
   09149285452         اثیــــید غازیست است

   توسط استــــاد غیاثیو گوارش   آنـــزیم و کـــبد یســپارام   تحلیل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وجود دارندی در پارامسیال ي چهار گروه مولکول هایستی زری وجود دارند و غیستی زي مولکول های پارامسدر
 
 
 
 

  دارد دیپی خود کلسترول ندارد در غشا دو نوع  لي در غشا پسستی چون جانور ن
 
 
 
 
 
 
 

  را دارند4 تا 1 دارند و ساختار ی ها در آن نقش اساسنی سلول ها پروتئهیمثل بق
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  کنندی مفعالیت در آن توپالسمی آزاد در سنی و همچنی شبکه آندوپالسمي هابوزومی ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کنددی تواند تولی ميتوکندری در منی و همچنتوپالسمی را در سي و چرخه کربس دارد انرژيتوکندری م
 پس اشکال  و واکنش هاي زیر را دارد 
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  نداردلی کلروپالست و کلروف

!!!!!!پس اشکال و واکنش هاي زیر را ندارد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هستنديتوکندری هسته و میی دو غشاياندامک ها
ه نداردی با بقیستی هست پس ارتباط زی تک سلول  

 
 
 
 

ي باشد و هم حلقوی تواند خطی هم م ی وراثتماده  
 
 
 
 

 پروکاريوت ھا و يوکاريوت ھا) تفاوت(مقايسه
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 پروکاريوت ھا يوکاريوت ھا

 ھسته فاقد داراي ھسته مشخص و محصور در غشا

 داراي اندامک ھاي غشا دار و مشخص

 دستگاه غشايي دروني= 
 .ھاي محدود به غشا است فاقد اندامک

 . میکرومتر است١٠ تا ١اندازه يک سلول پروکاريوت  .اندازه بسیار متنوعي دارند

متمرکز ) Nucleus(ًماده ژنتیکي يک سلول يوکاريوتي عمدتا در ھسته 

 .است

اي موسوم به نوکلئوئید  ماده ژنتیکي سلول در ناحیه شبه ھسته

)Nucleoid ( است متمرکز شده. 

. پلي مراز اصلي ھستند  RNA سلول ھاي يوکاريوتي داراي سه نوع 

 .پلي مراز دارند  RNA البته کلروپالست و میتوکندري نیز
 .پلي مراز ھستند  RNA سلول ھاي داراي يک نوع 

اي  ًتاژک سلول يوکاريوتي عمدتا از جنس پروتئین استوانه

 .است  میکروتوبول شکل
 .تاژک سلول پروکاريوتي از جنس پروتئین فالژلین است

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

توان  ريوتي ميرا فقط در انواع يوکا اگزوسیتوز و آندوسیتوز فرايندھاي

 يافت
 توان يافت را نمي اگزوسیتوز و آندوسیتوز فرايندھاي

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

 .ترين نوع پروکاريوت ھا ھستند شاخص ھا باکتري  فرمانروي . در اين گروه قرار دارند  قارچ ھا– جانوران - گیاھان- آغازيان :فرمانروي 

فرايند رونويسي در سلول ھاي يوکاريوت کمي پیچیده تر از سلول 

 داراي اينترون و اگزون. ھاي پروکاريوتي است

ايند رونويسي در سلول ھاي يوکاريوت کمي ساده تر از سلول فر

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

 )استثا

 نوع ھیستون که ٥ تا ٤داراي پروتئین ھاي متنوع است و داراي 

 . پیوسته اند  DNA به
 است و فاقد ھیستون) ًاکثرا آنزيم(داراي معدودي پروتئین

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

 فاقد میکروتوبول .داراي میکروتوبول است

 .کروموزوم ھاي نوکلئوپروتئین ندارند .کروموزوم ھاي نوکلئوپروتئین دارند

 .میتوز ندارند .میتوز و میوز دارند

 حلقوي  DNA داراي يک مولکول .ي استخط  DNA ژنوم آن ھا بیش از يک مولکول

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

 .ھستک ندارند يک يا چند ھستک دارند

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

 و دوجھتي. انندسازي دارنديک نقطه شروع ھم ھمانندسازي در مواضع متعدد يا داراي چندين دوراھي ھمانندسازي

 .وجود ندارد  cap کالھک يا .کالھک وجود دارد  mRNA  پريم٥ًمعموال در انتھاي 

 .است  mRNA فاقد پروتئین ھاي پیوسته به انتھاي .متفاوت متصل است پروتئین ھاي پیوسته   mRNA به دو انتھاي

  استوتیوکاری است پس انیاز آغاز
 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



دی توان دی را مزیدرولی و هیه آن سنتز آبديدر واکنش ها  
 

:مثال   
 
 
 

 در ی دارند فقط در حفره دهانیکسانی را فعال کند مژك ها در سراسر سلول اندازه ي سازنی پروتئدی مژك بادی تولي مژك دارد برا
 همان ی انقباضیاع دفیی واکوئل غذا )09149285452زیست استاد غیاثی (  در ابتدا دراز هستندی شوند ولی آن آن کوتاه ميانتها

 ینی پروتئری و غینی دارد پروتئمی کند از نظر جنس دو نوع آنزی خود آنها را استفاده مي هازوزومی دارد در لمیضربان دار را دارد آنز
  کنند ی ممنتقل رونی را  به بی مواد دفعيانرژ با مصرف ی دفعي ساز دارند واکوئل هاشی ماده و پشی ها پمیآنز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنفس ندارد گازها ي براژهی ساختار وردی گی دارد چرخه کربس دارد تنفس آن از غشا صورت مزیکولی بافت ندارد گلستی نیپر سلول
  کنندی کربن توسط انتشارات از غشا عبور مدی اکسي و دژنیمانند اکس
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 شود و با مصرف ی با اسمز وارد م يدون مصرف انرژب     دهد آبی را به آب می و دفاعردی گی است مواد الزم را از آب ميآبز
  شوندی بزرگ مای کوچک رای ندارند زی اندازه ثابتشهی همن آی شود واکوئل انقباضی از سلول خارج می انقباضولی توسط واکويانرژ

 
 
 
 
 
 
 
 

  در ساختار آن وجود دارد ی نوع باز آل5رند  نوع قند داکی ها را دارد که در هر کدام دی اسکینوکلئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...!!!! البته داردنوع   اران اي  دارد سه ي و همانند سازیسیرونو  

 
//را  نیز دارد   اس  ار ان اي   که وظیفش کنسل کردن ترجمه می باشد  نوع چهارم  باشدی موتیوکاری چون  
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  شودی میسی رونومی نوع آنزکین توسط ژ هر یسی  در رونوکند ی می استفاده ممی حداقل از دو نوع آنزي همانندسازدر
  وجود دارد کازی مثل هلیی هامی دهد که در آن آنزی حباب ملی تشکي همانند سازي است برای حفاظتمهی آن به روش ني همانند ساز

 
 
 
 
 
 
 
 

 شود مولکول ی مهی تجزمی شده و هم توسط همان آنزدی تولمیز استر هم توسط آني فسفو دوندی پیعنی دارد شیرای و پشیرای وتیخاص
  داردنترونیرونوشت اگزون و ا    در غشا محصور هستندی وراثتيها

 
 
 
 
 
 
 
 

  بچسبند  به انتوانند یم ها نیتئپرو از ي و مجموعه ای خطي ان ايد
  تر است دهیچی پاری بسي نسبت به باکتريهمانند ساز
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 شود عملکرد ی مدی تولزی کار آب ننی شود پس در ای ملی تشکي در آن ها با مصرف انرژینی پروتئغیر می توسط آنزيدی پپتوندیپ

  د اندازی ها واکنش ها راه ممی آنزیاختصاص
  شود ی مدهی و ترجمه در آن دیسیسه مرحله رونو

 
 
 
 
 
 
 

  )09149285452زیست استاد غیاثی ( 
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  پارامسیدر

 
 انزیم   آر                     تنها انزیمی است که در هسته یوکاریوتی تولید می شود 

 
 انزیم    آر                 تنها انزیمی است که حاصل مستقیم رونویسی است 

 
  انزیم     آر                تنها انزیمی است حاصل ترجمه نیست 

 
       تنها انزیمی است که پیوند پپتیدي ندارد انزیم   آر             

 
 انزیم    آر                 تنها انزیمی است که پیوند پپتیدي برقرار می کند 

 
 انزیم     آر                  تنها انزیمی است که پیوند فسفو دي استر دارد

 
: می توان گفت  پارامسیدر مورد ریبوزوم  

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

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

 
ی شود در سیتو پالسم نیز یافت م سیتوپالسم تولید می شود چون امینو اسید سمت اسیدي خودش هم در هسته و هم دمی توان گفت ق  

 
هیچکدام در هسته اتفاق نمی افتند  اعمال ترجمه لذا .... فعالیت ریبوزوم  در هسته دیده نمی شود   

 
.... و پروکاریوتی تولید می شود 1ریبوزوم توسط انزیم شماره   

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

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

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

 
....اي    ریبوزوم مولکولی دوگانه است یعنی پروتئین و ار ان   
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 پس هر مولکولی که فسفو دي استر دارد قرار نیست ژن داشته باشد 

 
 اما هر مولکولی که فسفو دي استر دارد از روي ژن ساخته می شود 

 
:که ) ریبوزیم ( ریبزوم انزیمی غیر پروتئینی دارد   

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

 
ین انزیم نیز مانند همه انزیم ها توسط نوعی انزیم خاص تولید می شود ا  
 

    و در پروکاریوت ها توسط پروکاریوتی تولید می شود 1این انزیم در یوکاریوت ها توسط انزیم شماره 

 
 ریبوزوم داخل هیچ شبکه اي اندوپالسمی یافت نمی شود 

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

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

 
...مراحل میتوز دارد پس   
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:ار ان اي   
 قسمت ها به شکل ی بعضشوند ی نمیسی آن رونوي  ژن هايمه جا هستندی نوستهی آن پي ژن هایعنی کندی شده با فعال شده فرق مدیتول  

شوند ی حذف منترونینوشت ارو  
 
 
 
 
 
 

  کنندجادی بوده و ساختار پر مانند اادی زیلی آنها ختی که فعال هستند ممکن است فعالیی ژن ها
 
 
 
 
 
 
 

ارد ترجمه را دانی شدن و پالطویمرحله آغاز   
  استی کدون ها در آنها عموم و مصرف می کنند  در بدن جانداران را دارندوجود ميدهای اسنویانواع آم

  شوند ی متی به مقصد هدايدی اسنوی آمي های ها با کمک توالبوزومی شده توسط ردی تولي هانی پروتئ
 
 
 
 
 
 

  دارند مرازیپلار ان اي  به ازی روشن شدن نيها برا آني باشد ژن های ممه از ترجی در مکان و زمان متفاوتیسیعمل رونو
 شی افزاي برازی نندهی دارد ممکن است افزایسی به عوامل رونوازی نیسی رونوي کند و برایی تواند راه انداز را شناسای نمییکه به تنها

  تواند داشته باشدی را می و کروموزومی ژني وارد عمل شود جهش هایسیسرعت رونو
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  کندی هم مصرف مدی را هم تولی پی تي کند ادی تولرواتی پتواند ی مژنی  بدون مصرف اکسزیکولی گلدر
 استیل کوآنزیم آ درسیتو پالسم تولید نمی شود بلکه در میتوکندري تولید می شود اکسایش بیشتر آن در مرحله ي کربس صورت می 

 اي  اي تی پی  ه ناقل الکترون به شکلي مولکول هاي شوند انرژی مباعث ییها نیروتئ انتقال الکترون پرهی در زنجنی و همچنردیگ
.... شودلیتبد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

400موفق باشید  غیاثی اسفند    
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  غیاثی     استــــاد  توسط  کبــــد    تحلیل 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا دارا می  و تمام سلول هاي خونی رداشته باشد برون سلولی نقش  گوارش در  تواندی مکبد
 باشد

 ی دارد که م هملی پس نوتروفشود ی مدهی ددی گلبول سفجهی در نتشود ی مدهیدر هر جا خون د
  گوارش کندي خوارگانهی را با بی ذرات اضافای يدوخ ری غيتواند سلول ها
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  داشته باشد ي هوازی و هم تنفس بي تنفس هوازتواند یکبد هم م 
  کندهی تجزازی نبی ها را به ترتی چربنی مختلف همچني هانیپروتئ

 وجود رهی مکمل و غي هانی پروتئدی سفي گلبولهای گردش خون است و در خون تماميدارا 
  دارند در ایمنی  و گوارش يدارد کبد نقش موثر

 
 
 
 
 
 
 

 اندام گوارشی است اما  از اندام هاي گوارش و  غیر گوارشی می تواند خون می گیرد
 بی تخرقی از طرنی کند همچندی کربن تولدی اکسي دی تنفس سلولقیند از طر توای کبد م 

  کند دی تولنی روبیلی قرمز خون  بيگلبول ها
 ترشح مشترك آن با پانکراس قی و از طرابدی ی صفرا تجمع مسهی به نام کی مخصوصسهیدر ک
فع کند را دیضاف تواند کلسترول ای صفرا مقی از طرنی شود همچنی مدوازدههوارد   
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 ي که از تمام بدن جمع آوریمواد در گردش مواد خون بیشترش قبال باید از کبد عبور کند  بعدا
  به قلب رفته

 چپ و بطن چپ و از زی دهل و  - ها شش  -  بطن راست  - راست ه به ترتیب به دهلیز و ب
به اندام ها می رود آنجا   

 
 
 

ن خود را خوها و پانکراس و معده و طحال  هرود  
  و کبد از میفرستن جا جمع شده و به کبد کی در 

  ي درون خون هم برایی و مواد غذای خونيمحتوا
کندی مواد استفاده مرهی ذخي خود و هم براياسلوله  

  هستندتوزیم می تقسي فقط داراي کبدي مثل سلولهادیتول 
ومتافاز متافاز آنافاز پروفاز پرمی و در مرحله تقس2 ی مرحله اس جنترفازیپس  مراحل ا  

 عدد 46 داراست می سانترومر دوك تقسی همه نقاط واراسنزیتوکی سای توپالسمی سمیو تقس
      غیاثی09149285452  يکروموزوم هسته ا

. وجود دارديتوکندری در مي اته هسری غي حلقويو کروموزوم ها  
 ازی مورد ني هانی همچنينرژ غشا بدون مصرف اقی خود را از طرازی تواند آب مورد نی مکبد  

 را داخل و خارج کند 
 ی تي که با مصرف ایی هانی پروتئی داخل سلول و برختوزی آندوسقیدرشت مولکول ها از طر

 آمده وجود انتقال الکترون پروتون  ساز به رهی که از زنجي شده از مصرف مواد مغذدی تولیپ
  سلول خارج کند خود را وارد وازازیاست مصرف کرده و مواد مورد ن
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  هستندوتیوکاری ي کبدي سلولهایتمام 
 پروکاريوت ھا و يوکاريوت ھا) تفاوت(مقايسه

 پروکاريوت ھا يوکاريوت ھا

 ھسته فاقد داراي ھسته مشخص و محصور در غشا

 داراي اندامک ھاي غشا دار و مشخص

 دستگاه غشايي دروني= 
 .ھاي محدود به غشا است فاقد اندامک

 . میکرومتر است١٠ تا ١اندازه يک سلول پروکاريوت  .اندازه بسیار متنوعي دارند

متمرکز ) Nucleus(ًماده ژنتیکي يک سلول يوکاريوتي عمدتا در ھسته 

 .است

اي موسوم به نوکلئوئید  ماده ژنتیکي سلول در ناحیه شبه ھسته

)Nucleoid ( است متمرکز شده. 

. پلي مراز اصلي ھستند  RNA سلول ھاي يوکاريوتي داراي سه نوع 

 .پلي مراز دارند  RNA البته کلروپالست و میتوکندري نیز
 .پلي مراز ھستند  RNA سلول ھاي داراي يک نوع 

اي  ًتاژک سلول يوکاريوتي عمدتا از جنس پروتئین استوانه

 .است  میکروتوبول شکل
 .تاژک سلول پروکاريوتي از جنس پروتئین فالژلین است

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

توان  وتي ميرا فقط در انواع يوکاري اگزوسیتوز و آندوسیتوز فرايندھاي

 يافت
 توان يافت را نمي اگزوسیتوز و آندوسیتوز فرايندھاي

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

 .ترين نوع پروکاريوت ھا ھستند شاخص ھا باکتري  فرمانروي . در اين گروه قرار دارند  قارچ ھا– جانوران - گیاھان- آغازيان :فرمانروي 

فرايند رونويسي در سلول ھاي يوکاريوت کمي پیچیده تر از سلول 

 داراي اينترون و اگزون. ھاي پروکاريوتي است

ند رونويسي در سلول ھاي يوکاريوت کمي ساده تر از سلول فراي

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

 )استثا

 نوع ھیستون که ٥ تا ٤داراي پروتئین ھاي متنوع است و داراي 

 . پیوسته اند  DNA به
 است و فاقد ھیستون) ًاکثرا آنزيم(داراي معدودي پروتئین

 فاقد پروتئین ھاي اکتین يا شبه میوزين .اراي پروتئین ھاي اکتین يا میوزين استد

 فاقد میکروتوبول .داراي میکروتوبول است

 .کروموزوم ھاي نوکلئوپروتئین ندارند .کروموزوم ھاي نوکلئوپروتئین دارند

 .میتوز ندارند .میتوز و میوز دارند

 حلقوي  DNA داراي يک مولکول .استخطي   DNA ژنوم آن ھا بیش از يک مولکول

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

 .ھستک ندارند يک يا چند ھستک دارند

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

 و دوجھتي. ندسازي دارنديک نقطه شروع ھمان ھمانندسازي در مواضع متعدد يا داراي چندين دوراھي ھمانندسازي

 .وجود ندارد  cap کالھک يا .کالھک وجود دارد  mRNA  پريم٥ًمعموال در انتھاي 

 .است  mRNA فاقد پروتئین ھاي پیوسته به انتھاي .متفاوت متصل است پروتئین ھاي پیوسته   mRNA به دو انتھاي

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  هستندیسی و رونوي همانندسازي داراي کبديسلولها 
.ي مربوط به رونویسی و همانند سازي را دارند پس واکنش ها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دارند یسی رونوی ندارند ولي شوند که همانند سازی مدهی دزی نی عصبي سلول هادر کبد
 مربوطه ي هامی هستند که با آنزي و همانندسازیسی رونوي داراي کبديها  سلولیدر حالت کل

 انجام می شود و مراز ی پلینی دو کازی هلي هامیاز آنز با استفاده ي شود همانند سازیانجام م
 را آغاز یسی متصل شده و رونوي ان اي راه انداز به دقی از طرمرازی پلی آرنقی از طریسیرونو

  هسته متفاوت استی و خطي حلقوي که همانند سازمیدان می  کند یم
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 گلوکز هی دارند گلوکز تجزي تنفس هوازرای هستند زتفس سلولی ي داراي کبدي کبد و سلولها  
دی تولجهیبه فروکتوز دو فسفاته  در نت  شده است رواتی پدی اچ  و تولي اچ و افا ديانا د 

س وارد شدهب  کرتی آ شود  که در نهامی کوآنزلی و به استافتهی شی اکسارواتیپ ولکول  م  
  مربوطه

جام می شود پس اتفاقات و واکنش هاي زیر در کبد ان  
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 دی در کربس تولشود ی مدی مرکب تولي ها و قندهانی پروتئی گلوکز و چربهی در تجزی پی تيا
 گلوکز در چرخه کربس و هیدر تجز NADH  شود ی مدی انتقال الکترون تولرهی در زنجشود یم

شود ی مدهی دیکی الکتری در تخمنی انتقال الکترون و همچنرهی در زنجنیهمچن FADH 

  وکازی هلي هامی خود آنزي که کبد در سلولهامیی بگومیتوان یم
 را ي ااختهی موثر در تنفس ي هامی ساز و آنزی پی تي امی و آنزمرازی پلي ان اي مراز و دیپل 

 ...دارا است

  شودی مدهی انتقال الکترون درهیدر چرخه کربس و زنج 

 مثل رندهی گمرازی پلي مثل آر ان ایمی آنزنیپروتئ شود ی مدهی ها در کبد دنی از پروتئیانواع 
 انتقال دهنده مثل پمپ کانال نی شود پروتئی مدهین که در خون موجود در کبد دژ ی آنترندهیگ
 است و يوندی بافت پي کبد دارارای مثل کالژن و کشسان زو ساختاري  دار چهی دری نشتيها

  شوددهی دییممکن است رشته ها

 و نی اکتيها   رشتهتوپالسمی سمی در  در تقسرای دارند زنیوزی و منی اکتی انقباضنیپروتئ 
  دهندی ملی تشکی وجود دارند که حلقه انقباضنیوزیم

 نی ای هستند که در حالت کلی عصبي سلول هاي داراي بافت کبدهورمون دارند هاي  نیپروتئ 
  را هم دارندنینوع پروتئ

  سلولمی در تقسی موجود در نقاط وارسي هانی دارند پروتئیمی تنظنیپروتئ 
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  دارندی به خون هم ترشحات مختلفی است ولمجرا  قی از طرشتریترشحات کبد ب
 

 هستند که در ی از جمله مواد معدنمی و پتاسمی شده در کبد مثل آب آهن سددهی دیمواد معدن 
  شودرهی در کبد ذخندتوا ی آهن ممی دانی منی همچنشوند ی منیکبد ا

 
 موجود در کبد ی ها از جمله مواد آلدراتی کربوهدهایپی ها لنی موجود در کبد پروتئیمواد آل 

 هستند

  جهی شود در نتی مدی گلوکز هاش مثبت تولهی در اثر تجزیدر حالت کل  پی حاشراتییتغ
 کبددر 

 خون موثر ا  کربس در تغییرات پی حاش موثر استدر دی اکسي کربن ددی در اثر تولنی همچنو 

 مخصوص به خود را ي هانی هستند که پروتئیسی عوامل رونوقی ژن در کبد از طرانی بمیتنظ 
  شودی مدهی درهی راه انداز و غندهی افزای تواليدارند و دارا

 
 ری و غینیروتئ شود بر اساس جنس پی مافتی می را دارد در کبد دو نوع آنزیکبد همه مواد آل

  ینیپروتئ
  دارنديحلقو و یخطي ان اي  کبديسلول ها

 شود هم در ی انجام میسید رونوع و هم بقبل ژن هم انی بمی تنظیوتیوکاری يدر کبد سلول ها 
  شودیترجمه و هم بعد از ترجمه انجام م

رخرگ و  بین س وجود داردیرگیو شبکه مود وجود دارد کبد ی اصليها کبد انواع بافته در 
.سیاهرگ و بین سیاهرگ و سیاهرگ   
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  رندی بگیورت و هم از اي ارهی منبع ذخند گلوکز را هم از  توانی در کبد سلول ها م
  استاهانی گلوپالستی توان گفت کبد معادل آمیم
راست استدر سمت  آن شتری کبد سمت چپ و قسمت بکی بارنوك   

ر مغز استخوان نقش داشته باشد د گروه بيها نیتامی تواند در مصرف ویکبد م  
 ي هانیتامی وی کنند کنند ولی جذب شدن از کبد عبور مي قابل حل در آب براي هانیتامی و

استاد غیاثی ....   کنندی کبد استفاده ميااز صفرا گوارش ي برایقابل حل در چرب  
 

لکترون انجام  انتقال ارهی مراحل کربس و زنجیعنی است ي کبد هوازي در سلول هایتنفس سلول
  وجود داردیمنی الذا وجود دارد ی خوني شود در کبد چون رگ هایم

 ییای دوازده را قلری مستواند ی خود مکربناتی باشد کبد با بی کبد در دفع صفرا و اوره مهم م
  دارد زی برون ري دارد هم سلول هازی درون ريبکند کبد هم سلولها

باشدی اندام همان پوست منیتر عیوساما  باشدی اندام بدن منیبزرگتر  
  بر آن موثر هستنددیروئی تي گلوکاگون هورمون هانی انسولي هورمون ها
سازدی منیتیتروپوی هورمون ار  
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 دي اکسید  نی و همچنشودی مبی آن ترکي کربن با آب در رگ هادی توان گفت در کبد اکسی م
شودی ملیتبدبه اوره  در خود کبد اكیکربن با آمون  

کندی مبدیل تی را به الی پس کبد مواد معدن  
  باشد یش و کبد م باشند شی مافراگمی دکی که نزدیی باشد اندام های مافراگمی دکی کبد نزد

 که هر دو داراي لوب می باشند
  راست و بطن چپ قلب ارتباط داردزیکبد با حفرات دهل

 
 
 
 
 
 
 

  کلسترول ها را به هم داردلیبد کبد قدرت تشوندی مرهی مولکول ها در کبد ذخیبعض
 شوند ی مدی ها کم چگال هستند و پرچگال هستند در کبد تولنیپوپروتئی از لی مثال گروهيابر 
  دارديشتری دارد اوره بي کمتریی کبد مواد غذاي فوق کبداهرگیس

  کندینم ترشح نی پس موسستی نیوارش عضو لوله گی است ولی کبد عضو اندام گوارش
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  با روده ارتباط داردیی دان و سنگدان قرار دارد اما با مجرانهی چکی در پرنده کبد نزد

شوند ی مدی در آن تولی خونيول هاس ینی در دوران جن  
  کند و هم کم کندادی تواند گلبول قرمز را زی هم مکبد 

باشدی م چپهی تر از کلنیی پاي راست قدرهی کبد کليری قرارگتی علت موقع  

 
 
 
 
 
 

  را داردي الکل مشکالت کبدادی زمصرف
 

  شودی پرکار مکی است که در اعصاب سمپاتیکبد تنها اندام گوارش
 
 
 

 زیرا گلیکوژن را تجریه و به گلوکز تبدیل کند 
 پس کبد مانند گیاهان می تواند گلوکز تولید کند 

  کنندی ميز قرمز مرده را بازساي توان گفت کبد و طحال گلبول های م
  استتی باشد و هرمافرودی مي قدرت خودباروري کرم پهن کبد دارا
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 آن و بی سبب تخريتوکندری می آزاد با حمله به ماده وراثتي هاکالیدرا شودی الکل باعث ماثر
  نکروز کبد بشودای ی و بافت مردگي کبديها مرگ سلول

باشدی مادی الکل زدنی عوارض نوشنی ترعی اختالل در کار کبد شا  
  باشدی کبد چرب مگری ديماری ب

 
 ي مجراي سلول هاای ي کبدي و به سلول هاری تواند تکثی مینی در دوران جني کبديسلولها
  کنددای پلی تمايصفراو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانه دار قطعاً منشاء دیگروه سف  دانه دار و بدون دانه وجود دارد دی سفي کبد گلبول هادر
 دارند ی اختصاصری که دفاع غی هر سلولی دارند ولی اختصاصری دارند و قطعاً دفاع غيدیلوئیم

 ي کشنده هاي ها مثل سلول هاتی لنفوسیو برخمونوسیت ها مثال ي براستیدار ن لزوماً دانه
یعیطب  

  دارند ی اختصاصری غی دفاعی بدون دانه هستند ولدی سفي گلبول ها
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 که ی هر سلولی دارند ولی اختصاصری دارند دفاع غيدیلوئی منشا م کهيدی سفبول هاي همه گل
یعی مثل کشنده طبها تی لنفوسیندارد چون برخمنشا میلولیدي  دارد ی اختصاصریدفاع غ  

:همه چی در مورد گلبول هاي سفید کبد   
 فرد هر گلبول کی کروموزوم دارند در 46 موجود در کبد هسته دارند دی سفي گلبول هاهمه
 ن ژی مثال همگي کند برای روشن مازی با توجه به نی آن فرد را دارد ولي همه ژن هادیسف

 ی مهی را تجزری پي وجود دارد که اندامک هازوزومی کبد لدی سفي را دارند در گلبولهانیانسول
 کند ی ملی تبدنی ها را به پروتئدی اسنوی امینی پروتئری غمی وجود دارد که با آنزبوزومیکند ر

 زیکولی گلکند ی مدیرا تولاینترفرون  آلوده شود روسی دارد که اگر به وی مختلفيامک هااند
 و چرخه کربس دارند يتوکندری کنند می مدی تولیستی زي انرژژنیدارند پس از عدم حضور اکس

کندی مدی کربن تولدی اکسيآب و د  
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  ثیغیا     استــــاد   آنـــزیم ها     توسط  تحلیل 
  دارند دروژنی هژنی هستند از کربن اکسی ها ماده آلمی آنزهمه

 
  شوندی مدی سازنده خود تولمی ها توسط آنزمیآنز

 
  شودی در سلول انجام می به نوعی آنها واکنش سنتز آبدهدی تولي هستند برامری پل

 
  شوند دی از سلول تولرونی سلول و بتوپالسمی توانند در هسته سی ها ممی آنز

 
 از بدن رونی بی از سلول حترونی بزی سلول و ني غشاتوپالسمی در هسته سزیعملکرد آنها ن

  شونددی توانند تولیجاندار م
 

؟؟ مورد آخري برادی کندای مثال پ  
 را کم ي فعالسازي انرژکنندی واکنش را کم مي دماکنندی مادی ها سرعت واکنش را زمی آنز

کنندیم  
کنندی مادی فرآورده را زدی احتمال تولکندی مادیاده به هم را ز مشی احتمال برخورد مناسب پ  

 
 ری غي هامی هستند توسط آنزینی که پروتئیی آنهاینی پروتئری غای هستند و ینی پروتئای ها میآنز

 ی مدی تولینی پروتئي هامی هستند توسط آنزینی پروتئری که غیی شوند آنهای مدی تولینیپروتئ
  دی توليشوند برا

 
  شود ی آزاد م اب و شود ی ممصرف ي در همان لحظه انرژیمیآنزهر 

  شودی انجام می واکنش سنتز آبدهی نوعرایز
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  شوندی انجام ممی از واکنش ها با آنزياری بس
 

  شوندی انجام ممی از واکنش ها بدون آنزی بعض
 
 

  شودی مافتی ی اشتراکوندی پیمی ساختمان هر آنزدر
 

  توانند باشندی می گروه مواد آلنیمهم تر ها در سلول عضو می آنز
 

  را کوچک بکنندمری توانند پلی ها ممیآنز
 
 
 
 

را کوچک بکنند دي مر توانند ی ها ممی آنز  
 

  نکنندجادی اای بکنند و جادی توانند مونومر ای ها ممیآنز
  دوست رماگ يهای باکتريها می مثال آنزي کنند براتی توانند فعالی مباال ي ها در دمامی آنز

 
  بکنندتی درجه فعال34 يماد ای نیی پاي توانند در دمای ها ممیآنز

 
  بکنندتی فعالی خنثای و ییای قليدیاش اسح ی توانند در پی ها ممی آنز
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  داشته باشند یمنی اتیتوانند فعال می  داشته باشند ی گوارشتی توانند فعالی ها ممیآنز

 
باشند داشته ي انعقادتی فعالتوانند یم  

  شونددی از سلول تولرونی در بنی و ترومبنیسپ توانند مانند پی ها ممی آنز
 

  عمل بکنندگریتوانند در جاندار د  می  سر اسپرم ي هامی آنز

 
  ندارد یمی نقش آنزنی باشد موسی ها ممی پر از آنززوزومی دارند لي ها شکل سه بعدمی آنزهمه

 
 

12  ب نیتامی تواند وی میفاکتور داخل   
  حفظ بکند می و آنزدیرا از اثر اس

 
باشندی منی و پپسنوژنی معده پپسي هامیآنز الزی مثل آمی و گوارشیمنی دهان اي هامیآنز  

 
    نداردمی دارند صفرا آنزمی آنزی گوارشي هارهیش
 

ز  را دارد به جز سلوالیی گوارش مواد غذاي ها برامی لوزالمعده تمام آنزرهی ش  
 

  شوند ی فعال مدوازدهه  هستند و در رفعالی پانکراس غي پانکراس در مجراي هامیآنز
 

  شوند ی مدی ها تولي سلوالز در روده بزرگ توسط باکتري هامیآنز
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باشد یزوزوم ملی يمهای توسط آنزی گوارشي هاویول به واکییاغذل ویو واکلیتبد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آغاز ی شوند که گوارش را به شکل برون سلولیترشح م ي هامی آنزدری هیدر حفره گوارش
کندیم  

  شوند یمترشح  معده شی معده ترشح و به پي هاسهی از معده و کی گوارشي هامی در ملخ آنز

  باشدی موتئاز پری گوارشي هامی محل عملکرد آنزردانیش
 

 باشد ی می آن معدني ماده شیود دارد که پ گلبول قرمز وجي در غشادرازی انکی کربنمیآنز
  باشدی می معدنزیفراورده آن ن

 
  سازدی را منی شود و ترومی بافت ها و پالکت ها آزاد مبی بعد از آسنازی پروترومبمی آنز

باشدی ممی آنزینوعکه    
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  هستندمی آنزي بدن ما قطعاً داراي همه سلول ها
 

  کنند ی مهی را تجزیکه ناقل عصب وجود دارند يمهای آنزیناپسی سي فضادر
 

  متصلی سرطانيها  سلولبه یعی کشنده طبي در عرق وجود دارد سلول هامیزوزی لمیآنز
  کنندی مجادی آن منفذ اي در غشانینام پرفور  بهینی شوند با ترشح پروتئی م

 
  دهدی شده انجام ميزی ره ها به درون سلول وارد شده و مرگ برناممی سپس آنز

 
  شودی مافتی با هم کولی در وزنی و پرفورمیتوان گفت آنز می 

 
  کندی مهی خود را آزاد و آن را تجزيمهای تخمک آنزینی ژالتهی در برخورد الاسپرم

 
 هستند و و لیپاز پروتئاز شتری دارد که بي هضم کننده اي هامی آنزتسی بالستوسیرونی بهی ال

شودی در جدار رحم مبی تخرجادیباعث ا  

 
 ری سلول ها و ذخايواری ها دمی آنزنی شود ای ها آزاد ممی با آنزاهی گلوتن دار در دانه گهیال

  باشد ی ست و سلوالز مز االی آمیاهی گيها می آنزنی کنند مهمتری مهیدرون دانه را تجز
 

 نی که در ایاهی شود هورمون گی خود گوارش مي هامی آنزلهی سلول به وسیدر مرگ سلول
  استدی اسکیلیسیالد سقسمت نقش دار
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 به هر قسمت اضافه شد و انتقال صفات ی گروه از مواد آلکی کننده بی تخرمی آنزشی آزمادر
  باشد یمي ان اي  کننده دبی تخرمی آنزي که حاوی جز ظرف به انجام شد 

  
  نقش دارند ی مختلفي هامی آنزیسی و رونوي دارد در همانندسازیمینقش آنزار ار ان اي  

  باشندی مانند آنها ممرازی پلي ان اي دکازیهل
  

را دارد شیرای و ومرازی نقش پلمرازیپلدي ان اي   
 

  شوند ی کند انجام ماری ها نباشند واکنش ها بسمی دارد اگر آنزیمی نقش آنزمی پتاسمیپمپ سد
 

تی در درون سلول ها فعالیسی رونوي فتوسنتز همانندسازی موثر در تنفس سلولي هامیآنز  
  کنند ی م

 
 ازی ني فلزيونهای به تی فعالي ها برامی از آنزی بعضد ساز دارنشی ماده و پشی ها پمیهمه آنز
  ندیگوی ممی کوآنزمی دارند در حالت دوم به آنزازی ها ننیتامی مثل وی مواد آلایدارند ا
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   09149285452         اثیــــید غازیست است
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  دارندی ماده خود حالت سمشی پ ها درمی از آنزیبعض
 

کندی ماده خاص عمل مشی چند پای کی ي رومی هر آنز  
  کند ی عمل می لذا اختصاص

 
  بخشندی واکنش را سرعت مکی از شی ها بمی آنزز ایبرخ

 
  دی تولمی آنزی مجبور هستند مقدار کمشهی کم است سلول همیلی ها خمی به آنزازی نمقدار

  کندیم
  ییای قلطی لوزالمعده در محمی آنزکندی کار مي دی اس محیط ر دنی پپسمی آنز

 
  34 و 37 شوند ی مدی بدن انسان در دو نوع دما تولي هامیزان
 

شود ی ميانندسازهما می آنزع شود و حداقل دو نوی میسی رونومی نوع آنزکی توسط ژنهر   
 

  شود ی مدی تولمی آنز شود که خود بای منیی تعنی توسط پروتئی مثبت بودن گروه خونعامل
 

  شوندی مدی تولمی توسط آنزب     و     آي هادراتیکربوه
 

  ریی تغگری دي دارد در جاهاعی خطرناك و اثر سراری بسمی ماده آنزشیجهش در قسمت پ
 

  نداردیچندان
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  شودیجهش م باعث مرازی پلینی دمیآنز اختالل در عملکرد جادی با انیمی دو پارت

 
 
 
 
 
 
 
 

  نقش داردی آ در تنفس سلولمی کوآنز
 

  اندازند ی که چرخه کربس را راه میی هامی آنزی چرخه کربس تکرار شود  از مدتاگر
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  سلول کنترل شوديکمتر شود و انرژ کربس  تا کنند ی مي کمترتیفعال
می به نام آنزینی مجموعه پروتئدیالکوئی تي در غشا  

ساز وجود داردیم اي تی پی  انز   
 
 
 
 
 
 

  از غشا عبور کنندمی توانند توسط آنزی ها منی پروتئ
  باشدی موکسی روبعتی طبمی آنزنی فراوان تر

 
  استي و تنفس نورنی کالوطی با توجه به شراسکوی روبتیفعال
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  کنندیم مصرف ي کمترمیآنز   4سی   چهار و ی ساهانی سه نسبت به گی ساهانی گ

 
که توالی هاي خاصی از دي ان  شود ی برش دهنده انجام ممی آنزلهیبه وس دي ان اي ي جداساز

  اي را تشخیص می دهند  و قطعات کوچک تولید می کنند 
 

شودی مدی تولیکوچک قطعات کنند یع مقط استر را ي فسفودوندیو پ  
 

  باشدیه م برش دهندمی اتصال دهنده بوده و برعکس آنزگازی لیمی آنز
 

  شودی پرکاربرد در صنعت ممی آنزکی الزی آم
 

  شوندی مهی تجزنی پالسممی در بدن توسط آنزیعی لخته ها به طور طب

 
 حشره شکسته ی موجود در لوله گوارشی گوارشي هامی آنزری فعال تحت تاثری غسم هاي  شیپ

شودیو فعال م  
 

  شد ی جهش باعث منی بود که ای ژننقص  ي دارا1990  ساله در سال4ر بچه د 
 
شودی استفاده ممی مغز استخوان از آنزوندی پيازد براس را نتواند بیمنی مهم دستگاه امی آنزکی  
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 براي تولید هر انزیمی به نوعی شکل مقابل ضروري است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ید اتفاق بیافتددر یوکاریوت ها براي تولید هر انزیم پروتینی شکل زیر با  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 انزیم   آر                     تنها انزیمی است که در هسته یوکاریوتی تولید می شود 

 
 انزیم    آر                 تنها انزیمی است که حاصل مستقیم رونویسی است 

 
  انزیم     آر                تنها انزیمی است حاصل ترجمه نیست 

 
 انزیم   آر                   تنها انزیمی است که پیوند پپتیدي ندارد 

 
 انزیم    آر                 تنها انزیمی است که پیوند پپتیدي برقرار می کند 

 
 انزیم     آر                  تنها انزیمی است که پیوند فسفو دي استر دارد

 

    جلسه آنالین 10با تدریس  
و ببندزیستت  

!!!!  جلسه  تموم 5ژنتیک  در    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:درس تدریسامونآ  
 

https://www.aparat.com/result/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%BA%DB
%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C 
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هیچ کدام از سلول ها قدرت ترشح .حرکت و دما باعث گوارش می شود, میکروب ,در سیرابی 
  .سلوالز را ندارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  میشه گفت در تمام لوله گوارش پس روده و معده, باکتري هست در مري گاو در دهان 

   .در سیرابی بار اول و بار دوم حالت مایع دارند غلظت پایین است
مایعاتی که در مسیر اول اضافه می شوند در بلع دوم توسط .ر هزارال غلظت باال استاما در مسی 

   .هزارال جذب می شوند
  .گاسترین در شیردان هست, سلول هاي اصلی وکناري وترشح اسید  

   .شیردان معده اصلی هست

 :دو طرفه ها 

  فراغاست: ابتداي روده باریک , مري, در معده    غادر بدن انسان در استفر
   در کیسه تنان ومرجانیان جریان آب, در مري گاو 

 .مخرج, از دهان: جهت حرکت مواد در انسان  
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شود در  می ال ي دشی باعث افزازی دارد سنگ صفرا نمی ال سنگ صفرا را رابطه مستقي دال
  کندی مریی نوار قلب تغیعنیسنگ صفرا احتمال بسته شدن رگ ها وجود دارد 

 
 
 
 
 
 
 

 نی روبیلی در ادرار هست وجود بشهی همنی روبیلی شود پس بی و ترشح مدی تولشهیهمصفرا 
 ی شود از سلول ترشح می مدی بوده توسط ژن ها تولنی پروتئنیپسی ترستی بر سنگ صفرا نلیدل

 12 فعال کننده آن در می آنزرای شود زی فعال م12 طی فعال است در محریشود در پانکراس غ
 وجود دارد

 فعال ری شود اما در پانکراس غی ها ممی آنزری فعال شود باعث فعال شدن سا12 در نیپسی تراگر
  رنگ چشم و پوست را به دنبال داردریی و تغي زردشی افزانی روبیلی بشیاست افزا

 و جذب شوند لذا هی تجزتوانند نمی هستند ینی که پروتئیی فعال نباشد مولکول هانیپسی تراگر
 ی مدی که لوازم هستند کمتر تولییها نی شود پس پروتئی و جذب مدیکمتر تول زی ندهای اسنویآم

 باشد ی منیپسی ترونی مدی که در سلول وجود دارد به نوعینیپروتئ شوند پس

  شوندی مشان کمدی ها تولمی آنزشتری ترییسن بي کم کاردر
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   .داز  هستند به جز راه انمی که آخرشان از است آنزیی مولکول هاهمه
 
رگ ر وارد دهایپیرا لزی دارند یکسانی يدهایپی روده لاهرگی معده و ساهرگی باب با ساهرگیس 

  شوند یمخونی ن
  
  
  
  
  
  
 

 روده هستند همه مولکول ي سلولهاي که در رویی هامی است آنزکسانی آنها يدهایپی لزانی مپس
 مثال يتنوع مواد دارند برا ها می آنزنی پس اکنند ی مهی تجزدیپیها را به جز سلولز و ل

مونومر و به   شده هی سلول ها تجزنی توسط اتاًی نهاار ان اي  و ي ان اي دنی پروتئدراتیکربوه
 شوند ی ملیتبد

 ي غشاي رودراتازی هنی است آخرنوع  در روده ی سه نوع است ولی در لوله گوارشدراتازیه
در واکنش خود آب مه امیالزها  است ه دهانالزی همان آمدراتازی هنی باشد اولیسلول ها م
   کنندیمصرف م
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 ي غشاي که رویی هامی باشد آنزی سلول مي غشای و درون سلولی گوارش برون سلولنی بمرز
  غشا قرار دارندي ساخته شده اند و در رویسلول روده هستند توسط شبکه آندوپالسم

 و يدی هاش اسی در پنی پپسکنند ی به جذب و گوارش مواد کمک متی روده در نهاي هاسلول
  کند ی درجه کار م37 يدما

 نی ساز پپسشی پستی ندی اسنوی محصول آن آمی ولکند ی ها را آغاز منی گوارش پروتئنیپپس
  استدی اسنویآم

 دهایپی لزی نی اندککندی مهی ها را تجزنی پروتئشتری معده بستی مونومر نالزی و آمنی پپسمحصول
 کندی مهیرا تجز

 لی شود که تشکی مدهی دی سطحی آن در باال بافت پوششاتی برش شکل معده و محتونی اولدر
 دهندیحفره را م

  وجود دارندیی حفرات غده هانی انیی پادر

 ي حفره ها داراي دهند مجرای حفره مکی خود را به ي غده ها مجرانی سه تا از اای دو که
 می آنزنی کنند مثل موسی ترشح می هستند  اما غده ها مواد مختلفاتکربنی و بموسینترشح 

 هورمون

   . ی کنند مواد معدنی ترشح می گفت غده ها هم مواد آلتوان ی مپس
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 در همه جا یمنی ای سست و پوششيوندی ها هستند بافت پچهی ها در معده ماههی النی ترمیضخ
  دهندیوجود دارد افراد ترشحات غده ها را انتقال م ها هی در همه الزیهستند گلبول قرمز ن

 هستند البته سلول ي کناري گفت سلول هاتوان ی مدهند ی مریی هاش معده را تغی که پییسلولها
   دارندری کار تأثنی بر ازی نزی درون ريها
  
  
  
  

  سلول هاي دارند همه یآلترشح  و بزرگ هستند همه سلول ها ي ارهی داي کناري سلول ها
 ترشح کننده هورمون ي ها سلول هاه تعداد سلولها در رابطنی فعال دارند کمتريدستگاه گلژ

   باشندیم
 ژنی اکسفی فشار ضعی دومادی زژنی اکسي با فشار قویاول :   معده اهرگیسرخرگ معده با س

 کم

 زانی شود می کربن حمل مدی درصد اکس50 از شی هنوز بدی آی که از معده مرگیاهی سدر
 مانند نیتوان گفت گاسترمی ندارد ی چندانریی معده تغاهرگی در سرخرگ و سنیمون گاسترهور

  کندی مری خود تاثدی بر اندام تولتیروکسینهورمون 

 نی وجود ندارد همچن -  ی سلولنی بعی ما -   قرمزکلبول  -  ا هورمون   می لوله گوارشدر
   وجود نداردزی ها ننیپوپروتئیل
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 نیا در  شودی وارد عمل می شود و تلمبه تنفسی دم انجام معمل مسطح شود افراگمی دیوقت
 توان گفت ی پس مکند ی به باال صعود می ها کم شده و خون به راحتاهرگیحالت فشار س

 یدر هر حالتدهلیز ها  خون به ي مقدارشهی شود همی و بطن ها آسان مزهایورود خون به دهل
  رندی گیاص خود را م بطنها در مواقع خیول شودیوارد م

  
  
  
  
  
  
  
 

 توان گفت ی پس مشوندی گفت سارکومر ها کوتاه متوان ی مشودی منقبض مافراگمی دیوقت
  شوندی مکیخطوط زد به هم نزد

  
  
  
  
 

  رساندی نقطه مکی کبد به يها  قسمتشتری از بیعنی دارند یی حالت همگراي صفراويمجار

دو هر  هستند زی شوند هر دو درون ری میده معدن در ماریی هر دو باعث تغنی و گاسترنیسکرت
  کنند ی معبور   عمل خود از قلبيبرا
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 ی بدی اول تولفهی دارد وظفهی النگرهانس سه نوع سلول دارد پانکراس در کل سه نوع وظریجزا
  شودی مادی زنی سکرتری است تحت تأثیکربنات ماده معدن

 در زخم دوازدهه شودی مجادیزخم دوازدهه ا کم شود احتماال ای قطع شود  این هورمون اگر
 شودی کربنات می از بشتری بدیاس

 ی مهی ها همه مولکول ها را تجزمی آنزنی مختلف است اي هامی دوم پانکراس ترشح آنزکار
کنند به جز سلول است

 ها کیوتی بیا آنت ها بکروبی منی شود ای مهی ها در روده بزرگ تجزکروبیدر بدن ما توسط م
 صورت نیدر ا و  شودی ب و کا منیتامی باعث وها کروبی منی رفتن انی از بروندی منیاز ب

   و اختالل در انعقاد وجود داردیخون احتمال کم
 

 زی ننی باز بشود سکرتشتریبیلور دارد هر چقدر پمی رابطه مستقلوری باز شدن پزانی با منیسکرت
 باشد ی ماده میمخاطده  است ماموسی کردن کنثی خنی سکرت هدفرای شود زی ترشح مشتریب

  وجود داردزی نلول سی مخاطهی که در الیدر حال

  شودی ترشح مری کربنات از موارد زیب
 کربنات هم از روده ی توان گفت بیپس م  صفرا مخاط روده و معده پانکراس سهی کبد ک
  شود و هم از ضمائمی ترشح میگوارش

 اگر ترشح شوند ستندی نی ها گوارشمی آنزنی دارند ایی هامی روده آنزيا هاختهی از یگروه
  استمیزوزی لکند ی روده ترشح مي که سلولهایمیتنها آنز   باشند میزوزیممکن است فقط ل

  ندارندمی دوتا آنزنی ا -و موسین  صفرا

   وجود دارددیپیدو نوع لصفرا و در ي جانوری سلولي غشادر
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  : تشکیل دهنده ساختاري غشا در یاختهانواع مولکول هاي
  .بیشترین تعداد مولکول هاي غشا را تشکیل می دهند فسفولیپید ها

بخش آبدوست این مولکول ها سطح داخلی و خارجی وبخش آبگریز این 
  مولکول ها بخش میانی غشارا

 . تشکیل می دهند

لیپید ها        

چهار حلقه آبگریز این مولکول در بین دم هاي آبگریز فسفولیپید ها در  کلسترول
  الیه داخلی و خارجی غشا قرار

 . می گیرند

  .مولکول هاي کربوهیدرات فقط در سطح خارجی غشا دیده می شوند
  . منشعب دیده می شوندکربوهیدرات هاي غشایی معموال به صورت رشته هاي

 

کربو هیدرات 
 ها

  
  پروتئین هاي

  سطحی

 
این نوع پروتئین ها در سطح داخلی یا خارجی غشا قرار می گیرند وفقط بایک 

   الیه فسفولیپیدي در تماس
مانند , این نوع پروتئین ها نقش هاي متفاوتی در غشا بر عهده دارند .هستند

  اتصال به رشته هاي مایع بین 
 آنزیمی در سطح داخلی غشایاخته اي یا فعالیت 

انواع مولکول هاي در
 غشاي یک سلول 

 جانوري

  پروتئین هاي پروتئین ها
 سراسري

این نوع پروتئین ها در عرض غشا قرار می گیرند و در تماس با هردو الیه 
   فسفولیپیدي غشا قرار

مانند .این پروتئین ها در غشا نقش هاي متنوعی را برعهده می گیرند.می گیرند
  ,کانال هاي پروتئینی 

 ... آنزیم هاي غشایی و 

  
  گروه اصلی جانوران

 
  

  انواع یاخته ها
 

 غشاي یاخته اي

 

 
 اندامک

 
 دیواره یاخته اي

 

 راکیزه
 

 سبزدیسه
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پروکار
  یوت

 

  
باکتري ها

  
همه یاخته هاي زنده غشاي یاخته 

  اي
دارند که نسبت به مواد مختلف

  
 ندارند

بسیاري از باکتري ها دیواره دارند
 ندارند

  
 ندارند

 گروهی دارندمعموال دارندگروهی از آغازیان دیواره دارندآغازیان

 ندارندگروهی دارند قارچ ها

 گیاهان

دارنـــــــــــــــــــــ
 ـد

یاخته هاي قارچی و گیاهی داراي 
دیواره در اطراف غشاي خود هستند

 
 دارند دارند

  یوکار
  تیو
  
  
 جانوران 

تراوایی نسبی دارند
 

 ندارند دارند ارهستندفاقد دیو 
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  روش هاي عبور مواد از غشاي یاخته

 
   

 

نوع مولکول هاي 
 عبوري

 

 
جهت انتقال مولکولها

 
 مصرف انرژي

 
 محل عبور از غشا

 
 مثال

  
 انتشار

مولکول هاي محلول 
ومولکول  ) در لیپید
 (هاي کوچک

 

بخش لیپیدي 
    غشا

 

 ,انتشار گاز هاي تنفسی
 در کلیه ها و انتشار اوره

...           
 

پروتئین انتقال 
 دهنده

 

 آمینو اسیدهاخروج گلوکز و اغلب
 از یاخته هاي روده به مایع بین 

 یاخته اي

انتشار تسهیل 
     شده

  مولکول هاي محلول در
  آب و یون ها

بخش لیپیدي 
غشا یا کانال 
 آکواپورین

 

ورود وخروج آب از یاخته هاي بدن
 جانوران و کیاهان

  گذرندگی
 )اسمز( 

 آب 

 
مولکول ها در جهت

 شیب غلظت خود
  ه  غشاي یاخت

 . عبور می کنند

 
   عدم مصرف

  انرژي زیستی
مصرف انرژي(

جنبشی, فیزیکی
 )مولکول ها

جذب گلوکز و بیشتر آمینواسید هاپروتئین انتقال دهنده
جذب کلسیم و آهن در روده باریک

یون ها و مولکول هاي محلول انتقال فعال
 در آب

مولکول ها در  
خالف جهت 
شیب غلظت 
خود منتقل می 
   .شوند

 
جداشدن کیسه 
  غشایی

 از غشاي یاخته
 

12جذب ویتامین ب   

فاگوسیتوز ذرات غذایی در 
مرجانیان و  , پارامسی
     پالناریا

  درون بري
)وزآندوسیت(
 

  برون رانی

ذرات درشت و نامحلول در
 چربی

ذرات درشت در 
جهت یا خالف 
جهت شیب 

مصرف 
انرژي 
           زیستی

 
   ادغام کیسه هاي

غشایی با غشاي یاخته

خروج کیلومیکرون از 
     یاخته هاي پوششی روده
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اگزوسیتوز( 
 

غلظت منتقل می 
     .شوند

 مقایسه دو نوع بافت پیوندي

عدادیاخته ماده زمینه اي و ت نوع بافت
 ها

مقاومت در برابر  انعطاف پذیريرشته هاي پروتئینی
 کشش

 

 ,بی رنگ ,شفاف ,سست پیوندي سست

چسبیده ومخلوطی از انواع
مولکول هاي درشت مانند

 گلیکو پروتئین

رشته هاي 
   کـــــــالژن

 و کشسان

 در برابر کششانعطاف پذیر زیاد

چندان مقاوم نیست
  در همه الیه هاي

  ه گوارش معموال لول
 در زیر غشاي بافت  
 پوششی یافت می شود

  پیوندي متراکم
 )رشته اي( 

تعداد یاخته هاي آن کمتر و
  ماده زمینه اي آن نیز

 . اندك است

رشته هاي پروتئین از
میزان( نوع کالژن 

  رشته هاي کالژن
آن از بافت پیوندي 

)سست بیشتراست

انعطاف پذیري کمی 
 دارد

ابر مقاوم در بر
 کشش

استخوانگان فیبري در قلب 
  دریچه هاي

   قلبی 
 کپسول کلیه

  : وضعیت چهارراه حلق در فرایندهاي مختلف- 22کادر 
     نحوه بسته شدن 

 عطسه سرفه  استفراغ بلع  

 نیمه باز باز باز بسته  باال آمدن زبان  راه دهان

 باز بسته  بسته بسته باال رفتن زبان کوچک راه بینی

پایین آمدن برچاکناي وباال رفتن غضروف  راه ناي
 حنجره 

 باز باز بسته  بسته

 بسته بسته  باز باز انقباض بنداره ابتدایی راه مري

   مقایسه بنداره هاي مري 
 نحوه باز شدن نحوه فعالیت جنس نام بنداره 

  در پی ایجاد حرکات کرمی در حلق: م بلعدر هنگا غیر اراديماهیچه مخططبنداره ابتداي مري
  به دنبال ایجاد حرکات وارونه کرمی در مري: در هنگام استفراغ
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 هنگام خروج گازهاي بلعید شده با غذا از معده

  به دنبال شکل گیري حرکات کرمی درمعده:در هنگام بلع اراديماهیچه صافبنداره انتهاي مري
   فشاروارد شده بر معدهبه دنبال افزایش, در هنگام استفراغ

  هنگام خروج گازهاي بلعیده شده با غذا
 به هنگام اختالل در فعالیت آن و ایجاد ریفالکس

  
  یاخته هاي ترشحی در معده

 
  

یاخته هاي پوششی سطحی
 

 ایجاد ماده مخاطی قلیایی برسطح خود=ترشح ماده مخاطی زیاد و بیکربنات 

ته هاي ترشح کننده ماده یاخ
 مخاطی

 
 ترشح ماده مخاطی زیاد

  
 یاخته اصلی

 ولیپاز) چند نوع پروتئاز ( پپسینوژن : ترشح آنزیم هاي گوارشی 

  یاخته کناري
 

 و عامل داخلی معده) کلریک اسی( ترشح اسید معده 

  
یاخته هاي درون غده هاي معده

  
 

یاخته ترشح کننده هورمون در
   غدد مجاور پیلور

 

که در نهایت باعث افزایش .ون ترشح می کندهورمون گاسترین را به خ
   ترشح

 .اسید معده و پپسینوژن می شود

  
 الیه هاي تشکی دهنده معده از داخل به خارج: 

استوانه اي یک الیه  :بافت پوششی سطحی
 

  بافت پیوندي سست
 

 مخاط

 یاخته هاي ماهیچه اي

یاخته هاي پوششی مخاط معده در بافت پیوندي زیرین فرورفته 
مجاري غده هاي معده .اند وحفره هاي معده رابه وجود می آورند

                                           .به این حفره ها وارد می شود
 

 
  بافت پیوندي سست به همره شبکه عصبی زیر مخاط
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  داخلی ترین الیه 

 

 ماهیچه هاي مورب

  
 الیه میانی

 قويماهیچه هاي حل

 الیه ماهیچه اي

  
 الیه خارجی

 ماهیچه هاي طولی

   الیه بیرونی
 تشکیل شده از بافت پیوندي به همراه بافت پوششی

 
  هر آنچه که باید درباره صفرا بدانیم : 27کادر 

 
  محل تولید

 

 .یاخته هاي کبد صفرا را تولید می کنند وآنرا به مجاري صفراوي درون کبد ترشح می کنند

ترکیبات صفرا
 

کلسترول و فسفولیپید لسیتین  , بیکربنات , زیم ندارد و ترکیبی از نمک هاي صفراوي رنگدا نهایصفراويصفرا آن
 .است

زمان ترشح آن
 

صفرا سپس به کیسه صفرا منتقل شده و در .یاخته هاي کبد به طورپیوسته فعالیت می کنند وصفرا را تولید می کنند
     .آنجا ذخیره می شود

زمان ورود آن
  به دوازدهه

هنگامی که کیموس به دوازدهه وارد می شود دستگاه . صفرا با فاصله کمی بعد از کیموس به دوازدهه می ریزد
 .گوارش در حال فعالیت شدید می باشد

ب هموگلوبین گویچه ماده اي که از تخری( صفرا در دفع برخی مواد مانند بیلی روبین  دفع برخی مواد از بدن نقش صفرا 
  هاي قرمز در کبد
 .وکلسترول اضافی نیز نقش دارد)  به وجود می آید

کاهش عوارض
  ترشح صفرا

می چسبند وآن ها را به ) تري گلیسیرید( نمک هاي صفراوي ولیسیتین به قطره هاي چربی گوارش مکانیکی چربی ها
   قطره هاي

بنابراین صفرا با .کند) هیدرولیز( ب کافت بسیار ریز تبدیل می کنند تا لیپاز آنها را آ
  گوارش مکانیکی 

 .چربی ها گوارش شیمیایی آنها را تسهیل می کند
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  سنگ کیسه

  صفرا

در کیسه صفرا رسوب می کنند وسنگ کیسه صفرا ایجاد ) یا یک ماده دیگر( گاهی ترکیبات صفرا مانند کلسترول 
  .می شود

 غذا بستگی دارد افرادي که چند سال رژیم پرچربی داشته باشند بیشتر در میزان کلسترول در صفرا به میزان چربی
  معرض تولید 

در پی آن بیلی روبین از .مجراي خروج صفرا را می بندد و درد ایجاد می کند, سنگ .سنگ صفرا قرار می گیرند
  صفرا به خون 

 .پدید می آید ) یرقان  ( باز می گردد لذا بیلی روبین در خون افزایش می یابد و در بافت ها زردي

  :عملکرد یاخته هاي کبدب در کتاب دهم 
  .صفرا باعث گوارش مکانیکی چربی ها می شودوعملکرد آنزیم هاي گوارشی برآن ها را تسهیل می کند:  ترشح صفرا _1
  . با جذب گلوکز یا وارد نمودن آن به خون به هم ایستایی کمکمی کند-2
  .ژن تبدیل کرده و ذخیره می کنند گلوکز اضافی را به گلیکو-3
  . آمینواسیدهاي اضافی را با اسید چرب و اوره تبدیل می کنند-4
                      . سم زدایی آمونیاك را انجام داده وآن را به اوره تبدیل می کنند-5

  :و شیره آن) لوزالمعده( پانکراس              
  محل غده 

 پانکراس

  .ده قرار گرفته استدر زیر و موازي با مع
 .با سیاهرگ باب تخلیه می شود, خون سیاهرگی پانکراس و طحال

  ترشحات
 پانکراس

  یون بیکربنات
 انواع لیپیاز آمیالز و نوکلئاز, آنزیم هاي گوارشی شامل چند نوع پروتئاز 

  تنظیم عصبی
 

   تنظیم .هستنداعصاب خود مختار بر میزان ترشح شیره پانکراس موثر 
  ترشح 

از پانکراس می ) نه آنزیم ( هورمون سکرتین سبب افزایش ترشح بیکربنات  تنظیم هورمونی پانکراس
  .شود

آنزیم هاي 
پانکــــــراس

  پروتئاز
 

تریپسین یکی از این آنزیم هاست .پروتئازهاي لوزالمعده به شکل غیرفعال ترشح می شوند
 . می شودکه درون روده باریک فعال

 .تریپیسین پروتئازهاي دیگر را نیز فعال می کند
 .خود تریپسین تحت تاثیر یک نوع پروتئاز دیگر فعال می شود
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پروتئازهاي پانکراس وآنزیم هاي ترشح شده از روده پروتئینها را به آمینواسید تبدیل می 

 .کنند

عده را نیز تجزیه کنند لذا بدن براي و می توانند خود لوزالم لوزالمعده قوي و متنوع اند پروتئازهاي
  جلوگیري از این

این آنزیم ها درون روده باریک فعال می . مسئله این آنزیم ها را به صورت غیر فعال ترشح می کند
 .شوند

  آمیالز
 

آمیالز لوزالمعده همانند آمیالز بزاق قادر به تجزیه سلولز نمی باشد این آمیالزنیز نشاسته را 
ارید و مولکول درشتی به یک دي ساک  

 مولکول گلوکز تجزیه می کند سپس این مولکول ها تحت تاثیر آنزیم هاي آزاد 9تا3شامل 
 .شده از یاخته هاي روده باریک به مونوساکارید تجزیه می شوند

 
  لیپازها

 

لیپاز .گوارش چربی ها بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام می شود 
  آنزیم هاي تجزیه کننده لیپید ها ودیگر

در دوازدهه تري گلیسیرید ها و لیپید هاي دیگر مانند کلسترول و فسفولیپید ها را اب کافت 
 .   می کنند

 
تجزیه نوکلئیک اسیدها به واحد هاي سازنده  نوکلئاز

 .خود

  مسیر عبور صفرا و شیره پانکراس: 
  ش انواع مولکول هاي گوارشیگوار: 31کادر
 گوارش چربی ها گوارش پروتئین ها  گوارش کربوهیدرات ها  

نشاسته را به یک  ,آمیالز بزاق دهان
دي ساکارید و مولکول 

 مولکول 9 تا3درشتی شامل 
 .گلوکز تبدیل می کند

- - 

پپسین در محیط  - معده
اسیدي معده گوارش 

گوارش اندك لیپید ها 
 در معده
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پروتئین ها را آغاز می 

ا به و آنها ر.کند
مولکول هاي کوچکتر 

پلی پپتیدهاي ( 
تبدیل می ) کوچک

 .کند

آنزیم هاي  
 شیره پانکراس

نشاسته را  آمیالز پانکراس نیز
به یک دي ساکارید و 
 9 تا3مولکول درشتی شامل 

مولکول گلوکز تبدیل می کند  

پلی پپتیدهاي کوچک 
اي تحت تاثیرآنزیم ه

پانکراسی به مولکول 
هاي کوچک تر و 

آمینواسید تبدیل می 
 . شوند

لیپاز و دیگر آنزیم هاي 
( تجزیه کننده لیپید

که ) مانندفسفولیپاز
همگی از دوازدهه ترشح 

شده اند تري گلیسیرید 
ها و کلسترول و 

فسفولیپیدها را آب 
 .کافت می کنند

روده 
 باریک

روده آنزیم 
 هاي

آنزیم هایی که بر سطح یاخته 
هاي پوششی روده باریک 

وجود دارند دي ساکاریدها و 
کربوهبدرات هاي درشت تر 
را به مونوساکارید تبدیل می 

 .کنند

نوعی آنزیم گوارشی 
که توسط یاخته هاي 
پوششی روده باریک 

مولکول .ترشح می شود
هاي کوچک دو یا 

چند آمینواسیدي را  
به آمینواسیدتجزیه می 

 .کنند

- 

چین 
 حلقوي 

اره روده باریک الیه هاي مخاط و زیرمخاط چین میخورند وچین عاي حلقوي را به وجود می در دیو
 .آورند

  برجستگی هاي الیه مختط بر روب چین حلقوي پرز را ایجاد میکند پرز
بیشتریاخته هاي پوششی در یک .سطح هر پرز از یاخته هاي پوششی استوانه اي شکل تشکیل شده است
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در مرکز پرز بافت پیوندي سست .خی از آنها ترشح کننده ماده مخاطی هستندپرز از نوع جذبی و بر
وجود دارد که حاوي یاخته هاي ماهیچه صاف است این یاخته هاي ماهیچه اي موجی حیرکت پرز ها می 

  .شود
  .شبکه مویرگی خونی و مویرگ لنفی است, سیاهرگ, هرپرز حاوي سرخرگ

ایم مویرگها باداشتن منافذ گسترده . از نوع منفذ دار هستندمویرگ هاي خونی در پرزهاي روده باریک
الیه پروتئینی عبور مولکول هاي درشت مثل .مشخص می شوند که با الیه اي پروتئینی پوشیده شده اند

   .پروتئین ها را محدود می کند

غده 
 روده

ده فرورفتگی هایی وجود دارد که غدد روده اي در بین پرز هاي موجود بر سطح چین خوردگی هاي رو
اي نیز حاوي ماده مخاطی می باشد اما عالوه بر این یاخته ها درون غده  غده روده.را تشکیل می دهند

  .روده اي یاخته ترشح کننده هورمون ترشح کنند
 

  .چین خوردگی غشاي یاخته هاي پوششی جذبی ریزپرزها را ایجاد می کند ریزپرز
 

  
  مواد مختلف در رودهجذب 

فرایند خروج از یاخته پوششی  فرایند ورود به یاخته پوششی روده 
روده و ورود به مایع بین یاخته 

 اي

   گلوکز
 )از طریق هم انتقالی با یون سدیم(انتقال فعال 

 انتشار تسهیل شده

از طریق هم انتقالی ( بیشتر از طریق انتقال فعال  آمینواسیدها
  (با یون سدیم

بدون نیاز به ( رخی از طریق انتشار تسهیل شده ب
 )شیب غلظت یون سدیم

اغلب از طریق انتشار تسهیل 
  شده

 برخی از طریق انتقال فعال

لیپیدها وویتامین 
   هاي

 محلول در چربی

از طریق انتشار ساده و با عبور از بخش لیپیدي 
 غشا

به شکل کیلومیکرون و با فرآیند 
 برون رانی
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آب و مواد 
 دنیمع

آب به روش اسمز و مواد معدنی گوناگون به 
شکل انتشار و انتقال فعال جذب می 

کلسیم وآهن با انتقال فعال جذب می .شوند
 .شوند

- 

ویتامین هاي 
  محلول

  در آب

 - باانتشار یا انتقال فعال

  از طریق درون بري  B12 ویتامین
 

- 
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   09149285452         اثیــــید غازیست است

  
  روده باریک و روده بزرگ: 
 روده بزرگ ه باریکرود 

 فاقدچین حلقوي و پرز داراي چین حلقوي و پرز وجود چین هاي حلقوي و پرز

 ,کولون باال رو ,روده کور دوازده و سایر بخش ها بخش هاي تشکیل دهنده

کولون پایین رود و  ,کولون افقی
 راست روده

قطر روده باریک کمتر از روده  قطر
 بزرگ است

ز روده قطر روده باریک کمتر ا
 بزرگ است

ماده مخاطی آب و یون هاي  ترشحات
مختلف از جمله بیکربنات 

 وآنزیم گوارشی

 ماده مخاطی بدون آنزیم

  مکان اصلی جذب جذب
مواد , یون ها , جذب آب 

 ویتامین ها و مواد معدنی, غذایی

اندکی  یون ها , جذب آب
که درون روده  B12 ویتامین

 .بزرگ تولید می شود

ات کرمی و قطعه قطعه حرک حرکات
 کننده

 .حرکات آهسته انجام می شود

بنداره پیلور بین معده و روده  بنداره
  باریک

 بنداره انتهاي روده باریک 

عضله ( بنداره داخلی مخرج
  (صاف

عضله ( بنداره خارجی مخرج 
 )مخطط

محل پایان گوارش شیمیایی و  گوارش مواد
 مکانیکی

- 
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