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 پیشگفتار

ی خ بتدبدون کش زیست شناسی زبرگترین علم بشری است و از ا دیچیپه ی ،دیچیپه رتین سیستم  میار او بوده است،زیست شناسی دنیایه اتکنون همراه و  انسانلقت ا

ران است.زیست شی است هک خالق هستی بخش رد مخلوق زنده است.زیست شناسی دان  ی اهی دانش خالقیان شگفت اسی ب شن اهی موجود رد جهان هستی، یعنی جاندا

 ...رد کتاب مبین خود از آن سخن گفته است

 حرف آخر این هک:و

نند هک همیشه بهترین   این کتاب سعی شده است مطالب ردسی هب ردی  هستند،با این حال، کتاب اهی ردس  خصوصاً کنکور،ی آزمون اهربا  نبعم دانش آموزان گرامی حتماً بدا

  و ،..بیان شودصورت توضیحی،رتکیبی ،مفهومی،استنباطی،نکته ای و.
ه

 
م

          د.نیرگ ن نیز مورد ربرسی قرار زوایای پنهااز،مفاهیم این  ین چن 

 روح اهل نوری ژناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 عنکبوت 

 .یوکاریوتی از فرمانروی جانوران است 

  تعلّق دارد. بندپایانی  شاخهبه 

 است. دارای اسکلت خارجی 

 ی(احکم( + پروتئین)ماده ی زمینه )نوعی پلی ساکارید رشته ای سخت و ماست.کیتین آن  جنس اسکلت خارجی 

 ،کوچکی  جانوران داری اسکلت خارجی غالباً جثه یبنابراین  بزرگ شدن جثه می باشدمانعی برای اسکلت خارجی

 .دارند

 است. اوریک اسید نیتروژن دار آن  ماده ی دفعی 

  داخلی دارد.لقاح 

 است. تخمگذار 

 دارد. گردش خون باز 

  است و همولنف نامیده می شود بی رنگآن خون. 

 می باشد. محلولدر خون است که  رنگدانه خونی هموسیانین 

 گردش خون بسته است سرعت خون کندتر از. 

  نقش دارد.دستگاه گردش خون در انتقال گاز های تنفسی در اغلب عنکبوت ها 

 انجام می گیرد دفاع غیر اختصاصی توسط سلول های ذره خوار. 

  صورت می گیرد با شش های کتابیتنفس. 

 .چند جفت چشم ساده دارد 

  برون ریز(.در زیر سطح شکمی خود داردچند جفت غده ی تار ریس( 

  اغلب عنکبوت ها غده ی تار ریس دارند. 

  اندهترو تروف. 

 هستند. )صیاد(شکارچی  
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 ندگوشتخوار. 

   ران گیاه خوار هم اندازه استنوجالوله گوارش طول لوله گوارشی آن کوتاه تر از طول. 

  کامل است. ها آنلوله گوارشی 

 

 است. ی مفصلااسکلت خارجی آن دار 

 .چهار جفت اندام حرکتی دارد 

 برخی فاقد اینترونند.اغلب ژن های آن دارای اینترون هستند(.) 

  سلول های آن دارای سه نوعRNA .پلیمراز در سیتوسل و یک نوع در میتوکندری است 

 سه نوع RNA .پلیمراز سیتوسلی آن برای شناسایی راه اندازه نیاز به عوامل رونویسی دارند 

   چند نوعدارایDNA  .پلیمراز است 

  فزاینده هستند.ااغلب ژن های آن دارای توالی 

  ندارد.واپراتور اپران 

 توانایی تنیدن تار در عنکبوت ارثی است. 

  عنکبوت، اطالعات مربوط به توانایی تنیدن تار را به شکل مولکول هایDNA   رده است.باز والدین خود به ارث 

 تار عنکبوت 

 ویژه+مواد دیگر:پروتئین تار جنس 

 .پروتئین های تشکیل دهنده ی تار استحکام،چسبندگی و کش سانی بسیاری دارند 

  مانند استتار عنکبوت دارای بخش های رابط و اجسام مهره. 

 برابر افزایش طول می دهد. 4ش تا تاب های ناحیه اجسام مهره مانند تار طی باز شدن پیچ و 
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  ه به دوبار گیمهره مانند چون دارای پیوند های هیدروژنی هستند پس از کشیدپیچ و تاب های تار در ناحیه اجسام

 (االستیکی =)خاصیت کشسانی.ندحالت اول بر می گرد

  نوعی ساختمان مارپیچ پروتئینی در ناحیه اجسام مهره مانند است.به خاصیت کشسانی تار وابسته 

 

 موارد استفاده از تار 

 خانه سازی. 

 جا به جایی. 

 وسیله شکار. 

 مورد استفاده قرار می گیرد داناپیله جهت حفاظت از تخم ها ونوز ساختن تولید مثل ودر. 

 کربن 

  ولی همگی اسکلت کربنی ندارند.کربن دارندهمه ی مواد آلی(.) 

 به زنجیره ی کربنی در مواد آلی اسکلت کربنی گفته می شود. 

 باشدیا بدون انشعاب (یا حلقوی انشعاب دار  )این اسکلت می تواند خطی. 

  است 4ظرفیت اتم کربن. 

 . ظرفیت یعنی تعداد پیوند کوواالنسی که یک اتم می تواند با اتم های دیگر برقرار کند 

 کربن نامیده می شوندای کربن و هیدروژن باشند ، هیدروموادی که در ساختار خود فقط دارای اتم ه. 

  ( 4ساده ترین هیدروکربن ها متانCH . است ) 

 :در جانداران چهار نوع ماده ی آلی وجود دارد که عبارتند از 

 )کربوهیدرات ها)قند ها،ساکاریدها. 
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 لیپید ها. 

 پروتئین ها. 

 اسید های نوکلئیک. 

 تنوع و گوناگونی پروتئین ها و ،نکته: علت اصلی تنوع و گوناگونی در جاندارانDNA است.های آن ه 

 ساکاریدها >لیپید ها >نوکئیک اسید ها >آلی: پروتئین ها ترتیب متنوع ترین مولکول های 

 انواع مولکول آلی از نظر ساختمان 

 مولکول های کوچکالف(

  اند. سایر مولکول های پیچیدهواحد سازنده ی  

 فنیلید ها)د مونوساکارید ها)گلوکز،فروکتوز ،گاالکتوز ،ریبوز،دئوکسی ریبوز،اسید چرب،گلیسرول،آمینو اسنمان- 

 آالنین،متیونین و...(باز های آلی)آدنین،گوانین،سیتوزین،یوراسیل،تیمین(و...

 مولکول های درشت)بزرگ(ب(

 .مولکول هایی که از تعدادی مولکول کوچک حاصل می شوند 

 .اغلب مولکول های زیستی از نوع درشت مولکول هستند 

 .اغلب درشت مولکول های زیستی پلیمر)بسپاره( هستند 

 ها)بسپاره ها(پلیمر  

 که  ده اندمولکول های هستند که از تعداد زیادی واحد های کم و بیش یکسانی به نام مونومر)تک پاره( تشکیل ش

 ا(هموم  )مانند پلی ساکارید ها ،پروتئین ها،اسید های نوکلئیک و.توسط پیوند کوواالنسی به هم متصلند

 مونومر)تک پاره( 

 پلیمر گفته می شود.مانند ی ه دبه واحد سازن: 

 پلی ساکاریدهاواحد سانده ی  ←  و...( )مانند گلوکزمنو ساکارید ها. 

   پروتئین هاواحد سازنده ی  ←آمینو اسید های. 

 اسید های نوکلئیکواحد سازنده ی ← نوکلئوتید ها. 

  ها واحد سازنده ی موم←اسید های چرب زنجیره بلند. 

  زنده  بسیار گسترده استگوناگونی پلیمر ها در دنیای. 

 ( ًگوناگونی  پلیمر ها خصوصاDNAسبب گوناگونی در جانداران می گردد.و پروتئین ها) 

  گوناگونیDNA ساز گوناگونی جانداران استزمینه ها ، ئینو پروت. 
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 لف در حالی که پلیمرها در جانداران مخت در همه ی جانداران یکسان هستند )مونومرها(مولکول های کوچک

 .متفاوتند

  افراد یک گونه می شوددر سبب گوناگونی جانداران حتی ها،گوناگونی و تنوع پلیمر. 

 ؛به دالیل زیر است گوناگونی پلیمرها 

 . تنوع مونومرها.1

 . تعداد مونومرها.2

 . تکرار مونومرها.3

 .ترکیب مونومرها. 4

 

 هیدرولیزسنتز آب دهی و  

 (واکنش سنتز آبدهی1

 ولکول مونومر ها با تشکیل پیوند کوواالنس با هم ترکیب شده و ضمن تشکیل م :واکنشی که طی آن سنتزآبدهی

 شود.می آب آزاد  ،بزرگترهای 

 .نوعی واکنش انرژی خواه است 

  در این نوع واکنشH  وOH به صورت  ،موجود در ساختمان مونومرها ضمن ترکیب شدنH2O آزاد 

 می شود. 

  آنزیم هایDNA،پلیمرازRNA پلیمراز،آنزیم ایجاد کننده ی پیوند پپتیدی در هنگام ترجمه یmRNA 

(rRNA)رکت و آنزیم هایی که در ساخت نشاسته،گلیکوژن و سلولز نقش دارند مهمترین آنزیم های شریبوزومی

 کننده در واکنش های سنتز آبدهی هستند.
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 هیدرولیز(واکنش 2

 (واکنشی که طی آن مولکول آب یونیزه شدهHوOHوسبب شکستن پیوند کوواالنس بین مونومر ها شود،در ا) ین

 واکنش آب مصرف می شود.

  به صورت گرما(.انرژی آزاد می شودها غالباً طی این واکنش( 

  به صورت را  مولکول آب های شیمیایی دیگر(رگریا کاتالیهاکاتالیزگرها)آنزیمH+   وOH− )یونیزه( 

 یون های مذکور با حمله به پیوند های کوواالنس آنها را می شکنند..می کنند

 .طی این واکنش مولکول های بزرگتر به مولکول های کوچکتر یا مونومرهایشان تبدیل می شوند 

  دو نمونه از مهمترین واکنش های زیستی  هستند.سنتز آبدهی و هیدرولیز 

 مانند )االن هیدرولیز و سنتز آبدهی فقط مربوط به پیوندهای کوواالنسی است . تشکیل یا شکستن پیوندهای غیرکوو

 . با تبادل آب همراه نیستپیوند هیدروژنی(

 ًراروژن هیدپراکسیدکاتاالز، . به عنوان مثالنیستسنتز آبدهی  هر واکنشی که با تولید آب همراه است لزوما 

 .سنتز آبدهی محسوب نمی شوداین نوع واکنش،آب تولید می کند اما  تجزیه و

 

 ایییپیوند های شیم 

 ضعیف یا غیرکوواالن پیوند های  .1

  : بین دو رشته ی هیدروژنیDNA، ،و...تشکیل می شود. بین مولکول های سلولز نواحی از پروتئین ها 

 : بین هیستون ها و  قطب های دائمیDNA  ود.و ....تشکیل می ش نواحی مختلف پروتئین هادر نوکلئوزوم و 

  : و... تشکیل می شود. نواحی از پروتئین ها، بین فسفولیپیدهای غشا)دم های اسید چرب (آبگریز 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 قوی یا کوواالنس .2

  : بین آمینواسیدها در پروتئین هاپیوند پپتیدی 

  : بین نوکلئوتیدها در نوکلئیک اسیدپیوند فسفودی استر. 

 ...و 

 )کربوهیدرات)ساکارید ها=قندها 

 ویژگی های کربوهیدرات ها 

 .همگی جامدند 

 از کربن(C)  هیدروژن ،(H) و اکسیژن(O) در ساختمان )البته اتم هایی دیگر همچون نیتروژن و....ساخته شده اند

 (.آن ها به کار رفته اند

 ،ت که حاللیّی به طورکم می شود.ها  ت آنهرچه جرم مولکولی آنها افزایش می یابد حاللیّدر آب محلولند

 گلیکوژن و نشاسته)نوعی پلی ساکارید(بسیار ناچیز است و سلولز در آب نامحلول است.

 د ا )ماننبه طور که پلی ساکاریدهکم می شود.شیرینی آنها  ،هرچه جرم مولکولی آنها افزایش می یابد.شیرینند

 (.ز مواد غیر قندی هم شیرین هستندبرخی ا)البته .سلولز،گلیکوژن و نشاسته(تقریباً شیرین نیستند

 برای نام گذاری آنها از پسوند اوز(ose) .نیز استفاده می شود 

 دارای چند گروه هیدروکسیل(OH).هستند 

 .طی فرایند فتوسنتز)چرخه ی کالوین(برای اولین بار از مواد معدنی ساخته می شوند 

  محسوب می شوند.های جانداران  انرژی برای سلولتولید مهمترین منبع 

  ی و چرخه ی کربس در سلول های هوازی(انرژی زنده طی فرایند تنفس سلولی)گلیکولیز در همه ی سلول ها

 ذخیره می شود. ATPشیمیایی آن ها آزادشده و در مولکول 

 نام های دیگر آن ها عبارتند از:ساکاریدها و قند ها. 

 انواع کربوهیدرات 

 مونوساکاریدها 

 دی ساکاریدها 

 ساکاریدها پلی 

 مونوساکاریدها 

 هستند. ساده ترین کربوهیدرات ها 

 .واحد های سازنده ی دی ساکارید ها و پلی ساکارید ها هستند 
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 فرمول عمومی اغلب آنهاCn(H2O)n .است 

 3)تا می باشد 7و  3تعداد کربن های آنها بین≤ n ≤ 7) 

 .در تولید انرژی نقش دارند 

 های نوکلئیک شرکت می کنند. درساختمان مولکول هایی همچون اسید 

 .حداقل سه کربن و حداکثر هفت کربن دارند 

  پلی ساکارید ها هستند.دی ساکاریدها و واحدهای)مونومرهای(سازنده ی 

 دوگروه مهم مونوساکاریدها عبارتند از: 

 پنتوز ها)پنج کربنه(:ریبوز(C5H10O5) و دئوکسی ریبوز(C5H10O4) 

  شش کربنه(:گلوکز ،فروکتوز و گاالکتوز)با فرمول بسته ی(هگزوزهاC6H12O6 ) 

 قند ریبوز 

 قند ساختاری در مولکولRNA .است 

 .یک اکسیژن نسبت به دئوکسی ریبوز بیشتر دارد 

  داشتن یک اکسیژن اضافه سبب شده تاRNA.بتواند نقش آنزیمی هم داشته باشد 

 مانعت فضایی برای  تشکیل ساختار دو رشته ای در داشتن یک اکسیژن اضافه سبب شده تا مRNA  با .ودایجاد ش(

 (.و...نواحی دورشته ای دارندtRNAها مانند RNAاین وجود برخی 

 قند دئوکسی ریبوز 

 قند ساختاری در مولکولDNA .است 

 جرم مولکولی آن از ریبوز کمتر است.یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد(.) 

  یا کمتر ایجاد می کند.ساختارهای دورشته ای ایجاد نمی کندممانعت فضایی برای(.) 

  واکنش پذیری سبب می شود،تاDNA  نسبت بهRNA باشدکمتر. 

  غالباً از نوع غیر پروتئینی های آنزیمRNA (.مانندهستند rRNA) 

 گلوکز 

 .قند اصلی خون است 

 .در گیاهان طی فتوسنتز ساخته می شود 

 سوخت اصلی سلول هاست. 

   های  مغزی و گلبول های قرمز فقط از گلوکز برای تولید انرژی استفاده می کنندسلول. 

 .دربسیاری از میوه های خوراکی وجود دارد 
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 .به خوبی در آب حل می شود 

 فروکتوز 

 .در بسیاری از میوه های خوراکی وجود دارد 

 .شیرین ترین قند است 

 .به خوبی در آب حل می شود 

 سان ساخته می شود.در بدن جانوران از جمله ان 

 .نقش تولید انرژی دارد 

 گاالکتوز 

 .از تجزیه ی الکتوز حاصل می شود 

 .به خوبی در آب حل می شود 

 .شیرینی آن از فروکتوز و گلوکز کمتر است 

 .نقش تولید انرژی در تعدادی از سلول ها)از جمله اشریشیاکالی(دارد 

  ساخته می شود.و جلبک ها توسط جانوران 

 دی ساکاریدها 

 واکنش انرژی خواه(.از ترکیب دو مونو ساکارید طی واکنش سنتز آبدهی  به وجود می آیند( 

 .با نسبت کمتری در مقایسه با مونوساکارید ها در آب حل می شوند 

 .شیرینی آنها نسبت به مونوساکارید ها کمتر است 

 ساکارید های مهم عبارتند ازدی  

 ساکارز)قند چغندر یا نی شکر(.1

 .از هیدرولیز آن یک مولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز حاصل می شود 

 .دونوع مونومر دارد 

 .در بسیاری از میوه های خوراکی وجود دارد 

  کننده آن وجود دارد.آنزیم سازنده ی آن در بدن جانوران وجود ندارد ولی آنزیم تجزیه 

 .درگیاهان و جلبک ها آنزیم سنتز کننده و تجزیه کننده ساکارز هر دو وجود دارند 

 شیرینی آن از مالتوز و الکتوز بیشتر است . 

 

 ساکارز+آب                 فروکتوز+گلوکز

 
 هیدرولیز

 سنتز آبدهی
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  مالتوز)قند جوانه ی جو(.2

  گلوکز حاصل می شود.از هیدرولیز آن دو 

 .از یک نوع مونوساکارید ساخته شده است 

 .آنزیم سازنده و تجزیه کننده ی آن در سلول گیاهان وجود دارد 

 .در لوله ی گوارش از تجزیه نشاسته توسط آنزیم پتیالین بزاق)نوعی آمیالز( حاصل می شود 

 الکتوز)قند شیر(.3

 .از دو نوع مونومر گلوکز و گاالکتوز ساخته می شود  

 .در بدن جانوران ساخته می شود 

 هیدرولیز گاالکتوز و گلوکز،به  آن را این باکتری و.رباکتری  اشریشیاکالی می شودسبب روشن شدن اپران لک د

 ی کند.م

  خون و ادرار مشاهده می شود.الکتوز در هنگام حاملگی به مقدار کم در 

 .از هیدرولیز آن یک مولکول گلوکز و یک مولکول گاالکتوز حاصل می شود 

 .از دو نوع مونو ساکارید ساخته شده است 

 .آنزیم های سنتز کننده و تجزیه کننده ی آن در بدن پستانداران وجود دارد 

 آنزیم تجزیه کننده ی آن در باکتری اشریشیاکلی نیز وجود دارد. 

 د.لوالکتوز اپران لک را روشن می کنکالی ضمن تبدیل به آباکتری ای. در 

 کننده ی اپران الکتوز است. ءآلوالکتوز یک مولکول القا 

 پلی ساکاریدها 

 لیکوژن گولز و )مانند نشاسته،سل.پلی مر هایی هستند که از یک نوع  مونومر ساکارید) مانند گلوکز( سنتز می شوند

 (.گلوکزی ساخته می شوندکه از واحد های 

 (.محلولندمحلول یا کم )نا.حاللیت آنها در آب بسیار ناچیز است 

 .طی واکنش سنتز آبدهی ساخته می شوند 

   دارای فرمول عمومیCX(H2O)Y .هستند 

 .پیوند بین دو گلوکز از نوع کوواالنسی )قندی(است 

 .جامدند 

 .نقش ذخیره ای و ساختاری دارند 

  برخی بدون شاخه هستند.برخی شاخه دار و 

 

 +گلوکزگاالکتوز+آب                 الکتوز

 

 سنتزآبدهی

 هیدرولیز

 

 +گلوکزگلوکز   +آب               مالتوز

 

 سنتز آبدهی

 هیدرولیز
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 پلی ساکاریدهای معروف و مهم عبارتنداز:گلیکوژن،نشاسته،سلولز،کیتین وآگار 

 گلیکوژن .1

 .پلیمری از گلوکز است 

 تعداد انشعابات آن بیشتر از نشاسته است.خطی و دارای انشعاب است(.) 

 حاللیت آن در آب کمی بیشتر از نشاسته است.در آب به مقدار کم حل می شود(.) 

 قند ذخیره ی جانوران و قارچ هاست. 

  سلول های ذخیره می شود اغلبدر جانوران در. 

 ذخیره می شوداز سایر سلول های جانور،در کبد و ماهیچه ها بیشتر  گلیکوژن. 

  می ذخیره ن ،سلول های عدسی چشم و پالکت هاگلبول قرمزسلول های بدون هسته و اندامک مانند؛درگلیکوژن

 .شود

 ی  ر حفرهاز طریق گوارش برون سلولی)د ،استه ای که از طریق غذا وارد دستگاه گوارش ما می شودگلیکوژن و نش

 صورت به ابتدا به گلوکز تبدیل شده و سپس جذب خون می گردد تا در صورت عدم نیاز مجدداً لوله ی گوارشی(

 . ذخیره شوددر سیتوپالسم سلول ها گلیکوژن 

  کوژن و در آب کم می شود به طوری که حاللیت گلیها حاللیت آن  ،شود بیشترهر چه جرم مولکولی کربوهیدرات

 نشاسته بسیار کم و سلولز در آب حل نمی شود.

 استه )نش.می کند تجزیه نکته:آنزیم پتیالین نوعی آمیالز است که مولکول نشاسته و گلیکوژن را به مالتوز

 و کیتین را هیدرولیز نمی کند.(ولی این آنزیم سلولز .وگلیکوژن پیوند یکسانی دارند

  است  قند ذخیره ای قارچ ها وجانورانگلیکوژن. 

 .قندی انشعاب دار است و تعداد انشعابات آن از نشاسته بیشتر است 

 ولی بیشتر از نشاسته در آب حل می شود..حاللیت آن در آب بسیار کم است 

 وجود دارد. آنزیم های سازنده و تجزیه کننده ی آن در جانوران و قارچ ها 

 .در دستگاه گوارش جانوران به روش برون سلولی به گلوکز هیدرولیز می شود 

 .در سلول های ماهیچه ای و کبدی از واکنش سنتز آب دهی از گلوکز ساخته می شود 

 .در سلول های ماهیچه ای و کبدی طی واکنش هیدرولیز)درون سلولی(به گلوکز تبدیل می شود 

 گلیکوژن ذخیره ای خود ،گلوکز خون را تامین و تنظیم می کنند. سلول های کبدی با تجزیه 

 .در افراد سالم مقدار آن با افزایش هورمون انسولین در خون افزایش می یابد 

 ابد.در افراد سالم مقدار گلیکوژن با فزایش هورمون های گلوکاگون،اپی نفرین،نور اپی نفرین کاهش می ی 
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 که آندوپالسمی صاف وجود دارد.گلیکوژن به صورت ذراتی بر روی شب 

 نشاسته .2

 .نوعی پلیمر ذخیره ای است 

 گلوکز استی از پلیمر. 

 .خطی و دارای انشعاب است 

 .تعداد انشعابات آن کمتر از گلیکوژن است 

 هان به صورت نشاسته ذخیره می شودگلوکز اضافه در گیا. 

 نشاسته از نظر ساختاری شباهت زیادی به گلیکوژن دارد . 

  هستنداختصاصی ذخیره کننده ی نشاسته ، گروهی از پالست ها )آمیلوپالست ها و کلروپالست ها(اندامک. 

 سلول گیاهی همیشه برای آزاد کردن انرژی به گلوکزنیاز دارد. 

  تامین میز،نیسته گیاهان عالوه بر اینکه از گلوکز آزاد استفاده می کنند در صورت لزوم گلوکز را از هیدرولیز نشا 

  .دنکن

 (.آنزیم هیدرولیز کننده ی نشاسته )پتیالین بزاق ، نوعی آمیالز است: آمیالز 

 .نشاسته در آب گرم به مقدار بسیار کم حل می شود 

 .نشاسته با ید به رنگ آبی در می آید 

  قند ذخیره ای گیاهان و جلبک .نشاسته طی دو مرحله و تحت اثر دو نوع آنزیم صورت می گیردهیدرولیز کامل

 هاست.

 .نام قندی آن آمیلوزاست 

 .آنزیم تجزیه کننده ی آن آمیالز است 

 .از واحد های)مونومرهای(گلوکز طی واکنش سنتز آب دهی ساخته می شود 

  زمینی،گندم،برنج،ذرت و...ذخیره می شود.در پالست ها)کلروپالست ها وآمیلوپالست های(سیب 

 ر ش آن ددر انسان و بسیاری ازجانوران و تعدادی از باکتری ها و قارچ ها گوارش برون سلولی دارد ولی گوار

 گیاهان درون سلولی است.

 .آنزیم سازنده ی و تجزیه ی کننده ی آن در گیاهان و جلبک ها وجود دارد 

  کننده ی نشاسته)آمیالز( را تولید نمی کنند.جانوران گوشتخوار، آنزیم تجزیه 

 

 

گلوکز                  مالتوز                        نشاسته  
 مالتاز پتیالین
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 سلولز .3

 .نوعی پلی ساکارید ساختاری است 

 .پلی مری رشته ای، خطی و بدون انشعاب ازگلوکز است 

 .استحکام زیادی دارد 

 .آنزیم تجزه ی کننده ی آن سلوالز است 

 دارد. آنزیم سازنده و تجزیه کننده ی آن در گیاهان، جلبک ها و تاژکداران چرخان وجود 

 ری ط باکتتوس)اما در لوله ی گوارش انسان آنزیم سلوالز .انسان آنزیم تجزیه ی کننده ی آن را تولید نمی کند

 (.اشریشیاکوالی تولید می شود

 .رابطه ی باکتری ای.کالی و انسان،از نوع همیاری است 

 اژکداران تمانندیانه(باکتری ها و آغازیانی)در جانوران گیاهخوار )مانند نشخوارکنندگان،غیرنشخوار کنندگان و مور

 جانور مانند( به صورت همزیست وجود دارد که آنزیم سلوالز را تولید و ترشح می کنند.

 لولز زیه ی سی)ای .کوالی(آنزیم سلوالز را تولید و ترشح می کنند.این باکتری با تجهای در روده ی انسان باکتر

تولید   KوB انسان ویتامین برایهمچنینن مورد نیاز خود را کسب کرده و و کربن ،الکترون در روده انسان انرژی 

 .می کند

 ر دآلی  ولی بیشترین ماده.بیشترین ماده آلی در گیاهان استسلولز).بیشترین ترکیب آلی موجود در طبیعت است

 پروتئین است.(،جانوران

 ه وجودبهم قرار گرفته و ضمن تشکیل پیوند های هیدروژنی میکروفیبریل ها  را  ترشته های سلولزی در مجاور 

بریل یک در نهایت مجموع چند ماکروفی.وایجاد می شود ماکروفیبریل از مجموع چند میکروفیبریل ،یک.می آورند

 فیبر سلولزی را می سازد.

 ،آغازیان) جلبک هاو اغلب تاژکدارانترکیب اصلی ساختمان دیواره ی سلولی گیاهان وتعدادی از سلولز 

 (می باشد.چرخان

  سلولز در دیواره ی سلولی گیاهان در سیمانی از جنس سایر پلی ساکارید ها وپروتئین قرار می گیرد. 

 هیدروژنی  و بین آن ها پیونداست که در کنار یکدیگر قرار گرفته  سلولزمولکول مجموعه از چند هزار : فیبریل

 برقرار است.

 رشته ی سلولزی)لیف سلولزی(حاصل می شود.،ولزیعدادی فیبریل سلاز ت 

 رشته های سلولزی موجود در غذاهای گیاهی را الیاف می نامند: الیاف . 
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 ری از)جلوگی.ز بیماری های گوارشی مورد نیازندالیاف سلولزی برای کار منظم روده ها وجلوگیری از بعضی ا 

 یبوست و سرطان روده(

 است. هیدرولیز کننده ی سلولزآنزیم : سلوالز 

 

  اران چرخان تولید و ترشح می شودتوسط سویه هایی ازباکتری های اشریشیاکالی و تاژکدسلوالز. 

 جانوران ژن رمز گردان سلوالز را ندارند.جانوران توانایی سنتز آنزیم سلوالز را ندارند (.) 

  ( و غیر نشخوار و...بز ،گوزن ،ند گوسف،غذای اصلی برخی جانوران مانند نشخوار کنندگان )گاو

 .(و موریانه از سلولز تامین می شودو...کننده)اسب،االغ،قاطر،فیل 

 ده ی در روده کور غیر نشخوار کننده ها وروو  دردستگاه گوارش این جانوران )در معده ی نشخوار کنندگان

اصل را گلوکز حو هیدرولیز می کنند.سلولز را یافت می شود که با ترشح سلوالز،موریانه (میکروب های مفیدی 

 و کربن( ،الکترون)تامین انرژی.مورد استفاده خود و میزبان قرار می دهند

  تعدادی از مولکول های سلولز را به ،روده دردر روده بزرگ انسان نیز باکتری اشریشیاکالی با ترشح آنزیم سلوالز

و عالوه  .و کربن های مورد نیاز خود را تامین می کندالکترون گلوکز هیدرولیز می کند و از سوختن گلوکز، انرژی 

 می سازد.Bو  Kبر آن برای ما ویتامین 

 ترکیب عمده ی کاغذ نیز سلولز است. 

 کیتین .4

 .نوعی پلی ساکارید ساختاری است 
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 از نظر ساختاری شباهت زیادی به سلولز دارد . 

 می شود . در دیواره ی سلولی قارچ ها و اسکلت خارجی حشرات یافت 

  در دستگاه گوارش انسان وجود ندارد.آن آنزیم هیدرولیز کننده ی 

 کار  ...(بهدر ساختار دیواره ی سلولی قارچ ها و اسکلت خارجی بندپایان)از جمله حشرات،خرچنگ ها،عنکبوتیان و

 می رود.

 مانند سلولز(است پلی مری خطی وبدون انشعاب(. 

 قارچ ها)دیواره سلولی( ست. قند ساختاری جانوران)اسکلت خارجی( و 

 

 آگارز)آگار( .5

 پلیمر خطی از گاالکتوز است. 

 .انشعاب ندارد 

 .در دیواره سلولی جلبک های قرمز وجود دارد 

 ها را قوام می بخشد. محیط کشت باکتر ی 

 .ژل مورد استفاده در الکتروفورز است 

 ّت آن در آب سرد کم است ولی در آب گرم بیشتر حل می شود.حاللی 

 لیپید ها  

 نقش های لیپید ها 

 (.هم دارند اترکیباتی نامتجانسی هستند)تفاوت های بسیاری ب 

   است.آن ها خاصیت آبگریز بودن  لیپیدها،وجه اشتراک همه ی 

  یدها و سفولیپفبرخی لیپید ها کل مولکولشان )مانند موم ها و تری گلیسریدها( و برخی بخشی از مولکولشان )مانند

 هستند.استروئید ها(آبگریز 

  شاهای زیستی)مانند غشای سیتوپالسمی و اندامک های غشادار(غتشکیل ساختار 

  تولید انرژی وذخیره. 
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 )عایق حرارتی)چربی زیر پوست 

  الکتریکی)میلین(عایق 

 )ضربه گیر)کف پاها و دست ها 

  با کاهشPH  در دفاع بدن نقش دارند.و ایجاد یک الیه مضاعف بر روی پوست پوست 

 .در یوکاریوت ها توسط شبکه ی آندوپالسمی صاف ساخته می شوند 

 اجزا سازنده ی لیپیدها)مشتقات لیپید ساز( 

 .اسیدهای چرب 

 )گلیسرول)نوعی الکل سه ظرفیتی 

 )گروه های فسفات)درمواردی 

  ی استروئیدی)حلقه های استروئیدی(هسته 

 کل های سنگین)در ساختمان موم ها(سایر ال 

  در سر قطبی، مولکول  7صفحه یسایر مولکول های آلی)مانند کولین ،در تصویر فسفولیپید کتاب دوم تجربی

 کولین به گروه فسفات متصل است(.

 انواع لیپید ها 

  گلیسرید هاتری. 

 )فسفولیپیدها)مانند فسفوگلیسریدها 

 موم ها. 

 استروئیدها. 

 تری گلسیریدها .1

 .از سه اسید چرب و یک مولکول گلیسرول حاصل می شوند 

 سه مولکول آب آزاد می شود. ،طی فرایند سنتز آب دهی آن ها 

 .مولکول غیرقطبی)خنثی( هستند 

 .نقش ذخیره ای و عایق بندی دارند 

  مربوط به اسید های چرب آن هاست.تنوع آن ها 

 .حداقل یک نوع و حداکثر سه نوع اسید چرب دارند 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 اسید های چرب 

 .نوعی اسید آلی هستند که در ساخت لیپید ها به کار می روند 

 کربوکسیلیک(هستند.یمل اسیدادارای ع( 

 .همگی یک پیوند دوگانه بین اکسیژن و کربن عامل اسیدی دارند 

 ها هستند. پیش ساز اغلب لیپید 

 .نقش تولید انرژی دارند 

  با کاهشPH  دفاع غیر اختصاصی سد اول(در دفاع بدن نقش دارندو ایجاد یک الیه بر روی پوست پوست( 

 اشباع نشده(سیرنشده-2)اشباع شده(سیرشده -1ع هستندواسید های چرب دو ن( 

 اسید های چرب سیر شدهالف(

 .در دمای اتاق جامدند 

  آن پیوند دوگانه یا بیشتر وجود ندارد.بین کربن های 

 .ممانعت فضایی ندارند 

 .واکنش پذیری آن ها نسبت به سیر نشده ها کمتر است 

 . اغلب چربی های جانوری اسید های چرب سیرشده دارند 

 ش می مصرف چربی های جامد جانوری احتمال سخت شدن رگ ها و ابتال به بیماری های قلبی و عروقی را افزای

 دهد.

 اسید های چرب سیر نشده(ب

 .در دمای اتاق مایع اند 

 .بین کربن های آن پیوند دوگانه یا بیشتر وجود دارد 

 .ممانعت فضایی دارند 

 .واکنش پذیری آن ها نسبت به سیر شده ها بیشتر است 

 جامدسازی روغن های نباتی)هیدروژنه کردن( 

 ازی(س)جامد را در مجاورت کاتالیزگر نیکل و گاز هیدروژن سیر می کنند )مایع(روغن های سیر نشده ی نباتی. 

 .هر پیوند دوگانه با یک مولکول هیدروژن وهر پیوند سه گانه با دو مولکول هیدروژن سیر می شود 

 .اسید های چرب گیاهان که در روغن های گیاهی وجود دارند سیر نشده هستند 
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 ندامک ای سازند)مانند اسید های چرب کوتین،سوبرین و غشاهای سلولی و گیاهان اسید های چرب سیر شده نیز م

 ها(

 .اغلب چربی های جانوری اسید های چرب سیرشده دارند 

 فسفولیپیدها .2

 کیل مهمترین آن ها فسفوگلیسرید ها هستند که از یک مولکول گلیسرول ،دو اسید چرب و یک گروه فسفات تش

 دیگر همچون کولین ،اینوزیتول و...در آن ها به کار رفته است.مولکول های ی شده اند .در موارد 

 د)یک سر قطبی و دم های غیر قطبی(مولکولی دوقطبی هستن 

 فسفولیپید ها اجزای اصلی غشاهای زیستی)غشای سلولی و اندامک ها(هستند. 

  یی زیستدر غشاها رااز نظر تعداد مولکول های فسفولیپید بیشترین ولی از نظر وزن پروتئین ها بیشترین وزن 

 .دارند

 بخش  یا سر قطبی آن ها با مولکول آب و دم های غیر قطبی با مولکول های آب گریز مانند دم های اسید چرب

 بر هم کنش داده و در نهایت غشاهای زیستی را می سازند. های آبگریز پروتئین ها 

  است.و غشاهای زیستی لسیتین مهمترین فسفوگلیسرید صفرا 

 موم ها.3

 پلیمر های اسید های چرب طویلند. .1

 آب گریز ترین لیپید ها هستند. .2

 باالترین نقطه ذوب را در میان لیپید ها دارند. .3

 مولکول آن ها کامالً آبگریز است. .4

 چند مورد از نقش های موم ها: 

 کوتینالف(

  فیزیکی  تغییرات در مقابلرا نقش حفاظتی  وشده  گیاهان از کوتین ساختهجوان هوایی کوتیکول روی اندام های

 و مانع تبخیر آب سلول ها می شود..و عوامل بیماریزا دارد محیط

 است که بر سطح خارجی دیواره سلولی ایجاد می شود. لیپیدی کوتین پلیمری 

 سوبرینب(

 .نقش حفاظتی: در سلول های کالهک ریشه ،بافت چوب پنبه ای  ساقه ی تعدادی از گیاهان 

  شیره خام : نوار کاسپاری در آندودرم ریشه.نقش در انتقال 
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 ن جانشی سوبرین نوعی پلیمر لیپیدی است که به صورت تیغه ای در داخل دیواره نخستین ایجاد شده و به تدریج

 دیواره دومین می شود.

 استروئیدها.4

 .همگی دارای هسته ی استروئیدی)حلقه های استروئیدی(هستند 

  از کلسترول می گیرند.هسته ی استروئیدی خود را 

  مولکول های دوقطبی هستند ولی قطبیت آن ها از فسفولیپیدها 

 کمتر است.

 .هم دارای بخش آبگریز و هم دارای سر آب دوست هستند 

 نقش ها استروئیدها 

 پیک شیمیایی(نقش هورمونی)نشانه ای( ماننداستروژن ،پروژسترون،تستوسترون،آلدوسترون و کورتیزول( 

  مانند کلسترولی که در غشاهای جانوری به کار می رود.نقش ساختاری 

  نقش ویتامینی مانند ویتامینD 

 .افزایش کلسترول خون ممکن است سبب بیماری های قلبی و عروقی شود 

 دارند )مانند فیتوسترول(ولی استروئید آن ها کلسترول نیست. گیاهان استروئید 

 پروتئین ها 

 می باشند.ئین ها پلی مر هایی هستند که مونومر آنها اسید های آمینه تپرو 

 دارد.در بدن هر انسان وجود ها هزار نوع پروتئین  ده 

 .در انجام همه ی کارهای درون سلول نقش دارند 

 .در ساختار سلول ها و بدن جانداران شرکت می کنند 

 .هر کدام دارای یک ساختار سه بعدی خاص هستند 

 گویند.ن اسید های آمینه را پیوند پپتیدی پیوند بی 

   شوند را دی پپتید گویندمتصل که توسط پیوند پپتیدی)نوعی پیوند کوواالنس( به هم دو اسید آمینه. 

 .در پیوند پپتیدی اتم کربن گروه اسیدی و نیتروژن آمینی شرکت می کنند 

  در طی تشکیل پیوند پپتیدی عامل اسیدOH و عامل آمینیH  م مولکول آب را به وجود می آورند.،با ه 

 انتهایهر دی پپتید دارای یک سر کربنی(C) انتهایو یک سر آمینی(N) تاس. 
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  با سر کربنی خود به مولکول ی در حال ساخت پپتید رشته ی هر آمینو اسید یاtRNAبه کربن شماره ی( 

 متصل می شود.ریبوز(3

  هیدرولیز پیوند بین آمینو اسید وtRNAراrRNA نقش آنزیمی انجام می دهد.در  

  در یک مولکول پلی پپتید تک رشته ای خطی اگرn هیدرولیز  آمینواسید داشته باشیم ،طی فرایند سنتز آب دهی و

 پیوند پپتیدی تشکیل و یا شکسته می شود . n-1آن به ترتیب 

  در یک مولکول پلی پپتیدx رشته ای خطی اگرn  یدرولیز آن سنتز آب دهی و هآمینواسید داشته باشیم ،طی فرایند

 پیوند پپتیدی تشکیل و یا شکسته می شود . n-xبه ترتیب 

 آمینو اسید ها 

 .هم دارای عامل آمینی و هم دارای عامل اسیدی هستند 

 .مولکولی قطبی هستند 

 .آمینو اسید ها در سیتوپالسم سلول ساخته می شوند 

  ی مبیست نوع از آن ها در ساختمان پروتئین ها شرکت بیش از سیصد نوع آمینو اسید وجود دارد که تنها

 )آمینو اسید های استاندارد(.کنند

 

 پلی پپتیدرشته ی  

 پلی مر های هستند که از چند عدد تا چند هزار آمینو اسید تشکیل می شوند 

  .هنوز شکل فضایی )سه بعدی(مورد نیاز خود را تشکیل نداده اند 
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 پروتئین 

  صل را شکل فضایی خاصی به وجود آورند ،مولکول حا رشته پلی پپتید پیچ و تاب بخورند وهر گاه یک یا چند

 پروتئین می گویند.

 .غالب پروتئین ها از بیش از یک رشته پلی پپتیدی تشکیل شده اند 

 انواع پروتئین از نظر شکل فضایی 

 مانند ایمونوگلوبولین ها،هموگلوبین ،میوگلوبینکروی)گلوبوالر(:-1

 ها و... هیستون

 مانند فیبرین،کالژن،االستین،میوزین ،اکتین و...رشته ای)فیبری(:-2

 

 انوع پروتئین از نظر انحالل پذیری در آب 

  مانند پادتن ها،آلبومین،کازئین ،محلول در آب:پروتئین هایDNA نوژن و...پلیمراز،کاتاالز،پپسینوژن ،فیبری 
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  کالژن،االستین،فیبرین و...ند ماننامحلول در آب:پروتئین های 

 انواع پروتئین ها را از نظر نقش آنها در بدن  

 موجود در ))کراتین(،کالژن و االستین ناخن ، )کراتین(مو ،بریشم ا ،مثل تار عنکبوت   :پروتئین های ساختاری

 و ...( زردپی و رباط ها

 

 (ماهیچه ها  مانند اکتین و میوزینانقباض سلولی نقش دارند.) در   :پروتئین های انقباضی 

 : سفیده ی  مین درآمینو اسید های مورد نیاز جنین در حال رشد را تامین می کنند.مانند آلبوپروتئین های ذخیره ای

 تخم مرغ)برای جنین جوجه در حال رشد( و گلوتن در گندم و کازئین در شیر)نوزاد پستانداران(

 روتئینفرونها،پاینتر (ها گاماگلوبولین)ها به بدن برای دفاع از خود کمک می کنند.مانند پادتن:پروتئین های دفاعی 

 .مکمل های

 : ز های که گا مواد را در داخل خون  انتقال می دهند:مثل هموگلوبین )گلوبین+هم(خونپروتئین های انتقال دهنده

 .اکسیژن و کربن دی اکسید را در خون انتقال می دهد

 : کاگون،گلو ین)انسول دیگر می رسانند،مانندهورمون هاپیام ها را از بخشی از بدن به بخش پروتئین های نشانه ای 

 LH,FSH،کلسی تونین سکرتین،گاسترین،کلیوی،اریتروپویتین ن،هورمون رشد،محرک تیروئید و فوقاکسی توسی

 و...(

 : مهمترین  -2اتالیزگرهای زیستی که واکنش های شیمیایی را تسریع و تسهیل می کنند.ک-1پروتئین های آنزیمی

 یزوزیم و...پلیمراز ،لRNAلیگاز،DNA پپسینوژن، پلیمراز، DNA و ابزار سلولی هستند مانند کاتاالز، پروتئین ها

پروتئین سروپالسمین مس را در بیشتر بدانید:

کند،پروتئین ترنسفرین آهن را خون جا به جا می 

در خون جا به جا می کند،پروتئین گلوبولین 

(را در خون جا به جا می 𝑇4و𝑇3تیروکسین)

این پروتئین ها به گروه پروتئین های انتقالی کند.

 تعلق دارند.
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 یان ی )اکتیواسیون(واکنش را کم کرده و باعث افزایش سرعت واکنش می شوند و خود در پاآنزیم ها انرژی اولیه

 بدون تغییر باقی می مانند .

 کاتاالز

 .نوعی آنزیم درون سلولی است 

 .در داخل پراکسیزوم وجود دارد 

 mRNA .آن توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوسل ترجمه می شود 

  هسته و اندامک ندارد(.کاتاالز نداردپستانداران از جمله انسان گلبول قرمز بالغ( 

 .پراکسید هیدروژن را به اکسیژن مولکولی و آب تجزیه می کند 

 کسید شدن مواد آلی حاصل می شود.پراکسید هیدروژن در پراکسیزوم طی فرایند ا 

 چون اکسیژن آزاد شده از آن ساختمان نوکلئوتید ها را در .پراکسید هیدروژن ماده ای سمی است(DNA غییر ت

 .(می دهد

 .اندامک پراکسیزوم به واسطه آنزیم کاتاالز نقش سم زدایی درون سلولی دارد 

  پراکسید هیدروژنهر مولکول کاتاالز در هر دقیقه شش میلیون مولکول) (𝐻2𝑂2.را تجزیه می کند 

 
 انواع آنزیم از نظر محل فعالیت

 درون سلولیآنزیم های  .1

 د.ندر سلول ساخته می شو 

  هم در داخل سلول است.ها فعالیت آن 

 نیز  بیشتر واکنش های زیستی درون سلول را تسریع می کنند و عالوه بر آن در تنظیم کار آنزیم های دیگر

 موثرند.
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 ،آنزیم های درون سلولی مانند کاتاالز DNA  ،پلیمراز DNA،لیگازRNAه،آنزیم های محدود کنندپلیمراز 

 روبیسکو و...

 ی توکندرتوسط ریبوزم های روی شبکه آندو پالسمی زبر ،آزاد در درون سیتو سل و همچنین درون اندامک های می

 و کلروپالست ساخته می شوند.

 برون سلولیآنزیم های  .2

  داخل سلول ساخته می شوند.در 

 .محل فعالیت آن ها خارج سلول است 

 .به خارج سلول ترشح می شوند 

 ند.توسط شبکه آندوپالسمی زبر)ریبوزوم های روی شبکه آندوپالسمی زبر( و گلژی ساخته و پرداخته می شو 

 ی  بخشیم های گوارشپروترومبین،آنز،آنزیم های برون سلولی مانند پپسینوژن،رنین ،لیزوزیم،ترومبوپالستین 

 مثال های از آنزیم های برون سلولی هستند.برون ریز پانکراس ،و...

 ویژگی های آنزیم ها 

 هستند پروتئینی بیشترآنها.( بجزریبوزیم ها مانندrRNA) 

 فعال( جایگاه ویژه شکل )وابسته به.دارند اختصاصی عمل  

 نمی ییرتغ واکنش طی نقش کاتالیزگری دارند وها  آنزیم کند،چون می استفاده بارها ازهر مولکول آنزیم سلول 

 دو مصرف نمی شوند.نکن

  را آنها هباید هموار سلول .بنابراینیابد چون توسط پروتئاز ها تجزیه می شوند می کاهش غلظت آن ها در سلول 

 بسازد.

 هستند حساس دما شدید تغییرات به. 

  ی آنزیم ها دما،ترموفیل باکترینوعی در،ریزد می هم به آنها فعال جایگاه وشکل بعدی سه ساختار گرما

 .درجه سانتی گراد را تحمل می کنند120

  در آن بیشترین فعالیت را دارند دمای بهینه می گویند.آنزیم ها نقطه ی دمایی که 

  درجه سانتی گراد غیر فعال هستند. 45بیشتر آنزیم های بدن ما در دمای باالتر از 

  به تغییرات آنزیم هاpH.حساسند 

 pH که در آن بیشترین فعالیت را دارند راpH(.بهینه می گویندpHتبهینه پپسینوژن بین دو تا چهار اس.) 
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 آنزیم فعال جایگاه 

 شود می متصل آن به ماده پیش که آنزیم از بخشی. 

 .دارای ساختمان فضایی )سه بعدی (خاصی است که مکمل پیش ماده است 

  کاتالیزگری است.دارای فعالیت 

 د.ال کننعالوه بر پیش ماده ،برخی از سم ها هم می توانند در آن مستقر شده و اثر مهاری بر فعالیت آن اعم 

 چگونگی عملکرد آنزیم 

 نظریه القایی-2است( مورد تردید)نظریه قفل و کلید-1دو نظریه وجود دارد 

  قرار گرفتطبق نظریه القایی پس از این که پیش ماده در جایگاه فعالT القا شده و  جایگاه فعال توسط پیش ماده

 دچار تغییر می شود و فعالیت کاتالیزگری آن فعال می شود.

 .طبق نظریه قفل و کلید جایگاه فعال در حین فعالیت کاتالیتیکی)فعالیت شیمیایی( تغییر نمی کند 

 راورده)محصول(ف   +   آنزیم    آنزیم-پیش مادهمجموعه       آنزیم  +  پیش ماده

 

 عوامل موثر بر سرعت واکنش های آنزیمی 

 گرما 

 PH 

 غلظت پیش ماده 

 غلظت آنزیم 

 (ن،ریبوفالوین ،بیوتین ،تیامین و...یبرخی ویتامین ها )مانند نیاس  
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  مواد معدنی)کلسیم،منیزیم و..(برخی 

 )سم ها)اثر مهاری 

 سم ها 

  شوند. در جایگاه فعال مستقر می،به علت تشابه با پیش ماده 

 اثر مهاری دارند. 

 جلوگیری آنزیم فعالیت از فعال جایگاه اشغال و سم های کشاورزی با کش ها ،حشره سیانید،ارسنیک 

 .کنند می 

 انواع مهار آنزیمی 

 اپذیر ایجاد ن با آنزیم پیوند برگشت)مانند آرسنیک ،سم های کشاورزی فسفری و گاز اعصاب(مهار دائمی-1

 کوواالنس(.)پیوند می کند

 )پیوند بین مولکولی(.پیوند برگشت پذیر ایجاد می کنندبا آنزیم،:مهار موقت -2

 
 متابولسیم 

  ی ممجموعه واکنشی های زیستی که منجر به سوختن)کاتابولیسم( و ساختن)آنابولیسم(مواد توسط جانداران

 پیدایش حیات اولیه((شوند.)البته در طبیعت هم می توانند بدون حضور جانداران رخ دهند)نظریه 

  هژی اولیهم می گیرند)انرواکنش های انرژی خواه:واکنش هایی که ضمن انجام آن ها مقداری از انرژی محیط را 

 (.واکنش بیش از انرژی تولید شده توسط آن واکنش می باشدی 

 .کاتابولیسم ها واکنش های انرژی زا و آنابولیسم ها واکنش های انرژی خواهی هستند 

 خواه انرژی واکنشهایالف(

  پروتئین سازی،همانند سازیDNAسنتز، آندوسیتوز، اگزوسیتوز، ،ژن و کنترل بیان  ،رونویسیATP، ند ها قسنتز

 سنتز لیپید ها و...و...(گلیکوژن ،نشاسته،سلولز )
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 واکنش های انرژی زاب(

 انرژی).و وارد محیط می شود واکنش های انرژی زا:واکنش هایی که ضمن انجام آن ها مقداری انرژی آزاد شده 

 (.اولیه واکنش کمتر از انرژی تولید شده توسط آن واکنش می باشد

 ب در از واکنش های انرژی زا می توان به سوختن گلوکز طی گلیکولیز و کربس و همچنین سوختن اسید های چر

 میتوکندری طی کربس اشاره کرد.

 ATPمولکول 

 .مولکولی پر انرژی است 

  ریبونوکلئوتید است)آدنین+ریبوز+سه گروه فسفات(نوعی 

 د.ندارای دو پیوند پرانرژی )انیدریدی(است که طی شکستن انرژی زیادی آزاد می کن 

 .تامین کننده انرژی مورد نیاز واکنش های زیستی است 

 .طی گلیکولیز، چرخه کربس و فتوسنتز)زنجیره انتقال الکترون(ساخته می شود 

  آدنین و قند ریبوز)بدون گروه فسفات (آدنوزین گویند.آدنوزین:به مجموعه 

 
...................................................................................................................................................................................................................................
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 آزمون فصل مولکول های زیستی

 (93..................... )سراسری خارج از کشور زیستی، واکنش دهنده های همه ی -1

  .دارند جای سلول غشادار ساختارهای درون (1

 .می بخشند سرعت سلولی درون واکنش های به (2

 بسازند. فسفات تری آدنوزین خود، فعالیت ضمن می توانند (3

 .می شوند تولید خود، سازنده ی آنزیم های فعالیت پی در  (4

 (92د؟)سراسریتکمیل می کن نادرستیچند مورد جمله ی زیر را به طور  -2

 هر پروتئین غشایی..........

 یفای نقش خود نیاز به صرف انرژی دارد.ابرای  -الف

 رای عبور مواد از منافذ خود اختصاصی عمل می کند.ب -ب

 داقل با زنجیره ای از مونوساکاریدها اتصال دارد.ح -ج

 اتصال فیزیکی میان سلول ها کمک می کند.به برقراری  -د

1)1                                          2)2                                          3       )                                            4)4 

 (90..... )سراسری مه ی کانال های پروتئینی که در غشای سلول های جانوری قرار دارند......ه -3

 هند.د(به مولکول های آب اجازه عبور می 2                             .(می توانند به طور غیرتخصصی عمل کنند1

 عبور می دهند. (همیشه بازند و مولکول های کوچک را4                       (فقط در موقع عبور برخی مواد باز می شوند. 3

 (90است؟)سراسری خارج از کشورکدام عبارت صحیح -4

 (همه ی کانال های پروتئینی به مولکول های آب اجازه ی عبور می دهند.1

 (کانال های پروتئینی در انتشار تسهیل شده غیرتخصصی عمل می کنند.2

 (بعضی مواد برخالف شیب غلظت توسط کانال های پروتئینی از سلول خارج می شوند.3

 کوچک می توانند به وسیله ی انتقال فعال یا آندوسیتوز وارد سلول شوند.(یون ها و مولکول های 4

 (89)سراسری خارج از کشوردندارن....نقش فسفولیپیدها در ساختار....... -5

 (شبکه ی سارکوپالسمی4                    (سارکوپالسم         3              (سارکومر           2                  (سارکولم          1
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 (91ه طور معمول در انسان واکنش تشکیل.........درون سلولی است. )سراسری خارج از کشور ب -6

 حلقوی AMP(4                   (ترومبین           3                      (پپسین             2       (فیبرین                 1

 های ............................. .............................. نقش هایپروتئین -7

 کنند.های هدف ایفا می( دفاعی ـ خود را همواره در بیرون سلول1

 کنند.( همه جانداران ـ یکسانی را ایفا می2

 ها بسیار با اهمیت است.ری آنها هستند که ـ کاتالیزگ( بدن،نتیجه نهایی بیان ژن3

 نتقال دهنده در ایفای ـ خود نیازی به مواد معدنی ندارند.( ا4

 دهی ............................. .ر طی یک واکنش ستز آبد -8

 تر از تعداد مونومرهاست.های آب آزاد شده یک واحد کم( همواره تعداد مولکول1

 شوند.های پلیمری ساخته می( طی این واکنش تنها مولکول2

 شود.های آب میندهای هیدروژنی منجر به تولید مولکول( تشکیل پیو3

 تر از مجموع جرم های مولکولی تمامی مونومرهای شرکت کننده در واکنش است.( جرم مولکولی پلیمر حاصله ،کم4

 کدام عبارت صحیح است؟ -9

 است.ساز های اسپرمهای بینابینی لوله( گیرنده تستوسترون در سطح غشای سیتوپالسمی سلول1

 ( استروژن با کورتیزول شباهت ساختاری ندارد.2

 شود.می های جانوری یافتی آن در غشای سیتوپالسمی سلولی سازنده( آلدوسترون نوعی لیپید است که پیش ماده3

 ( استروئیدها پلیمرهای اسیدهای چرب زنجیره بلند و آب گریزترین لیپیدها هستند.4

 کدام مورد صحیح است؟-10

 مهار آنزیمی منجر به نا کارآمدی دائمی آنزیم می شود.(هر 1

 (همه ی آنزیم ها نسبت به تغییرات اسیدیته به یک اندازه حساس هستند.2

 (جایگاه فعال در برخورد با پیش ماده هیچگونه تغییری در خود ایجاد نمی کند.3

 (سلوالز توسط مولکولی تجزیه می شود که پیوند پپتیدی دارد.4
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 ورد صحیح است؟چند م-11

 الف(سلوالز در کشاورزی جهت حذف پوسته ی دانه مورد استفاده می گیرد.

 ب(پروتئاز ها در پودر های رختشویی در دمای پائین فعال نیستند.

 ی کند.ج(آمیالز با تجزیه پلی ساکارید دیواره ی سلول های گیاهی در تهیه گلوکز مورد نیازشیرینی پزها نقش ایفا م

 قش سم زدایی خود را با تولید پراکسید هیدروژن ایفا می کند.د(کاتاالز ن

1)1                                          2)2                                                3 )                                             4)4 

 کدام صحیح است؟-12

 همه ی......................

 (درشت مولکول ها پلیمرند.2(استروئید ها ساختاری مشابه کلسترول دارند .                              1

 ئینی هستند.(هورمون ها پروت4(آنزیم ها ساختار پروتئینی دارند.                                                  3

 است. آن.......................علت مایع بودن روغن سویا .-13

 (وجود اسید های چرب زنجیره بلند 2(آب گریزبودن                                        1

 (وجود الکل گلیسرول سه ظرفیتی 4                     (وجود خمیدگی در مولکول 3

 همه ی آنزیم ها.......................-14

 خنثی فعالیت دارند.PH(در 2        (توسط ریبوزوم های سنتز می شوند.               1

 ساخته می شوند.DNA(با استفاده از اطالعات 4     غیرفعال می شوند.          °45(در دمای باالتر از 3

 کدام عبارت صحیح است؟-15

 هر نوع.......................

 هد.دسرعت واکنش آنزیمی را افزایش می  ی(دمای2                 (سمی آنزیم هارا غیر فعال می کند.          1

 (نوع مهار آنزیمی دائمی است.4       ینی ساختار سه بعدی ویژه ای دارد.  ئ(آنزیم پروت3

 ؟نیستکدام مورد صحیح -16

 (انسولین نوعی پروتئین نشانه ای است.     1
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 (استروژن به تغییرات دما حساس تر از کاتاالز است.2

 (آنزیم تجزیه کننده ی سلولز در دستگاه گوارش انسان وجود دارد.  3

 (انشعابات گلیکوژن بیشتر از نشاسته است.4

 ؟نادرستکدام مورد -17

 (تنوع در جانداران به طور مستقیم توسط مونومر ها ایجاد می شود.1

 ها سبب تنوع در پلی مر ها می شود.(تنوع و ترتیب مونومر 2

       های ایجاد شده به وسیله ی نوکلئوتید ها می توانند سبب گوناگونی بین افراد یک گونه شوند.       ( پلیمر3

 (تنوع پروتئین ها از سایر مولکول های آلی بیشتر است.4 

 شود؟)به ترتیب از راست به چپ(دام آنزیم نقش سم زادیی داشته و در کدام گروه تقسیم بندی می ک-18

               برون سلولی  -(کاتاالز2                                  رون سلولی                                    د-(کاتاالز1

 ون سلولیرب-(لیزوزیم4                         رون سلولی                                          د-( لیزوزیم3

 ،....................نمی توان گفتتار عنکبوت  با توجه به ساختار و ویژگی های-19

 جنس آن از پروتئین و مواد دیگر می باشد. (1

 دارای استحکام،چسبندگی و خاصیت کشسانی بسیار است. (2

 خاصیت کشسانی تار است.قابلیت باز و بسته شدن پیچ خوردگی های درون اجسام مهره مانند علت اصلی ( 3 

 توانایی تنیدن تار اکتسابی)غیر ارثی(است. (4

 کدام مورد صحیح است؟-20

 (هر مولکول پیچیده نوعی پلیمر است.1

 (هر مولکولی که بیش از یک زیر واحد داشته باشد نوع مولکول بسپار است.2

 مر نیست.(هیچ مولکول آب گریزی پلی3

 توسط دستگاه گوارشی  انسان تولید نمی شود.(آنزیم تجزیه کننده ی سلولز 4
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 ده های صنعتی و خانگی آنزیم ها می توان گفت،..................ابا توجه به استف-21

 (از سلوالز در نرم کردن پروتئین های گیاهی استفاده می شود.1

 (تولید اسفنج ارتباطی با نوعی آنزیم سم زدا ندارد.2

 های لباس شویی فقط در آب گرم فعال می شوند.(آنزیم های موجود در پودر 3

 ( در چرم سازی از آنزیم پروتئاز برای کندن موی های پوست بز استفاده می شود.4

 ...............همه ی استروئیدها.......... -22

 (به وسیله شبکه آندوپالسمی زبر ساخته می شوند.                              1

 دون حلقه هستند.(دارای ساختمانی ب2

 (اسید های چرب دارای پیوند دوگانه دارند.                 3

 (مشابه کلسترول هستند.4

 ........................همه ی پروتئین ها ..  -23

 حمل می کنند.ت(اسیدیته ی اسیدی را همواره 2                              (حساسیت به یک نقطه ی دمای یکسان دارند.  1

 (مونومر های کامال یکسان دارند.4    (برای رسیدن به شکل فعال ساختمان سه بعدی کسب می کنند. 3

 تکمیل نماید؟ نادرستی جمله ی زیر را به نمی تواندچند مورد -24

 ................نمی تواندپیدها دارد،در نوعی ماده ی آلی که مونومرهایی مشابه مولکول تجزیه کننده ی لی

 مولکول آب آزاد کند. nرشته ای، x  زیرواحدی  nالف(طی فرایند سنتز آبدهی در یک مولکول حلقوی 

 های مختلف فعالیت یکسانی داشته بلشد. PHب(در 

 قطعه ایجاد کند.  +1m برش هیدرولیزی در یک مولکول خطی تک رشته  mج(طی 

 تنوع جانداران داشته باشد.د(نقش اساسی در 

1)1                                     2)2                                                      3)3                                                 4)4 

 تکمیل نماید؟ نادرستی جمله ی زیر را به نمی تواندچند مورد -25

 ................نمی تواندآلی که مونومرهایی مشابه مولکول تجزیه کننده ی لیپیدها دارد،در نوعی ماده ی 
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 مولکول آب آزاد کند. nرشته ای، x  زیرواحدی  nالف(طی فرایند سنتز آبدهی در یک مولکول حلقوی 

 های مختلف فعالیت یکسانی داشته بلشد. PHب(در 

 قطعه ایجاد کند.  +1m ک رشته برش هیدرولیزی در یک مولکول خطی ت mج(طی 

 د(نقش اساسی در تنوع جانداران داشته باشد.

1)1                                              2)2                                             3)3                                                4)4 

 تکمیل می نماید؟ نادرستیچند مورد جمله ی زیر را به -26

 ..........................نمی تواندساختار پلیمری در پلی پپتید ها ، 

 الف(حداقل در یک مورد مونومری عامل اسیدی خود را حفظ کرده باشد.

 ب(در بر هم کنش با مولکول های آب ،پیوند هیدروژنی برقرار کند.

 ج(ناشی از تکرار یک واحد مونو مری باشد.

 د(در دوسر خود ،گروه های عاملی یکسانی داشته باشد.

1)1                                       2)2                                                   3)3                                                  4)4 

 ..................هر مولکول آلی که ........-27

  ز باشد، قطعا یک لیپید است.(آبگری1

  (خاصیت کشسانی داشته باشد،ممکن است در ساختمان خود اسید آلی داشته باشد.2

  (گیرنده ی درون سلولی دارد، قطعا یک استروئید است.3

  (طی فرایند سنتز آب دهی، سه مولکول آب آزاد کند ،یک تری گلیسرید است.4

 گفت.............................. تواننمی با توجه به ساختمان لیپید ها ،-28

  (همه ی اسید های چرب دارای پیوند دوگانه به یک اندازه نقطه ی ذوب آنها را کاهش می دهند.1

  (طی یک واکنش هیدرولیز یک مولکول تری گلیسرید، سه مولکول آب مصرف می شود.2

  لت هیدروژنه نشده ی آنها دارد.(روغن های نباتی جامد هیدروژنه ،پایداری بیشتری نسبت به حا3

  (خاصیت آب گریزی آنها،نقش مهمی در تشکیل غشاهای سلولی دارد.4
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 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 ؟نمی نمایدتکمیل  نادرستیچند مورد جمله ی زیر را به طور -29

 .......................نوعی پروتئین.......................است که،...................

 فاع غیراختصاصی نیز نقش ایفا می کند.د در -آنزیمی-الف(لیزوزیم

 قدار آن در تخم پرندگان بیشتر از پستانداران است.م -خیره ایذ -ب(آلبومین

ر گرفته اند رمزگردانی می شودو به طور مستقیم در سلول هایی که مورد حمله ی ویروس ها قرا –دفاعی  -ج(اینترفرون

 ویروس ها را می کشد.

 می گیرد. رخی از بافت ها ، سیمانی از کلسیم آن را فرادر ب –ساختاری  -د(کالژن

1)1                                        2)2                                                3)3                                                 4)4 

 است؟ نادرست کدام مورد-30

 ترین مولکول آلی است.الف(سلولز فروانترین و متنوع 

 هستند. یلیپید پلیمرب(موم ها ،آب گریزترین چربی ها،و نوعی 

 انسان وجود ندارد. روده یج(آنزیم سلوالز در

 د(آنزیم یا آنزیم های سنتز کننده ی الکتوز در بدن خفاش وجود ندارند.

 (الف،ب،ج و د4                        (الف،ج و د     3                    (ب،ج و د         2                         (الف،ب وج          1

 0کربوهیدرات ها،................................-31

 (همگی شیرینند.1

 (همگی محلول در آبند.2

 (همگی مونومر گلوکزی دارند.3

 (همگی سه عنصر اصلی شان کربن ،هیدروژن و اکسیژن است.4

 ؟نمی کندتکمیل  نادرستی(چند مورد جمله زیر را به 32

 مونومر آمینو اسیدی....................... nهر پروتئین خطی تک رشته با 

 پیوند کوواالنس دارد. nالف(
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 از آن خارج شده است. g18مولکولی با جرم مولکولیn-1ب(

 را تواماً از دست داده است. OHو  Hواحد مونومری در آن  nج(

 انشعاب دارد.n+1د(

1)1                                        2)2                                               3)3                                                 4)4 

 چند مورد جمله ی زیر را به درستی تکمیل می کند؟-33

 0گونه..................................تنوع در افراد یک 

 الف(نمی تواند ناشی از ترکیب آمینو اسید ها نباشد.

 ب(بیشتر به خاطر مولکول های ساد ه است که در جانواران  مختلف متفاوتند.

 ج(مربوط به اسکلت کربن مونومر ها است.

 آن باشد.پلیمرهای د(ممکن است مربوط به تکرار زیر واحد های 

1)1                                           2)2                                                 3)3                                             4)4 

 است؟ نادرست کدام گزینه-34

 الف(آنزیم کاتاالز نوعی فرایند هیدرولیزی را راه اندازی می کند.

 ب(نسبت سطح به حجم سلول با اندازه سلول رابطه ی معکوس دارد.  

 ج(در انتقال فعال نیاز به کانال های پروتئینی غشایی است.

 د(جسم گلژی وزیکول های انتقالی از شبکه آندوپالسمی زبر را به طریق آندوسیتوز به داخل می برد. 

 (ج،د4                         ،ج              (الف3                             لف،ج،د         ( ا2                         ( ال،ب،ج            1

 در ..........باکتر ی ها...............................-35

 جود دارد.وغشای سلولی  -(اغلب2                              پروتئین سازی وجود دارد.           ساختار-(برخی1

 رای حرکت وجود دارد.بساختاری  –(برخی 4                                    یلی وجود دارد.                              پ -(غالب2

 واحد مونومری وجود دارد،................ nی که در هر رشته آن  رشته اmیک پلیمر آلی خطی -36

 مولکول آب مصرف می شود. n-mالف(طی هیدرولیز کامل آن به مونومر ها یش ،

 پیوند کوواالنس طی اتصال مونومرهایش تشکیل شده است.m+nب(

 مولکول آب آزاد شده است.)n-1) mج(طی فرایند سنتز آبدهی هر رشته آن

 مولکول آب آزاد می شود. mnمجموعاً  د(در صورت اتصال همه رشته های آن به هم طی فرایند سنتز آب دهی،
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 (ج،د4                               ف،ج         (ال3                         ( الف،ج،د              2                    ( الف،ب،ج                1

 دهی ............................. .در طی یک واکنش ستز آب -37

 تر از تعداد مونومرهاست.های آب آزاد شده یک واحد کممولکول( همواره تعداد 1

 شوند.های پلیمری ساخته می( طی این واکنش تنها مولکول2

 شود.های آب می( تشکیل پیوندهای هیدروژنی منجر به تولید مولکول3

 در واکنش است.لکولی تمامی مونومرهای شرکت کننده تر از مجموع جرم مو( جرم مولکولی پلیمر حاصله کم4

 کدام عبارت صحیح است؟ -38

 ساز است.های اسپرملههای بینابینی لو( گیرنده تستوسترون در سطح غشای سیتوپالسمی سلول1

 ( استروژن با کورتیزول شباهت ساختاری ندارد.2

 شود.یافت می های جانوریپالسمی سلولی آن در غشای سیتوی سازنده( آلدوسترون نوعی لیپید است که پیش ماده3

 ( استروئیدها پلیمرهای اسیدهای چرب زنجیره بلند و آب گریزترین لیپیدها هستند.4

 دهی ............................. .در طی یک واکنش ستز آب -39

 تر از تعداد مونومرهاست.های آب آزاد شده یک واحد کم( همواره تعداد مولکول1

 شوند.ی پلیمری ساخته میها( طی این واکنش تنها مولکول2

 شود.های آب می( تشکیل پیوندهای هیدروژنی منجر به تولید مولکول3

 تر از مجموع جرم مولکولی تمامی مونومرهای شرکت کننده در واکنش است.( جرم مولکولی پلیمر حاصله کم4

 ؟کندنمیحیحی تکمیل صچند مورد جمله زیر را به طور  -40

 «.شودنمی............................. یافت  ATPدر مولکول »

 ایدار یک حلقهالف( باز آلی نیتروژن

 ب( قند دئوکسی ریبوز

 ج( حداقل یک پیوند پر انرژی

 د( در بخش آدنوزین گروه فسفات

1 )1                                  2 )2                                    3 )3                                                    4 )4 

 ؟کندنمیی زیر را به طور صحیح تکمیل چند مورد جمله -41

 .«ها، ............................. کربوهیدرات»

 ها است.د نیاز سلولها تأمین انرژی مورالف( همگی پلیمرهای آلی هستند که نقش اصلی آن

 شوند.می های اتوتروفی و هتروتروفی محسوبسنجشب( در مواردی مبنایی برای 
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 اند.ا به همراه داشتهها، افزایش اکسیژن جو رج( برخی فرآیندهای منجر به سنتز آن

 د( به طور معمول همگی جامدند.

1 )1                                      2 )2                                  3 )3                                            4 )4 

 (70شود؟ )سراسری یک از دی ساکاریدهای زیر با انحالل در آب به یک مولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز تبدیل میدامک -42

 کدام( هیچ4           ( مالتوز3                             ( الکتوز2                         ( ساکارز1

 (86شود؟ )سراسری مر محسوب میکدام پلی -43

 ( الکتوز4   ( استروژن3      کلسترول (2                            ( آلبومین1

 (86شود؟ )سراسری یک مونوساکارید حاصل میز هیدرولیز کامل کداما -44

 ( لسیتین4    ( کراتین3 ( کیتین2               ( کوتین1

 (83شود؟ )سراسری های دستگاه گوارش انسان، به واحدهای یکسانی تبدیل میهای مترشحه از سلولآنزیم یک با تأثیرکدام -45

 ( الکتوز4    ( سلولز3                             ( ساکارز2               ( گلیکوژن1

 (71ترند؟ )سراسری ها متنوعی کدام مولکولاحدهای سازندهو -46

 ( تری گلیسریدها4                     ( اسیدهای نوکلئیک 3              های کربن    ( هیدرات2               ها ( پروتئین1

 تکمیل نماید؟ نادرستیی زیر را به طور جمله تواندنمیچند مورد  -47

 «همه ............................. دارای یک ............................. هستند.»

 ها ـ ساختار غیر پروتئینیب( آنزیم        الف( فسفولیپیدها ـ اسید چرب سیر نشده                            

 د( نوکلئوتیدها ـ آدنوزین             ای            های استروئیدی ـ ساختار چهار حلقهج( هورمون

1 )1                                     2 )2                                     3 )3                            4 )4 

 ک پارهایی است که ................................ از ت............توان گفت تار عنکبوت .....یم -48

 .                          ( ترکیبی ـ ساختاری کامالً یکسان دارند1

 آبگریز هستند.ای ـ همواره ( مجموعه2

 ها حداقل یک اتم گوگرد دارد.       ( بسپاری ـ هر کدام از آن3

   ها حداقل یک اتم نیتروژن دارد.( پلیمری ـ هر کدام از آن4
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 کند؟ی زیر را به طور صحیحی تکمیل میجمله کدام مورد -49

تری مایع ینمای پای.. دارد در د....برابر باشد تری گلیسریدی که...... ............ و........در مقایسه دو مولکول تری گلیسرید اگر تعداد ...»

 «است.

 تریرب زنجیره بلند بیشچها ـ اسیدهای ( اسیدهای چرب سیر شده ـ پیوندهای دوگانه بین کربن1

 تریها ـ اسیدهای چرب زنجیره کوتاه بیش( اسیدهای چرب سیر نشده ـ پیوندهای دوگانه بین کربن2

 تریهای دو مولکول ـ پیوند دوگانه کمها ـ هیدروژنن( کرب3

 تریها ـ اسیدهای چرب زنجیره کوتاه کم( اسیدهای چرب ـ گلیسرول4

 کند؟تکمیل می نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -50

 .«ها، ............................. همه پروتئین»

 ها دارند.یر پروتئینی مانند مواد معدنی یا ویتامینالف( برای فعالیت خود نیاز به یک بخش غ

 کنند.ب( برای رسیدن به ساختار فعال خود شکل فضایی )سه بعدی( کسب می

 ت.خاص باالترین اس PHها در یک دما و های زیستی آنج( فعالیت

 د( ترتیب و تنوع آمینو اسیدی یکسانی دارند.

1 )1                              2 )2                                      3 )3                    4 )4 

 ر را به درستی تکمیل می کند؟چند مورد جمله ی زی -51

 و .........................هر مولکول فسفولیپید .................... است 

 الف( دو قطبی ـ حداقل یک پیوند دوگانه دارد.

 دوگانه دارد. ب( قطبی ـ حداقل یک پیوند

 شد.های دیگری به گروه فسفات آن متصل باج( دوقطبی ـ ممکن است مولکول

 د( قطبی ـ همواره یک مولکول دیگر به گروه فسفات آن متصل است.

1)1                                     2)2                                              3)3                                           4)4 
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 146آمینو اسید و زیر واحد دیگر  141باشند. یکی از زیر واحدها گلوبین دارای چهار زیر واحد پپتیدی است که از دو نوع میپروتئین همو -52

دهد طی این واکنش می آمینو اسید دارد. پروتئازی زیر واحدهای پپتیدی یک مولکول هموگلوبین را به پپتیدهای سه آمینو اسیدی برش

 شود؟هیدرولیزی چند مولکول آب مصرف می

1 )93                              2 )285                                3 )570                                        4 )188 

 باشد؟می نادرستها کدام عبارت در ارتباط با آنزیم -53

 دهد.های آنزیمی را افزایش میافزایش برخورد پیش ماده با جایگاه فعال آنزیم سرعت انجام واکنشی ( دما به واسطه1

 ر کند.تواند واکنش آنزیمی را مهانزیم میها در جایگاه فعال آ( استقرار بعضی از سم2

 کند.ها را تخریب می( لیزوزیم نوعی آنزیم برون سلولی است که هر نوع پوشش باکتری3

 ازها پلیمرهای آمینو اسیدی هستند.( لیپ4

 شد.... با.....تواند ناشی از ............... و......ک گونه میی. بین افراد ............. -54

 هاهای ـ تنوع در ترکیب مونومرهاـتعداد و تکرار آن( شباهت3    گوناگونی پلیمرهاهای ـ تنوع مونومرهاـ( شباهت1

 های ـ تنوع تک پارها ـ گوناگونی بسپارها( تفاوت4مونومرها ـ تنوع پلیمرها      های ـ یکسانی ( تفاوت2

 با توجه به عنکبوت می توان گفت........................-55

 (غالب ماده ی دفعی نیتروژن دار آن از طریق سطح بدن دفع می شود.1

 نند.کاهی دستگاه گردش خون را ترک می (سلول های انتقال دهنده ی گاز های تنفسی در خون برای مدتی کوت2

 (فرایند لقاح آن با هیچ یک از پستانداران شباهتی ندارد.3

 ماهیچه ای آن از گنجشک کمتر است. (تنوع بافت های4

 کدام عبارت در باره ی کربوهیدرات ها درست است؟-56

 (اغلب جامدند.1

 (برخی در آب حل می شوند.2

 پروتئین ها نقش های مهم زیستی کسب می کنند.(با اتصال به لیپید ها و 3

 (با افزایش جرم مولکولی شیرینی آن ها نیز افزایش می یابد.4

 ؟نیست کدام یک از موارد زیر در مورد لیپید ها صادق-57
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 (خاصیت آب گریزی در همه آن ها به یک اندازه نیست.1

 (حداقل یک اسید چرب در ساختمان آن ها وجود دارد.2

 ن مواد آلی کمترین شباهت بین مولکول های این گروه وجود دارد.(در میا3

 (برخی از آن ها که نقش های حفاظتی دارند دارای ساختمان پلیمری هستند.4

 ؟نمی کندتکمیل  نادرستیچند مورد جمله ی زیر را به -58

 هر پروتئین.................................قطعاً...........................

 اختمان سه بعدی کسب می کند.س-لف(پس از سنتز،جهت فعالیت حیاتی خودا

 ا دریافت کربوهیدرات به گلیکو پروتئین تبدیل می شود.ب-ب( پس از سنتز،جهت فعالیت حیاتی خود

 هورمون محسوب می شود.-ج(نشانه ای

 .وعی پروتئین انتقالی استن-د(که در انتقال و یا ذخیره ی اکسیژن نقش داشته باشد

1)1                                    2)2                                    3)3                                4)4 

 کدام عبارت در مورد همه ی آنزیم ها صحیح است؟-59

 (دارای حداقل یک پیوند پپتیدی هستند.1

 به طور یکسان برا همه ی آن ها موثر است. PH(تغییرات 2

 (برای فعالیت های خود نیاز به ویتامین یا مواد معدنی دارند.3

 (دارای جایگاهی برای فعالیت متابولیکی خود هستند.4

 مولکول کاتاالز.............................-60

 (به طور همزمان به تعداد زیادی مولکول پر اکسید هیدروژن در جایگاه فعال خود متصل می شود.1

 ابولیکی آن اکسیژن درون سلول را افزایش می دهد.(واکنش های مت2

 (توسط ریبوزوم های روی شبکه آندوپالسمی سنتز می شود.3
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 (در سیتوسل فعالیت سم زدایی خود را انجام می دهد.4

 است؟ نادرست ATPچند مورد در باره ی مولکول -61

 است. DNAالف(قند موجود در آن سبکتر از قند موجود در 

 درون اندامک میتوکندری ساخته نمی شود.ب(منحصراً در 

 ج(طی تنفس سلولی فقط مصرف می شود.

 د(گروه های فسفات و باز آلی از طریق پیوند کوواالنسی به قند متصل هستند.

1)1                                    2)2                                3)3                                             4)4 

 است؟نادرست چند مورد -62

 با توجه به واکنش های آنزیمی می توان گفت.....................

 الف(تغییراتی که طی واکنش در آن ها ایجاد می شود دائمی است.

 ب(آنزیم انرژی زا یا انرژی خواه بودن واکنش را تعیین می کند.

 اورده نقش دارد.ج(در تعیین نسبت های غلظت های مواد اولیه و فر

 د(سرعت واکنش های متابولیکی را به حد مطلوب می رساند.

1)1                         2)2                                       3)3                                       4)4 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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 انواع جاندار 

 )تک سلولی)همه ی باکتری ها ،اغلب آغازیان،برخی قارچ ها 

 ها یپرسلول 

  )کلونی داران )برخی آغازیان مانند ولوکس و اسپیروژیر 

 )بافت داران مانند جانوران،گیاهان،اغلب قارچ ها و برخی آغازیان 

  سلولی ندارند مانند ویروس هاساختار 

 انواع سلول از نظر هسته 

 پروکاریوت)پیش هسته داران( .1

 .پوشش هسته ای)غشای هسته ای(ندارند 

  (مشخصی ندارند ی ) هسته.)ناحیه ی هسته ای(هستندینوکلئوئیدناحیه ی دارای. 

 )ندارند اندامک)ساختار غشادار. 

 م(وریبوز)مانند .دارای ساختار های بدون غشا هستند 

 ند.و ساده ا ریبوزوم آن ها کوچک 

 میتوز و میوز ندارند.تقسیم دوتایی انجام می دهند(.) 

 .تاژک آن ها از یک رشته پروتئینی ساخته می شود 

 .تولید مثل آن ها غیر جنسی است 

 .اغلب دیواره سلولی دارند 

 .برخی دارای برآمدگی های کوتاه و ضخیم به نام پیلی هستند 

 ه سطوحبچسبیدن پیلی اتصالی:-2انتقال ماده وراثتیپیلی جنسی:-1دارند: دو نوع پیلی 

 .برخی دارای برآمدگی های بلند به نام تاژک هستند 

  کار برد دارد. جهت حرکت کردنتاژک 

 .حرکت تاژک در باکتری ها چرخشی)دورانی(است 
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 نقش حفاظتی(.برخی دارای کپسول)پلی ساکاریدی(هستند( 

  هستنددوگروه پروکاریوت ها: 

 باکتری های حقیقی.1

 )باکتری های باستانی یا کهن(آرکی باکتری ها.2

 باکتری های حقیقی 

 .اینترون ندارند 

 اپران و اپراتور دارند. 

  سه نوعDNA  .پلیمراز دارند 

 یک نوعRNA .پلیمراز دارند 

 RNA.پلیمراز آن ها برای شناسایی راه انداز نیاز به عوامل رونویسی ندارد 

 .توالی افزاینده ندارند 

 وکاریوت های .2

  هسته ای است. یا پاکت آن ها دارای غشای هسته 

 های متعددی دارند کاندام. 

 برخی فاقد اینترونند(.اغلب ژن های آن ها دارای توالی های اینترونی هستند(. 

  سلول های آن دارای سه نوعRNA  و یک نوع در میتوکندری است. هسته ایپلیمراز در 

 سه نوع RNA  برای شناسایی راه اندازه نیاز به عوامل رونویسی دارند. ها آن هسته ایپلیمراز 

 دارای  چند نوعDNA   هستندپلیمراز. 

  اند. فزایندهادارای توالی ها اغلب ژن های آن 

  و در  سط تا در و 2دسته دوتایی میکروتوبول در محیط و  9از بخش خارج سیتوپالسمی، در  هاتاژک و مژک در آن

 تشکیل شده اند.دسته سه تایی میکروتوبولی در اطراف  9بخش درون سیتوپالسمی از

 .دارای اسکلت سلولی هستند 

 (غشای خارجی هسته و ی رو،ربر روی شبکه آندوپالسمی زب :پیچیده  وریبوزوم بزرگ -1دونوع ریبوزوم دارند

 در داخل میتوکندری و کلروپالست( :ساده  وریبوزوم کوچک -2آزاد در سیتوسل 

 ارد.در داخل هسته خصوصاً هستک زیرواحد های ریبوزومی و پیش ساز های آن ها به صورت جدا از هم وجود د 

 .تقسیم میتوز و میوز انجام می دهند 

 .دارای فرایند چرخه سلولی هستند 

 

 برخی از ژن های آرکی باکتری ها دارای اینترون هستند. بیشتر بدانید:
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 تریکودینا 

 تک سلولی است. ییوکاریوت 

 )است. هتروتروف)انگل 

 .نوعی آغازی مژکدار است 

 .دارای واکوئل ضربان دار است 

 )قعطات ،بین هسته ها دوهسته دارد)یکی بزرگ و هاللی شکل و دیگری کوچکDNA.مبادله می شود 

  می کند.توسط مژک های خود حرکت می کند و باکتری ها را به دهان سلولی خود هدایت 

 است.ژک مدارای انسان سلول های پوششی مجاری تنفسی )نای،نایژه و نایژک( و لوله فالوپ  تریکو دینا، همانند 

 (متصل می شودو... توسط خار های اتصال دهنده ی خود به سطوح)بدن ماهی ها. 

 خارهای اتصال دهنده در بخش پایینی تریکودینا قرار دارند. 

 .تولید مثل غیر جنسی دارد 

 دارای اندامک های سیتوپالسمی است. 

 .اسکلت سلولی دارد 

 

 .)اغلب ژن های آن دارای اینترون هستند)برخی فاقد اینترونند 

  سلول های آن دارای سه نوعRNA .پلیمراز در سیتوسل و یک نوع در میتوکندری است 

 سه نوع RNA .پلیمراز سیتوسلی آن برای شناسایی راه اندازه نیاز به عوامل رونویسی دارند 

 دارای  چند نوعDNA  .پلیمراز است 

  فزاینده هستند.ااغلب ژن های آن دارای توالی 

 .اپران ندارد 
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 ه یاخت ،)آغازیان تک سلولیبسیار تخصصی است.،به علت داشتن دهان سلولی ،مژک و تار های اتصال دهنده سلولی

 .های بسیار تخصص یافته وپیچیده ای هستند

   مژکدارانند. آغازیان،پیچیده ترین 

 )است.تریکودینا دارای غشای سلولی ،سیتوپالسم)سیتوسل،اندامک ها و ساختارهای بدون غشا 

  ماده وراثتی آنDNA .است 

  د.نانعطاف پذیری دارسخت و دیواره سلولیمژکداران از جمله تریکودینا 

 میکروسکوپ 

 .ابزاری برای مشاهده ی موجودات ریز 

 مشاهده کردن،دیدناسکوپ                                 =ریز  میکرو= 

 مشخصه های میکروسکوپی 

 .قدرت تفکیک:توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یک دیگر 

 شئی بزرگنمایی میکروسکوپ:نسبت تصویر به اندازه واقعی 

  بزرگ نمایی عدسی چشمی ×بزرگنمایی میکروسکوپ=بزرگ نمایی عدسی شئی 

 .ریزنگاری:عکسی که به وسیله میکروسکوپ از نمونه گرفته می شود 
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 میکروسکوپ انواع 

 میکروسکوپ نوری.1

 )...انواع متنوعی دارد)معمولی،ماورابنفش،استریو،لوپ و 

  نانومتر(برای مشاهده استفاده می شود.700تا400)در آن هااز طول موج مرئی 

  میکرومتر)میکرون(است.2/0قدرت تفکیک آن ها 

  می توان مشاهده کرد.را مرده های سلول  چنینو هموفعالیت های آن با آن ها هم سلول زنده 

  ده مشاهمیتوکندری،کلروپالست،هسته وجسم گلژی از اندامک هایی هستند که می توان با این میکروسکوپ ها

 کرد.

  مراحل میتوز و میوز را بررسی کرد.ی نوری صورت زنده می توان با این میکروسکوپ ها به 

 میکروسکوپ الکترونی. 2

  نانومتر)نانو(است.2/0قدرت تفکیک آن 

 .در آن هااز طول موج الکترون برای مشاهده کردن استفاده می شود 

 ست.به جای عدسی دارای آهنربا های الکتریکی پرقدرت ا 

  بررسی کرد.و فعالیت های آن ها را به طور زنده  نمی توان با آن سلول زنده 

  به صورت زنده بررسی کرد.را نمی توان با آن ها مراحل میتوز و میوز 

 میکروسکوپ الکترونی دو نوع است.

 

 میکروسکوپ الکترونی نگارهالف(

 .الکترون هااز نمونه عبور نمی کنند 

  های باز تاب شده از سطح نمونه هستند.تصویر حاصل الکترون 

  مورد استفاده قرار می گیرد.)خارج از سلول(برای مشاهده سطح خارج سلول ها یا سطح خارجی اندامک ها 
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  است.سه بعدی ایجاد شده توسط این میکروسکوپ تصویر 

 میکروسکوپ الکترونی گذارهب(

 .الکترون ها از نمونه عبور می کنند 

 هایی است که از نمونه عبور کرده اند. تصویر حاصل الکترون 

 .داخل سلول و داخل اندامک ها را می توان مشاهده و بررسی کرد 

 .تصویر سه بعدی نمی دهد 

 اندازه سلول 

 تر و یا از حدی کوچکتر باشد.ی سلول نمی تواند از حدی بزرگاندازه 

 ه بتواند به مقدار کافی کی سلول باید به قدری باشد کوچکترین اندازهDNA  رای ب، پروتئین و اندامک های الزم

 زیستن و تولید مثل کردن را در خود جای دهد.

 .عامل محدود کننده اندازه سلول ، نسبت سطح به حجم است 

 ع ه محیط دفد را بغذایی از محیط بگیردو مواد زای سطح سلول باید به اندازه ای باشد که بتواند به مقدار کافی مواد

 کند.

  تر هم با سلول های کوچکسلول های بزرگ تر)بلندتر(سطح وسیع دارند اما نسبت سطح به حجم آنها در مقایسه

 است.کم تر شکل خود،

  کوچک بودن سلول فواید زیادی دارد ، مثال گلبول های قرمز خون با قطرmµ 8 یک ترین ارمی توانند از درون ب

 عبور کنند.میکرون( 5)با قطر رگهای بدن 

 نسبت سطح به حجم 

 ا سلول یدر این حالت .سطح آن نمی تواند احتیاجات حجم را برآورده کند در مواردی که سلول خیلی بزرگ باشد

 .تقسیم می شود و یا دچار مرگ می شود

 یی زنده ماندند و تولید مثل کردند که سطح ها ی زمین به وجود آمدند ، فقط آنوقتی سلول های زنده بر روی کره

 کافی برای تأمین احتیاجات حجم خود را داشتند.

 ماننداز ند )مثل سلول هایی که باریک و در .اندیره شدهاند که بر محدودیت اندازه چشکل هایی از سلول پدید آمده 

کروی ) هم حجم  سلول هایاین سلول ها نسبت به  .اندای و عصبی(یا سلول هایی که پهن شدهماهیچههای سلول 

 خود( سطح بیشتری دارند.

 ت ن نسببنابرای.در مواردی که حجم سلول خیلی زیاد باشد سطح سلول نمی تواند احتیاجات حجم را برآورده کند

 سطح به حجم اجازه نمی دهد سلول از حد معینی بزرگتر شود.

 بیشتر افزایش می یابد. در صورت بزرگ شدن سلول حجم نسبت به سطح 
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 :چند سلول از نظر نسبت سطح به حجم 

  سلول تخم پرندگان <سلول تریکودینا  <سلول باکتری  <سلول های عصبی و ماهیچه ای 

 دیواره سلولی 

 .در حفاظت و شکل دادن به سلول نقش دارد 

 می سلولز(دیگر)مانند ه ساکاریدهای وپلی ها پروتئین از ای زمینه ماده در ساکارید( سلولز)نوعی پلی :گیاهان 

 ارد.قرار د

 رات را نیز عالوه بر دیواره سلولی قارچ ها ،اسکلت خارجی حشد است)کیتین ساکاری پلی نوعیکه کیتین  ها: قارچ

 (.می سازد

 نبادهس سنگ تهیه برای آن )ازدیواره.دارد سیلیسی دیواره که فتوسنتزکننده سلولی تک آغازی نوعی:دیاتومه 

 (.شود می استفاده

 سلولز+دارای دیواره سلولی از جنس سیلیس  :تاژکدارچرخان 

 آگارز کلسیم کربنات دربرخی:قرمز جلبک+  

 دارد آهکی پوسته که آغازی نوعی  :داران روزن . 

 دارند کربن( هیدرات+پپتیدوگلیکان)پروتئین دیواره:ها باکتری. 

 هستند پذیر انعطاف ولی سخت دیواره با آغازیانی وتریکودینا پارامسی مثل:مژکداران. 

 .سلول های جانوری دیواره ندارند 

 (.)نام گذاری قدیمی است.سلول گیاهی دو بخش دارد 

 بخش زنده یا پروتوپالسم .1

  مانند ممکن است نباشد.به مجموع غشای سلولی سیتوپالسم و هسته گفته می شود)البته بودن هسته قطعی نیست

 سلول غربالی(

 سلولی)بخش غیر زنده(دیواره  .2

 دپروتوپالست:اگر دیواره سلول گیاهی توسط فرایند های شیمیایی)آنزیمی( یا مکانیکی از سلول جدا شو. 

 .سلول گیاهی بدون دیواره را پروتوپالست گویند 

  (.به کار می رود)پروتوپالست در مورد باکتری هایی که دیواره ی آن ها حذف شود نیز 

 ای غشا هبه آن ها اندامک )ساختار  سببوکاریوتی دارای غشا هستند، به همین یشتر فضاهای درون سلول های بی

 دار( می گویند.
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  کلروپالست  ،اندامک ها عبارتند از هسته ، شبکه ی آندوپالسمی، جسم گلژی ، میتوکندری ، لیزوزوم، پراکسی زوم

 ، واکوئل .

  رنگند .در سلول زنده بیشتر اندامک ها بی 

 د.این بسیاری از واکنش های شیمیایی ) متابولیسم سلولی( در فضای درون اندامک ها ی غشادار صورت می گیر

 اند.فضاها از مواد سیال و روان پر شده 

 

 فظ اد و حدر فضای درون هر اندامک وضعیت خاصی که برای انجام واکنش های شیمیایی ویژه مورد نیاز است ، ایج

یزوزوم لمیتوکندری ،کلروپالست،واکوئل و  pH)مثال .وضعیت در اندامک های گوناگون  متفاوت استمی شود.این 

 (.اسیدی است

 ند به توان می،با وجود اندامک های غشا دار فرآیندهای متفاوت متابولیسمی که به وضعیت های متفاوتی نیازدارند

 .یوندندا در اندامک جداگانه ای به وقوع می پطور همزمان در یک سلول به انجام برسند ، چون هر یک از آنه

 وجهی غشاهای درون سلولی این است که این غشاها مجموع مساحت غشاهای سلول را به مقدار قابل ت نقش دیگر

وان ت مجموعافزایش می دهند و چون بسیاری از فرآیندهای متابولیسمی بر روی سطح غشاها صورت می گیرد در 

 کاری سلول باال می رود.

 د ندارند وجو (نمثل سانتریول ، تاژک و مژک در سلول های گیاهان عالی )مانند بازدانگان و نهاندانگا ساختار هایی

 ولی در گیاهان پست )مانند خزه ها ،سرخس ها و... (وجود دارند.

 این .ندارندود ی شوند ولی در سلول های جانوری وجاندامک ها و ساختارهایی که در سلول های گیاهی یافت م

 اندامک ها عبارتند؛

 پالست ها)مانند کلروپالست،آمیلوپالست،کروموپالست و...( .1

 واکوئل مرکزی .2
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 دیواره سلولی .3

  ک تشکیل تاژ،سانتریول یک ساختار بدون غشا است که در سازمان دهی میکروتوبول ها ، تشکیل دوک تقسیم، 

 نقش دارد.و جابه جایی وزیکول ها و ... در سلول مژک 

 نتریول و مژک و تاژک از میکروتوبول ساخته شده اند.سا 

 

  کروتوبول تایی می3دسته ی 9بخش هایی از تاژک و مژک که در داخل سیتوپالسم قرار دارند همانند سانتریول از

در  در بخش محیطی ساخته شده اند و در بخش مرکزی میکروتوبولی ندارند.ولی بخش هایی از تاژک و مژک که

 دسته دو تایی در محیط و یک دسته دوتایی در مرکز ساخته شده اند9قرار دارد از خارج سلول 

  با تاژک سلول یوکاریوتی متفاوت است.مکانیسم حرکتی تاژک سلول های پروکاریوتی از نظر ساختار و 

 تاژک  .طولندتاژ و مژک از نظر تعداد میکروتوبول ها یکسانند ولی از نظر طول و تعداد در یک سلول  یکسان نیست

 ند.مژک ها بیشترتر ولی از نظر تعداد،بلند

 بعضی ساختار های سلول های یوکاریوتی غشا ندارند که عبارتند از : سانتریول میکروتوبول ها 

 یالمنت(یکروف)ماسکلت سلولی از لوله های پروتئینی به نام  میکروتوبول ها ورشته های پروتئینی به نام ریز رشته 

 ساخته شده اند.

 سلولی)دیواره اسکلتی(ی دیواره 

  ها چون آن،یکپارچه و بدون منفذ است آغازیان تک سلولی ،قارچ های تک سلولی،دیواره ی سلول های باکتری ها و

 اطراف خود ندارند.با سلول های  ارتباط  ایجاد تک سلولی اند و نیازی به

 برابر غشاء پالسمایی است. 100تا  10 بین دیواره ی سلولی گیاهان دارای ضخامتی 
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 سلولزی است که در سیمانی از جنس سایر پلی ساکاریدنازک های ی سلولی گیاهان عمدتاً از جنس رشتهدیواره 

 و پروتئین قرار گرفته اند. )همی سلولز،پکتین و...(ها

 

 ای هدر جوانبی که با سلول ای و  یهال5لول مجاور س)درفاصله ی بین دو .ای استی سلولی گیاهان چندالیههدیوار

 (است. ای دوالیهحداکثر دیگری مجاورت ندارد 

 ا به ری میانی سلول های مجاور تیغه ی میانی نام دارد. تیغه یکی ازالیه ها که بین سلول های مجاور مشترک است

 .و جنس آن نوعی پلی ساکارید به نام پکتین است هم می چسباند

  ی نخستین قرار گرفته استای به نام دیوارهالیهروی تیغه ی میانی. 

   هر سلول یکدو الیه محسوب می شودبرای دو سلول مجاور،چون در دو طرف تیغه ی میانی است در نتیجه( 

 (دارد. دیواره ی نخستین

 ام ی دیگری به ندیواره،)به سمت سیتوپالسم(روی دیواره ی نخستینسلول ها به ویژه سلول های مسن، در بعضی

 دیواره ی دومین رسوب می کند.

  ه به سمتکعدی (در بُد)بر روی سطح اندام ها قرار دارنالیه قرار دارندخارجی ترین در در سلول های گیاهی که 

 بیرون قرار دارد تیغه میانی وجود ندارد.

  مجاور سلول هایدیواره ی سلول های گیاهی اگر چه ضخیم است ، اما منافذی دارد که از طریق آن ارتباط بین 

 برقرار می شود.

 .ماده ی زنده ای که درون منافذ ارتباطی را پر می کند ، پالسمودسم نام دارد 
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 .اکثر سلول های گیاهی توسط پالسمودسم به هم متصل هستند 

 سمی منفذی که پالسمودسم از آن عبورکرده است تقریباً استوانه ای شکل است و جداری آن با غشای سیتوپال

 شده است.مفروش 

  وس تی ویرحاز طریق پالسموسم،مواد مختلف از جمله،پروتئین ها،کربوهیدرات ها،لیپید ها، اسید های نوکلئیک و

 ها قابلیت جا به جایی بین سلول ها را دارند.

 .در پالسمودسم لوله های غشایی از شبکه آندوپالسمی صاف نیز ممکن است وجود داشته باشد 

 الن 

 ی شوند. ، این مناطق نازکتر الن نامیده مدر برخی مناطق نازکتر می شودگیاهی های  ی سلولیدیواره 

  وجود دارند.بین دو سلول مجاور،در ناحیه الن تیغه ی میانی و دیواره نخستین 

 .سرعت عبور مواد در الن کند تر از پالسمودسم است 

  راغلب د).نددر محل الن ها به وجود می آیاغلب در کنار هم هستند و پالسمودسم ها معموالً الن دو سلول مجاور 

 (.دارای پالسمودم هستندنیز،نواحی غیر النی  در مواردی،ناحیه الن و 

 غشای سلول  

  .غشای سلول مواد درون سلول را از محیط اطراف جدا می کند 

 .غشا برای تنظیم وضعیت درون سلولی اهمیت فراوانی دارد 

 نفوذ پذیری انتخابی(.وذ پذیر استنسبت به بعضی از مواد نف( 

 وج می یا خر غشای سلول نسبت به مواد تراوایی نسبی دارد. ) نیمه تراوا است( یعنی به بعضی مواد اجازه ی ورود

 دهد.دهد و به بعضی دیگر این اجازه را نمی

 .در پروکاریوت ها در تنفس سلولی نقش دارد 

 .در انتقال پیام به داخل سلول نقش دارد 

 رج سلول اختالف پتانسیل ایجاد می کند.بین داخل و خا 

 .غشا دو الیه به صورت سدی در مقابل آب و مواد محلول در آن عمل می کند 

 اندکی  مقدار غشا نسبت به آب کامالً نفوذ ناپذیر نیست ، بلکه مولکول های آب به خاطر کوچک بودن می توانند به

 غشا عبور کنند.البه الی فسفولیپید های از 

 حلول )مانند اسید چرب،تستوسترون،آلدوسترون،کورتیزول،استروژن،پروژسترون وویتامین مای لیپیدیمولکول ه

 دن(عبور می کنند. )به خاطر هم جنس بودن و راحتی حل شحل می شوند و غشا  دربه راحتی  در چربی و...،

 لیپیدها ست ،ولی  ظر تعداد، فسفوبیشترین مولکول تشکیل دهنده ی غشاهای زیستی)سلولی،اندامکی( از ن

 ی سازنده ی آن است.بیشترین وزن مربوط به پروتئین ها
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 :بین سلول با -2ای دیگر متصل می شوندبه مولکول ه -2شا قرار دارند.غاغلب در سطح -1پروتئین های پذیرنده

 سلول های مجاور یا مولکول های ماده خارج سلولی اتصال فیزیکی برقرارمی کنند. 

 
 سلولی های غشاییانواع پروتئین  

 پروتئین های سراسری)داخل غشایی(الف(

 .این پروتئین ها کامالً از عرض غشا عبور می کنند 

 .دارای دو بخش آب دوست در خارج از غشا و یک بخش آب گریز در داخل غشا هستند 

 پروتئین های سراسری شامل انواع و نقش های زیر هستند. 

 کانال ها .1

 کانال همیشه بازالف(

 کانال دریچه دارب(

 تعدادی از کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی(دریچه دار وابسته به ولتاژ( 

    س(یه سیناپمولکول های نشانه ای)کانال های دریچه دار وابسته به استیل کولین در ناحدریچه دار وابسته به 

  (وجود دارند. جانبی ماهی هاکانال های دریچه دار مکانیکی)در سلول های مژک دار گوش داخلی و خط 
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 کنند. جاد میپروتئین هایی که در سراسر عرض غشا قرار دارند کانال ها یا منافذی را برای عبور مواد در غشا ای 

ی پتاسیم )کانال های سدیمی،.مولکول ها از یک سمت این پروتئین ها وارد و از سمت دیگر خارج می شوند

 ...(کلسیمی،کلری،هیدروژنی ،کانال آبی و

 ی عبور می دهند.کانال های پروتئینی، تخصصی عمل می کنند، یعنی فقط به یک نوع مولکول خاص اجازه 

 .مولکول های کوچک مانند آب نیز می توانند از این کانال های پروتئینی عبور کنند 

 

 ناقل ها .2

  مواد را برخالف شیب غلظت جا به جا می کنند.ناقل هایی که 

 پتاسیم (-)مانند پمپ سدیم ATPوابسته به های پمپ الف(

 ست(در میتوکندری و کلروپال H)پمپ انتقال دهنده ی پمپ وابسته به الکترونب(

 یگردماده ای یک ماده برای انتقال شیب مصرف نمی کنند بلکه وابسته به  ATPهایی که به طور مستقیم پمپ ج(

 ه همراهبگلوکز و اغلب قند های ساده و برخی آمینواسید ها )ناقل انتقال دهنده .برخالف شیب غلظت آن هستند

 سدیم در سلول های پوششی روده(

 کانال ها .3

 کانال همیشه بازالف(

 کانال دریچه دارب(

 تعدادی از کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی(دریچه دار وابسته به ولتاژ( 

    (یه سیناپسدریچه دار وابسته به استیل کولین در ناحمولکول های نشانه ای)کانال های دریچه دار وابسته به 

 )کانال های دریچه دار مکانیکی)در سلول های مژک دار گوش داخلی و خط جانبی ماهی ها 

 ناقل ها .4

  مواد را برخالف شیب غلظت جا به جا می کنند.ناقل هایی که 

 پتاسیم (-)مانند پمپ سدیم ATPوابسته به های پمپ الف(
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 در میتوکندری و کلروپالست( H)پمپ انتقال دهنده ی الکترون پمپ وابسته بهب(

برخالف  یک ماده برای انتقال یک مادهشیب مصرف نمی کنند بلکه وابسته به  ATPهایی که به طور مستقیم پمپ ج(

 .سدیم( شیب غلظت آن هستند)ناقل انتقال دهنده گلوکز و اغلب قند های ساده و برخی آمینواسید ها به همراه

 گیرنده ها .5

 اختمان غییر سپروتئینی های که در عرض غشا قرار داشته و با اتصال فیزیکی به مولکول های نشانه ای)لیگاند(با ت

 . ...(و )مانند گیرنده ی هورمون های گلوکاگون،انسولین.خود ،سبب انتقال پیام به داخل سلول می شوند

 جاد میها یا منافذی را برای عبور مواد در غشا ای پروتئین هایی که در سراسر عرض غشا قرار دارند کانال 

)کانال های .کنند.مولکول ها از یک سمت این پروتئین ها وارد و از سمت دیگر خارج می شوند

 .سدیمی،پتاسیمی،کلسیمی،کلری،هیدروژنی ،کانال آبی و...(

 ی عبور می دهند.زهکانال های پروتئینی، تخصصی عمل می کنند، یعنی فقط به یک نوع مولکول خاص اجا 

 .مولکول های کوچک مانند آب نیز می توانند از این کانال های پروتئینی عبور کنند 

 

 پروتئین های جانبی)محیطی(ب(

 .این پروتئین ها به صورت جانبی به بخش های درونی ویا بیرونی غشا ی سلولی متصلند 

  غشا)بخش آبگریز(ارتباطی ندارند.این پروتئین ها به طور مستقیم با مرکز دوالیه لیپیدی 

  یر نوان زعاین پروتئین ها در داخل سلول به رشته های پروتئینی اسکلت سلولی متصلند و همچنین در مواردی به

 ی(حلقوAMPوابسته به )مانند مکانیسم انتقال پیام واحد های درون سلولی گیرنده ها، نقش ایفا می کنند

 پذیرنده ها 

 ًایی رون غشپروتئین های جانبی هستند و در مواردی که پروتئین سراسری باشند با سطح بی این مولکول ها غالبا

 ر متصل می شوند.ویا سلول های مجا خود به طور فیزیکی به مولکول ها و
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 درون سلولی ساختارهای 

 ریبوزوم 

 .ریبوزوم ها اجزای بسیار ریز سلول هستند 

 پروتئین +.ساختاری ریبونوکلئوپروتئینی هستند(rRNA) 

 ریبوزوم ها بر روی شبکه آندوپالسمی زبر)وجه تسمیه(،غشای خارجی هسته،بصورت آزاد در سیتوسل وجود 

 دارند.این نوع ریبوزوم ها بزرگ و پیچیده هستند و مخصوص سلول های یوکاریوتی هستند.

  یبوزوم ها این نوع رشوند.میتوکندری و کلروپالست یافت می همچون درون اندامک هایی عالوه بر این ریبوزوم ها

 همانند ریبوزوم های پروکاریوت ها ساده و کوچک هستند.

 .زیر واحد های آزاد ریبوزوم درون هسته از جمله هستک نیز وجود دارند 

 .کار ریبوزوم ها مشارکت در پروتئین سازی است 

 زیرواحد بزرگ و کوچک(.هر ریبوزوم از دو بخش نامساوی تشکیل شده است( 

 ر دو بخش ریبوزم از پروتئین و انواع ویژه ای ازساختار هRNA  که به آنrRNA  یاRNA گفته  های ریبوزومی

 می شود ، تشکیل شده است.

  پروتئین سازی از هم جدا هستند هنگامدو زیر واحد ریبوزومی بجز در. 

 انواع ریبوزوم 

 :)ی کوچکتری نسبت ساده تر و اندازهریبوزوم های سلول های پروکاریوتی ساختاری  ریبوزوم های کوچک)ساده

 به ریبوزوم های یوکاریوت ها دارند.

 .ریبوزوم های پروکاریوتی ساختاری شبیه به ریبوزوم های درون میتوکندری ها و کلروپالست ها دارند 

 )ریبوزوم های آزاد سیتوسلی،ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپالسمی :ریبوزوم های بزرگ)پیچیده تر

 .زبر)خشن(،ریبوزوم های متصل به غشای خارجی هسته

  خصوصاً هستک یافت می شونددرون هسته،ها زیر واحد های آزاد آن. 

 هسته 

 (.دارد )مجموعاً چهار الیه فسفولیپیدی.است اندامکی دو غشایی 

  باشد.در بیشتر سلول های هسته کروی یا بیضوی است ،در مواردی استوانه ای شکل،عدسی شکل و ...می 

 .بیشترین ماده ی ژنتیک سلو لهای یوکاریوتی در ساختار هسته جای دارد 

 و  )در یوکاریوت ها درون کلروپالستبخشی از ماده ژنتیکی نیز درون میتوکندری و سیتوپالسم قرار دارد

 میتوکندری (
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  نکته:در برخی باکتری ها عالوه برDNA)کروموزومی)اصلیDNA (نیز مید)پالسمیدهای سیتوپالسمی به نام پالز

 وجود دارد.

 انواع سلول یوکاریوتی از نظر هسته 

 :ماننددارند. چند بخشی یک هسته یو بعضی یک بخشی  ی هسته یکاغلب سلول های یوکاریوتی یک هسته ای( 

 نوتروفیل،ائوزینوفیل ،بازوفیل(

 :پارامسی،قارچ ها،تریکودینا،ی اسکلتی،برخی از سلول های ماهیچه ی قلبی سلول ماهیچه امانند چند هسته ای 

  مژکداران()اغلب 

 .هسته مرکز تنظیم ژنتیک سلول یوکاریوتی است 

 DNA.ی موجود در هسته فعالیت های سلول را رهبری می کند 

 .پوشش هسته دارای منافذ خاصی است که مواد از طریق آن ها بین هسته و سیتوپالسم رد و بدل می شود 

  فذ هسته ای بیشتری دارد.افعال تر باشد منهر چه سلول در پروتئین سازی 

 ،از منافذ هسته ای،پروتئینDNA،RNA(هاtRNA,rRNA,mRAN,scRNA)و... نوکلئوتیدها،برخی هورمون ها 

 .عبور می کنند

 

 پر شده است.)نوکلئوپالسم(ی هسته درو ن هسته از مایعی به نام شیره 

 ی هسته در شیرهDNA ،mRNA،هاrRNA،هاtRNAپروتئین های متصل به ساز های آن ها،و پیش  ها

DNAآنزیم های ایی اسکلت هستهپروتئین های تشکیل دهنده،)هیستون ها( ، هستک یا هستک ها،DNA پلی
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پلی مرازها،لیگاز ها،هلیکاز ها،عوامل رونویسی،فعال کننده ها،یون های)مانند کلسیم ،منیزیم و...( RNAمرازها،

 وجود دارند.

  سته هموجب پایداری شکل هسته و پوشش  اند کههسته ای به صورت شبکه ای در هم بافته پروتئین های اسکلت

 می شوند.واستقرار کروموزوم ها 

 .در اغلب سلول های جانوری ، بزرگترین اندامک هسته می باشد 

 .در اغلب سلول های گیاهی، بزرگترین اندامک واکوئل مرکزی است 

 فسفولیپیدی()چهار الیه .هسته اندامک دوغشایی است 

 هستک 

 های هایی تشکیل شده است. این تودهدرون هسته یک یا چند توده ی متراکم دیده می شود که از رشته ها و دانه

 متراکم هستک نام داند.

 .هستک غشا ندارد،بلکه بخشی یا بخش هایی از هسته است 

  هستک جای بخشی ازDNA  و پروتئین های متصل به آن وRNA .و پروتئین است 

 .هستک محلی است که ریبوزوم ها در آن ساخته می شوند 

  در هستک ژن هایrRNA .ها وجود دارند 

 .هر چه سلول در پروتئین سازی فعال تر باشد هستک آن بزرگ است 

 در هستکRNA پلی مرازΙ .رونویسی انجام می دهد 

 دستگاه غشایی درونی 

  ه هم اند که بعضی از آنها به طور فیزیکی بتشکیل شدهگروهی از اندامک های یوکاریوتی از غشاهای مرتبط با هم

 اما بعضی دیگر از هم جدا هستند. اندپیوسته

  وند.نامیده می شدر مجموع این غشاها ، شبکه ای درون سیتوپالسم تشکیل می دهند که دستگاه غشایی درونی 

 ی لیزوزوم،واکوئل مرکز،  دستگاه غشایی درونی شامل: شبکه آندوپالسمی زبر و صاف،هسته ،دستگاه گلژی

 درگیاهان.

 دامک هایی هستند که از نظری ساختمانی و عمل با هم مرتبطند.ندستگاه غشایی درونی مجموعه ا 

 می  اندامک های دستگاه غشایی درونی در ساخت ، ذخیره و ترشح مولکول های مهم زیستی با یکدیگر همکاری

 .کنند

 مختلف کار اصلی دستگاه غشایی درونی است. تقسیم کردن فضای درون سلول به قسمت های 

 هسته ، شبکه ی آندوپالسمی خارجی بین پوشش  )فیزیکی(در دستگاه غشایی درونی ، پیوستگی ساختاری مستقیمی

 است. رزبر و شبکه ی آندوپالسمی صاف برقرا
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 شبکه ی آندوپالسمی 

  به هم پیوسته تشکیل شده است.از دستگاه غشایی درونی است که از غشاهای بخشی شبکه ی آندوپالسمی 

  .دو نوع شبکه ی آندوپالسمی وجود دارد 

  شبکه ی آندوپالسمی زبر -1

 شبکه ی آندوپالسمی صاف -2

  یوسته ه هم پباین دو نوع شبکه ی آندوپالسمی از نظر ساختار و عمل با هم تفاوت دارند اما غشای سازنده ی آنها

 )اتصال فیزیکی(است.

  به غشای خارجی پوشش هسته پیوسته است.زبر شبکه ی آندوپالسمی 

 ند.شبکه ی آندوپالسمی فضای درون سلول را به دو قسمت یعنی فضای درون خود و فضای بیرونی تقسیم می ک 

 
 شبکه ی آندوپالسمی زبر 

 .شبکه ی آندوپالسمی زبر از مجموع کیسه های پهنی ساخته شده است که به یکدیگر متصل هستند 

 ریبوزوم وجود دارند.هایی دانه ها روی آن 

  هستند.رویبوزوم های روی شبکه آندوپالسمی زبر در حال پروتئین سازی  

 شبکه آندوپالسمی زبر وظایف  

 غشا سازی 

 ساخت پروتئین 
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 د د لیپیبه طور غیر مستقیم با ساخت آنزیم های سازنده ی لیپیدها موجود در شبکه آندوپالسمی صاف در فراین

 ( نقش دارند.ی غشاهافسفو لیپید هاسازی)مانند 

 ننده یشبکه آندوپالسمی زبر با ساخت پروتئین های غشایی)به طورمستقیم( و همچنین ساخت آنزیم های سنتز ک 

 فسفولیپیدها موجود در شبکه آندوپالسمی صاف)به طور غیر مستقیم( در غشا سازی نقش دارد.

  آندو پالسمی زبر ساخته می شوند عبارتند از:پروتئین هایی که توسط ریبوزوم های روی شبکه 

 د در پروتئین های ترشحی)بیرون سلول(،پروتئین های غشای سلولی)سراسری و جانبی خارجی،پروتئین های موجو

 اندامک های لیزوزوم،واکوئل،شبکه آندوپالسمی صاف.

 :پروتئین هایی که توسط ریبوزوم های آزاد ساخته می شوند عبارتند از 

  سکلت اهای سیتوسلی،آنزیم های گلیکولیز،پروتئین های محیطی داخلی غشا،ریبوزوم ها،پروتئین های پروتئین

م های د آنزیسلولی)ریز رشته ها و ریز لوله ها(،پروتئین های موجود در اندامک های پراکسی زوم،میتوکندری)مانن

های  روتئینپآنزیم های چرخه کالوین،  چرخه کربس،پروتئین های زنجیره انتقال الکترون و...(،کلروپالست )مانند

 زنجیره انتقال الکترون و...(و هسته

 

  دو نوع رشته پلی پپتیدی)سبک وسنگین( ساخته شده است.هر مولکول پادتن از 

 ر سازند و این پلی پپتیدها د مولکول پادتن را می یپلی پپتید رشته های ی آندوپالسمی زبر ریبوزوم های شبکه

 .درون شبکه ی آندوپالسمی کنار هم قرا می گیرند و به این ترتیب پادتن کامل و فعال حاصل می شود

 پادتن نوعی گلیکوپروتئین است که کربوهیدرات آن در شبکه آندوپالسمی زبر اضافه می شود. 

 ؛ریبوزوم های روی شبکه آندوپالسمی زبر سنتز یک پروتئین تک رشته ای توسطمراحل  

 متصل می شوند. mRNAزیر واحد های ریبوزومی به  .1
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 mRNAساخته می شوند ومجموعه ی پروتئینی ساز)ریبوزوم ،mRNAچند آمینواسید مرتبط با کدون های ابتدای  .2

 د.نبه سمت شبکه ی آندوپالسمی زبر می روtRNA)،آمینو اسید های متصل شده و 

 توسط زیر واحد بزرگ ریبوزوم به شبکه آندوپالسمی زبر متصل می شود.mRNA -ریبوزوممجموعه  .3

تز مل آمینو اسید ها(طی فرایند سنا)حtRNAوبا مشارکتmRNA رشته پلی پپتید مورد نظر از روی کدون های .4

 آبدهی ساخته می شود.

 ندوپالسمی وارد می شود.آپلی پپتید ساخته شده به درون شبکه ی رشته ی  .5

ی شود و من جدا آبتدا چند تا از آمینو اسید های ابتدای رشته پلی پپتید)به سمت انتهای کربوکسیلیک یا کربنی(از ا .6

 ) تشکیل گلیکوپروتئین(قند به پلی پپتید اضافه می شود. کوچکی ازهای ی زنجیرهدر صورت لزوم 

بسته  وه چه ( انتقالی قرار می دهد )کیس های ریزی به نام وزیکولشبکه ی آندوپالسمی گلیکوپروتئین را در کیسه .7

 بندی می کند.

ذاری گجهت نشانه به دستگاه گلژی  سپس این کیسه چه ها از شبکه ی آندوپالسمی به بیرون جوانه می زنند و  .8

 منتقل می شوند.

 

 .اغلب پروتئین های ساخته شده توسط شبکه آندوپالسمی زبر به دستگاه گلژی می روند 

  ت به صور پروتئین های ساخته شده توسط ریبوزوم های روی شبکه آندوپالسمی زبر در این اندامکتقریباً تمامی

 گلیکوپروتئین در می آیند.

 شبکه ی آندوپالسمی صاف 

 هستند شبکه ی آندوپالسمی صاف ، شبکه ی به هم پیوسته ای از لوله ها و کیسه ها ی غشا دار بدون ریبوزوم. 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

  آندوپالسمی زبر متصل است.به طور فیزیکی به شبکه 

  صلی اشبکه ی آندوپالسمی صاف آنزیم های متعددی جای گرفته اند.این آنزیم ها کارهای  و روی غشای درون

 شبکه ی آندوپالسمی صاف را انجام می دهند.

 .آنزیم های شبکه آندوپالسمی صاف توسط ریبوزوم های روی شبکه آندوپالسمی زبر ساخته می شوند 

 آندوپالسمی صاف وظایف شبکه 

 سنتز لیپید ها .1

  تروئیدیسنتز لیپید ها است.) استروئید ها)هورمون ها ی اسیکی از مهمترین کارهای شبکه ی آندوپالسمی صاف 

 ،کلسترول و....(.اسید های چرب،فسفولیپید ها،ویتامین های محلول در چربی،موم ها.

  استروئیدی)بخش قشری فوق کلیوی،سلول های سلول های ماهیچه ای ،سلول های سازنده ی هورمون های

 نفرون بینی بیضه،سلول های فولیکولی تخمدان(سلول های کبدی،سلول های پوششی روده،سلول های سازنده ینابی

 را دارند.صاف ها ،سلول غده ی چربی زیر پوست و...گسترده ترین شبکه های آندوپالسمی 

  تولید می شوندهای بدن سلولاز نوع خاصی هر یک از انواع لیپید ها نام برده شده توسط . 

 تنظیم قند خون .2

  ارند ددر سلول های جگر ما شبکه ی آندوپالسمی صاف گسترده ای وجود دارد که در آن آنزیم های خاصی قرار

  که به تنظیم مقدار قندی که از سلول های جگر به جریان خون وارد می شوند کمک می کنند.

  وی های بر روی شبکه آندوپالسمی صاف قرار دارند،گلیکوژن توسط آنزیم های رگلیکوژن ها به صورت دانه

زاد آشبکه آندوپالسمی صاف)به سمت سیتوسل(سنتز و هیدرولیز می شود،در صورت هیدرولیز آن گلوکز به خون 

 شده وکاهش گلوکز خون را جبران می کند.

  ن می ها عبور کرده و در موقع لزوم وارد خوگلوکز آزاد شده در کبد)بدون گروه فسفات(از غشای این سلول

 شود)تنظیم گلوکز خون از طریق افزایش قند خون(.

 شای د از غهمین فرایند نیز در سلول های ماهیچه ای اتفاق می افتد ولی چون گلوکز گروه فسفات دارد نمی توان

 سارکولم عبور کند و وارد خون شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندام سازنده سلول سازندهشبکه آندوپالسمی صاف  هورمون استروئیدی

 تخمدان سلول فولیکولی استروژن

 تخمدان سلول فولیکولی پروژسترون

 بیضه سلول بینابینی تستوسترون

 فوق کلیه سلول قشری فوق کلیوی آلدوسترون

 فوق کلیه سلول قشری فوق کلیوی کورتیزول
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  دو جنس)مرد و زن( عالوه بر غدد جنسی در بخش هورمون های استروژن ،پروژسترون و تستوسترون در هر

 قشری غده ی فوق کلیه نیز ساخته می شود.

 سم زدایی .3

  ه ب .کنند وجود دارد که دارو ها و مواد شیمیایی مضر را تجزیه میدر شبکه آندوپالسمی صاف آنزیم های دیگری

 این کار سلول های جگر سم زدایی گویند.

 ذخیره یون کلسیم  .4

  البته در .ی یون کلسیم در سلول های ماهیچه ای استکارهای شبکه ی آندوپالسمی صاف ذخیرهیکی دیگر از(

 (.سلول های دیگر نیز شبکه آندوپالسم به مقدار کمتری کلسیم ذخیره می کند

 .یون کلسیم برای انقباض ماهیچه ها در بافت ماهیچه ای الزم است 

  سل به داخل سیتویون کلسیم از شبکه ی آندوپالسمی صاف وقتی پیام عصبی به سلول های ماهیچه ای می رسد

 .می شودماهیچه )کوتاه شدن سارکومر(انقباض  اتصال میوزین به اکتین شده و سبب  موجبونشت می کند 

 در این فرایند یون کلسیم سبب اتصال سر میوزین به اکتین می شود. 

  ًمانند تشکیل میکروتوبول .ضروری استدر پلیمریزه شدن زیر واحد های پروتئین یون کلسیم کامال(

 ها،اگزوسیتوز وزیکول ها که توسط اسکلت سلولی صورت می گیرد،سیتوکینز،تشکیل دوک و...(

 .در سلول های گیاهی شبکه آندوپالسمی صاف در ساختمان پالسمودسم نیز مشارکت می کند 

 جسم گلژی 

 ایی به این نام خوانده می شود.به پاس پژوهش های کامیلو گلژی ، زیست شناس و پزشک ایتالی 

 ن جسم و نیز روش های رنگ آمیزی سلول و اجزای آ)نوری معمولی(گلژی با استفاده از میکروسکوپ نوریکامیلو

 گلژی را کشف کرد.

 هم قرار گرفته اند ، تشکیل شده است. های پهنی که بر رویاین اندامک از کیسه 

 پروتئین ها+کربوهیدرات +کلسترول)غشاهای جسم گلژی )فسفولیپیده.جنس کیسه های گلژی از غشا است+

 جانوران(

 اتصال فیزیکی ندارند(.کیسه های گلژی بر خالف شبکه ی آندوپالسمی به هم پیوسته نیستند( 

 .تعدا اجسام گلژی در هر سلول از چند عدد تا چند صد عدد است 

 ترشحی دیگر بستگی دارد. تعداد اجسام گلژی به میزان فعالیت سلول در ترشح پروتئین و مواد 
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  نتقالی به ا (کیسه چه هایوزیکول های)ی به وسیله کندندوپالسمی تولید می آکه شبکه ی را مولکول هایی اغلب

ات و سولف )اضافه شدن کربوهیدرات.می شوند دستگاه گلژی وارد می شوند و در آنجا این مولکول ها نشانه گذاری

 دارند به نقاط مختلف سلول فرستاده می شوند.و بر حسب نشانه ای که به آن ها( 

 

 ه جایگا و)شامل جایگاه پذیرنده که به سمت شبکه آندوپالسم یا هسته قرار دارد .جسم گلژی ساختاری قطبی است

 (.صادر کننده که به سمت غشای سیتوپالسمی و از هسته و شبکه آندوپالسمی دورتر است

  به جایگاه پذیرنده ملحق می شود.وزیکول انتقالی از شبکه ی آندوپالسمی 

  ه ز نشانپس اوزیکول های انتقالی در شبکه ی آندوپالسمی ساخته می شوند ، سپس به جسم گلژی وارد می شوند و

ک یگذاری پروتئین های انتقال داده شده توسط آن ها ،به صورت وزیکول جدید جوانه زده و ممکن است به 

 .به بیرون سلول ترشح شوند،و یا لیزوزوم یا واکوئل تبدیل شود

  طی فرایند نشانه گذاری پروتئین ها ،بخش هایی به آن ها اضافه شده)قند،سولفات،فسفات(و یا کم می

 )برداشتن بخشی از آمینو اسید ها یا سایر مولکول های اضافه شده(.شود

 .وزیکول انتقالی از جسم گلژی از جایگاه صادر کننده جوانه می زند 

 لیزوزوم  

 می باشد.رونی ای است غشا دار که جزء دستگاه غشایی دوم کیسهلیزوز 

  نوع آنزیم هیدرولیز کننده دارد. 50لیزوزوم اندامک هضم کننده است که بیش از 

 PH(است، برای فعالیت آنزیم های لیزوزومی 6/4درون آن اسیدی)PH ( است.5تا4بهینه) 

  تخریب غشای لیزوزوم توسط آنزیم های خود می شود.گلیکوپروتئین های غشای لیزوزوم)سطح داخلی(مانع 

 .شبکه ی آندوپالسمی زبر و جسم گلژی ، لیزوزوم ها را تولید می کنند 
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 به  ستند وغشای لیزوزوم ها ، در واقع پیرامون قسمتی را فرا گرفته است که آنزیم های گوارشی در آن ذخیره ه

 گوارشی در امان می مانند. این ترتیب دیگر قسمت های سلول از گزند آنزیم های

 ن ای درولیزوزوم ها با پیوستن به واکوئل های غذایی ، آنزیم های گوارشی را به درون واکوئل تخلیه و محتو

 واکوئل را تجزیه می کنند.

 وی آلی ،مونو ساکارید ها،اسید های چرب،باز هامولکول های کوچک حاصل از این تجزیه مانند اسید های آمینه... 

 م ها را ترک و به مصرف سلول می رسند.لیزوزو

  د گوارش)مانن.لیزوزوم شرکت در بلع و گوارش اندامک های پیر و یا آسیب دیده است فعالیت های یکی دیگر از 

 خودخوری(یا  )اتوفاژیمیتوکندری های پیر

 اط میالسمی احطی فرایند گوارش اندامک های پیر، ابتدا اندامک پیر توسط یک غشا از جنس غشای شبکه آندوپ 

ی شود،سپس اندامک پیر درون غشا، توسط الحاق غشای لیزوزوم هم فضا شده وتوسط آنزیم های آن گوارش م

 شود.

 م نقش اساسی در نو کردن این اندامک ها دارد.زوگوارش اندامک های پیر توسط لیزو 

  د های لی ،اسیآمینو اسید ها،باز های آدر موارد خورده شدن اندامک های پیر برای تامین مولکول های ساده)مانند

  چرب و... برای ساختن مولکول های جدید است خصوصا ً در مواردی که سلول مدتی گرسنه می ماند(.

 . از اجزای حاصل از تجزیه اندامک های پیر و آسیب دیده ، اندامک های جدیدی بازسازی می شوند 

 ی ورودم وجود دارد که با آنزیم های خود راه ورودی برانوعی لیزوزوم تخصصی )به نام آکروزوم(در سر اسپر 

 اسپرم ،در غشای تخمک ایجاد می کند.

 ی بین ن جنینلیزوزوم ها در نمو جنینی نقش حیاتی دارند؛ مثالً آنزیم های لیزوزومی ، بافت هایی را که در زما

 . و انگشتان را از یکدیگر جدا می کنند تخریبانگشتان دست و پا قرار دارند 
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 .آنزیم های لیزوزومی پلی مر ها را تا حد مونومر تجزیه می کنند 

 واکنش هیدرولیزی انجام می دهند.همه ی آنزیم های آن هیدروالزی هستند(.) 

 .مواد حاصل از هضم شدن مولکول ها در لیزوزوم ازغشای لیزوزومی خارج شده و وارد سیتوسل می شوند 

 سلول نقش دارند. لیزوزوم در نو سازی اندامک های پیر 

 ط های آسیب دیده و پیر ابتدا توسط غشایی)وزیکولی(از شبکه آندوپالسمی احاطه شده و سپس توس کاندام

 لیزوزوم هضم و گوارش می شود.

 ی لول هالیزوزوم در دفاع از بدن)دفاع غیر اختصاصی(در جهت گوارش باکتری هایی که طی بیگانه خواری وارد س

 ژ،نوتروفیل،بازوفیل وائوزینوفیل(شده اند،نقش اساسی دارد. فاگوسیت کننده)ماکروفا

 واکوئل ها  

  یک اندامک تک غشای است)دوالیه فسفولیپیدی(و دارایPH.اسیدی است 

 .غشای آن دارای پروتئین،فسفولیپید و کربوهیدرات است 

 انواع واکوئل 

 )...واکوئل غذایی)لپیپیدی،فاگی و 

 :واکوئل بسیار درشت سلول های گیاهی ، واکوئل مرکزی نام دارد  واکوئل مرکزی. 

 .واکوئل ضربان دار)انقباضی(:دربرخی آغازیان تک سلولی های آب شیرین وجود دارد 

  ل های دفعی موجود در واکوئواکوئل های دفعی:مواد دفعی حاصل از تجزیه مواد درون واکوئل غذایی یا ذرات

 در این واکوئل ها قرار دارند فاگوسیتوزی

 واکوئل مرکزی گیاهان.1

  درصد حجم سلول را اشغال می کند.90تا  80در سلول های گیاهی بالغ 

 به واسطه فرایند اسمز(.تنظیم کننده ی اصلی فشار درون سلول است( 

 ای از جنس غشا است که در سلول های گیاهی در آن آب و مواد شیمیایی گوناگون ذخیره واکوئل مرکزی  کیسه

 می شود. 

 نقش لیزوزومی(.سلولی را به انجام می رسانددرون که گوارش  ستآنزیم های دارای( 

 تورژسانس(.با جذب آب و منبسط شدن به بزرگ شدن سلول کمک می کند( 

  مانند پروتئین ها،قند ها،تانن ها،رسوبات معدنی ،برخی از رنگدانه هاو...ذخیره می شود.در آن مواد خاصی 

 .همانند لیزوزوم ها کیسه هایی از جنس غشا هستند که به دستگاه غشایی درونی تعلق دارند 

  نقش اساسی دارد.گیاه هوایی ی در باز و بسته شدن روزنه ها مرکزی واکوئل 
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 رده رنگیزه هایی باشد که سبب جذب حشرات به هنگام گحاوی اهان،واکوئل مرکزی در گلبرک های برخی از گی

 شوند.می افشانی 

 رابر ه در بکه به این ترتیب گیا)ترکیبات ثانویه(.واکوئل های مرکزی در بعضی از گیاهان حاوی مواد سمی هستند

ره ی در تی و)در یونجه پپتید های غنی از گوگرد .جانوران گیاهخوار و بعضی از آفات گیاهی از خود دفاع می کند

 .(ثانویه محسوب می شوند تاز ترکیباشب بو روغن خردل که نقش دفاعی دارند 

 .سلول های بنیادی و مریستمی )سلول های تمایز نیافته(گیاهان واکوئل ندارند 

 .اندامک هایی مشابه واکوئل در جلبک های سبز و برخی مخمر ها مشاهده می شود 

 واکوئل ضربان دار)انقباضی(.2

 ند و ولی نداردر برخی آغازیان  تک سلولی آب شیرین که دیواره سلدار ن انوع خاصی از واکوئل به نام واکوئل ضرب

نمی  مقاومت در مقابل آب وارده شده به سلول در نتیجه اختالف فشار اسمزی انعطاف پذیر آن هایا دیواره سلولی 

 ی راند. یرون مبکند )مانند تریکودینا،آمیب ،اوگلنا،پارامسی(وجود دارد و آب اضافی درون سلول را جمع کرده و به 

  متر از جانداران کپتانسیل آب درون سلولی این دفع آب اضافه برای آغازیان آب شیرین بسیار ضروری است چون

آنقدر  آب دائماً وارد سلول می شود و اگر سلول راهی برای دفع آب اضافی نداشته باشد ،محیط بیرون است ،

 حجیم می شود که سرانجام می ترکد.

 .واکوئل ضربان دار برای حفظ تعادل محیط درونی سلول ، حیاتی است 

 
 کلروپالست 

  (ا و...تومه ه،دیا،برخی اوگلناهامانند جلبک ها)انجام فتوسنتز را بر عهده داردو در گیاهان و بعضی از آغازیان 

 یافت می شود.

  ل می کندتبدی انرژی شیمیایی)انرژی ذخیره شده در پیوند های کوواالنس(را به  نورانیاندامکی است که انرژی. 

 د.می شو نور خورشید جذب و به انرژی شیمیایی نهفته در قند تبدیل فتوسنتز فرآیندی است که در طی آن انرژی 

 .بخشی از قند های تولید شده در فتوسنتز برای تهیه مواد غذایی دیگر به کار می روند 
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 نجام میو ساختار کلروپالست را با کاری که ا غشاها ، فضای داخل کلروپالست را به سه قسمت تقسیم می کنند 

 ند.ادهد متناسب کرده

  : ضایی که توسط ف -2بیرونی و غشای درونی کلروپالست. ضای باریکی بین غشایف -1این قسمت ها عبارتند از

ای درون فض-3(..)این فضا توسط ماده سیالی به نام بستر ه)استروما( پر شده استای درونی محصور شده استشغ

 (فضای درون لوله ها و قرص های غشادار توخالی تیالکوئید ها)

 نوم می به صورت چند تایی روی هم قرار می گیرند که هر دسته را گرا(قرص های غشادار توخالی الکوئیدها)تی

 نامیم.

 ،به دام می افتد. توسط فتوسیستم هاستند که درآنجا انرژی نور خورشیدمکان هایی ه تیالکوئید ها 

 پر می کند. ()بسترهنام استروماای سیال به ده است را مادهردرون فضایی را که غشای داخلی محصور رک 

  ه ها دید در سلول های گیاهان ممکن است انواع دیگری از پالست)ذخیره کننده ی کلروفیل(عالوه بر کلروپالست

یپو (ل مانند کاروتنوئیدها ذرات رنگیکروموپالست)ذخیره ی ،  وجود داردشوند که در آنها مواد متفاوتی 

 ذخیره نشاسته( .پالست)ذخیره لیپیدها(آمیلو پالست)

 وپالستنسبت وزنی پروتئین به فسفولیپید در غشا داخلی کلروپالست بیشتر از نسبت آن ها در غشا خارجی کلر 

 است.

  در ناحیه استروماATP وNADPH.تولید می شود 

  کلروپالست در مرحلهG2.چرخه سلولی همانند سازی می کند 

 ردند.به کار ین اصطالح ها را ژاکوب و مونو برای باکتری ها باپران و اپراتور در کلروپالست وجود ندارد چون ا 

 .در کلروپالست اینترون وجود ندارد 

 ی اهسته  کلروپالست تعدادی از پروتئین های خود را توسط ژنوم خود،رمزگردانی می کند بقیه آن ها توسط ژنوم

 رمزگردانی می شوند.

  بب ئیدها سکلروپالست با ورود به استروما، فضاهایی به نام تیالکوئید ایجاد می کند وجود تیالکوغشای درونی

 .مناسب استبسیار بخصوص برای کسب انرژی نورانی  می شود که این نسبتگسترش سطح نسبت به حجم 

  آنزیم هایی که ساخته شدنATP  غشای تیالکوئید قرار دارند.را بر عهده دارند درون 

 پالست داریکلروDNA ،tRNA،mRNA،rRNAریبوزوم،آمینواسید،نوکلئوتید،آنزیم های چرخه کالوین و...می، 

 باشد.

  ته نوم هسژکلروپالست تعدادی ازپروتئین هایش را توسط ژنوم خود رمزگردانی می کند،و بخش بیشتر آن ها را با

 ای رمزگردانی می کند.

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 سر آنزیمی پروتئین ناقل پروتون(𝐻+)  سازنده یATP .به سمت استروما است 

 .بر اساس نظریه درون همزیستی منشا کلروپالست ،نوعی باکتری فتوسنتز کننده)فتواتوتروف( است 

 ی دارندکه امکان دریافت نور بیشتر است فراوانی بیشترسلول هاهای کناری  در بخشکلروپالست طور معمول ه ب. 

 
 میتوکندری  

  است.دارای دو غشاء و دو فضا 

  فضایی که توسط غشای درونی  -2فضای بین دو غشای درونی و بیرونی    -1این دو فضا در میتوکندری عبارتند از

 محصور شده است

  تبدیل می کند.اندامکی است که انرژی شیمیایی را از شکلی به شکل دیگر 

 .محل انجام تنفس سلولی)مرحله هوازی(است 

 میاییبه انرژی شی )گلوکز و...(ن انرژی شیمیایی غذاها مانند قند هاتنفس سلولی فرآیندی است که در طی آ 

 تبدیل می شود. ATPمولکول سوختی سلول ها یعنی 

  می کند.فضای درونی میتوکندری را ماده ای سیال به نام ماتریکس پر 

 ،در داخل ماتریکسDNA،mRNA،tRNA،rRNA آنزیم های چرخه کربس ریبوزوم،آمینواسید،نوکلئوتید،

 ..وجود دارند.و.

  هر میتوکندری دارای چند مولکولDNA .)است)که می توانند از یک نوع یا متفاوت باشند 

 وکندرینسبت وزنی پروتئین به فسفولیپید در غشا داخلی میتوکندری بیشتر از نسبت آن ها در غشا خارجی میت 

 است.

  در ناحیه ماتریکسATP.تولید می شود 

  میتوکندری در مرحلهG2 سلولی همانند سازی می کند.چرخه 
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  هر میتوکندری یک مبدا همانند سازی برای هر مولکولDNA  خود دارد)میتوکندری به تعدادDNA های خود 

 مبدا همانند سازی دارد(.

 .)میتوکندری های هر فرد فقط از مادر به آن به ارث می رسد)ژنوم میتوکندری مربوط به مادر است 

  ردند.ه کار بمیتوکندری وجود ندارد چون این اصطالح ها را ژاکوب و مونو برای باکتری ها باپران و اپراتور در 

 .در میتوکندری اینترون وجود ندارد 

 انی میتعدادی از پروتئین های خود را رمزگردانی می کند، و بخش بیشتر آن ها  توسط ژنوم هسته ای رمزگرد 

 شود.

 

 ود.شیب می وکندری پیر یا از کار افتاده( ،توسط لیزوزوم بلعیده و تخردر صورت از کار افتادن میتوکندری)میت 

  درون ماتریکس میتوکندری رخ می دهند.سلولیبسیاری از واکنش های شیمیایی مربوط به تنفس ، 

 می  که هر چین خوردگی یک تیغه به نام کریستا را به وجود غشای درونی میتوکندری بسیار چین خورده است

 آورد.

  هایی که ساخته شدن آنزیمATP  اند.رفتهگرا بر عهده دارند درون این غشای چین خورده و نیز بر سطح آن قرار 

 ر ی آن باعث باال رفتن توانایی میتوکندری دکریستاها موجب افزایش سطح غشای درونی میتوکندری و در نتیجه

 می شوند. ATPتولید 

  مولکول سازنده ی  یآنزیمسرATP .به سمت ماتریکس است 

  نوعی باکتری هوازی است.درون همزیستی منشا میتوکندریبر اساس نظریه، 
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 ترابری غشاهای زیستی 

 روش های انتقال مواد از غشای سلولی 

 انتشار)انتشارساده( .1

 .بسیاری مواد از طریق انتشار به سلول وارد و یا از آن خارج می شوند 

  از جای پرتراکم به محل کم تراکم.انتشار یعنی حرکت ذرات ماده 

  بین دو نقطه از محیط است. )یا هر دو( ذراتیا بارالکتریکی عامل انتشار اختالف غلظت 

 .مواد در جهت شیب غلظت جا به جا می شوند 

 .انتشار یک فرآیند کامالً فیزیکی است و از انرژی زیستی استفاده نمی کند 

 .نیاز به پروتئین ناقل نیست 

  انتشار اکسیژن و کربن دی اکسید.مانند 

 مى تربیش غلظت سمت به که هایی مولکول تعداد تفریق طریق از توان مى انتشار در را ها مولکول خالص حرکت 

 50 اگر مثالً .کرد محاسبه روند، مى کمتر سمت غلظت به و شوند مى دور این ناحیه  از که ازمولکول هایی روند

 از لمولکو 250 حرکت آن نتیجه ی شوند، دور جا آن از مولکول 300 اما بروند غلیظ تر جاى سمت به مولکول

  .دارد کمتر تراکم که است جای سوى به بیشتر تراکم داراى جاى

 ی نقاطی است که آن ماده وجود دارد.نتیجه ی نهایی انتشار ، یکسان شدن غلظت آن ماده در همه 

  کسیژنا از بسیارشدیدتر آن انتشار چونبیشتر از اکسیژن است،سرعت انتشار کربن دی اکسید، از غشای سلولی 

 46←40بیشتر نیست ) میلی متر جیوه چند از و بافت که این ماده بین خون کم فشار اختالف گیرد، مى صورت

 .است کافى آن ملی متر جیوه(برای انتشار

   شود. باعث افرایش سرعت انتشار میاختالف غلظت بین دو ماده ، در دو طرف غشا 

  افزایش گرمای محیط به خاطر زیاد کردن جنبش و برخورد مولکول ها باعث افرایش سرعت انتشار 

 می شود.

 انتشار تسهیل شده .2

  ده می شعبور مولکول های مواد از عرض غشا با کمک کانال های پروتئینی در جهت شیب غلظت را انتشار تسهیل

 نامند.

  شوند.مواد در جهت شیب غلظت جا به جا می 

 .انرژی زیستی مصرف نمی شود 
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  است. کانالینیاز به پروتئین 

 انتقال فعال)انتقال فعال اولیه و انتقال فعال ثانویه( .3

  ارد.دعبور مواد از عرض غشا با صرف انرژی توسط مولکول های ناقل بر خالف شیب غلظت ، انتقال فعال نام 

 کنند. ی گیاهان بعضی مواد را با انتقال فعال جذب میریشه 

 
 انتقال فعال اولیهالف.

 .مواد برخالف جهت شیب غلظت جا به جا می شوند 

 انرژی مصرف می شود. 

 .نیاز به پروتئین ناقل می باشد 

  ازکه پتاسیم –مانند پمپ سدیمATP.استفاده می کند 

  پمپH .در میتوکندری و کلروپالست که از انرژی حاصل از حرکت  الکترون استفاده می کند 

 انتقال فعال ثانویهب(

 .ماده ی مورد نظر برخالف جهت شیب غلظت جا به جا می شود 

  مصرف غیر مستقیم(انرژی مصرف می شودATP.) 

 .نیاز به پروتئین ناقل می باشد 
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  ناقل انرژی مورد نیاز خود را از شیب غلظت ماده ی دیگری تامین می کند و با آن انرژی مادی دیگر را برخالف

 (.)برای یک ماده انتشار تسهیل شده و برای ماده دیگر انتقال فعال است.جا می کند شیب غلظت جا به

  مانند انتقال فعال اغلب قند های ساده و برخی آمینو اسید ها به همراه سدیم در سلول های پوششی روده ی

 مجاور با حفره ی روده(سلول پوششی کوچک)غشای 

  انتشار تسهیل شده مورد استفاده قرار می گیرد.هم درانتقال فعال و هم در سراسری پروتئین 

 آندوسیتوز .4

  رد می های غشایی )وزیکول(واآندوسیتوز فرآیندی است که سلول ، مولکول ها و ذرات درشت را به صورت کیسه

 کند.

 .در فرایند آندوسیتوز انرژی مصرف می شود 

 سلول  ذایی و...(ضمن برخورد با غشایدر فرایند آندوسیتوز ذرات کوچک)مانند باکتری ها ،ویروس ها،ذرات غ

 ایجاد سبب فعال شدن فرایندهای می شود که طی آن غشا سلولی در ناحیه برخورد به داخل کشیده شده و پس از

 حفره ی کوچکی به داخل سلول،به صورت یک کیسه چه یا وزیکول به داخل سلول آزاد می شود.

 قرار  های سطح غشا که بر روی الیه ی خارجی فسفولیپیدی در کیسه چه حاصل از آندوسیتوز، بخشی از مولکول

 دارند، بر سطح الیه داخلی فسفولیپیدی وزیکول قرار می گیرند.

 د.نبا روش آندوسیتوز تغذیه می کن،تریکودینا ،پارامسی تک سلولی مانند آمیب  اتموجود 

 

 اگزوسیتوز .5

  سلول اگزوسیتوز فرآیندی عکس آندوسیتوز است که ذرات درشت توسط کیسه چه به غشا متصل و به خارج

 فرستاده می شوند.

 .در فرایند اگزوسیتوز انرژی مصرف می شود 

 .در فرایند اگزوسیتوز،غشای وزیکول به غشای سیتوپالسمی سلول ملحق می شود 
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  مواد  زوسیتوزها ،هیستامین،استیل کولین و سایر مواد، به طریق اگاغلب سلول های ترشح کننده هورمون ها ،پادتن

 مترشحه ی خود را خارج می کنند.

 انواع محلول از نظر غلظت آن ها نسب به سیتوپالسم سلول 

 محلول هم غلظت)ایزوتونیک( .1

 ه غلظتنسبت ب)مانند پالسمای خون .غلظت مواد موجود در آن برابر غلظت مواد موجود در سیتوپالسم سلول است 

بی که آچون پتانسیل آب خارج سلول با سیتوپالسم برابر است تعداد مولکول های  سیتوپالسم سلول های خونی(

 بین محلول اطراف سلول و سیتوپالسم سلول جا به جا می شود برابر است.

 .در اینگونه محیط ها سلول های گیاهی و جانوری تغییری در حجم آن ها ایجاد نمی شود 

 ول کم غلظت)هیپوتونیک(محل .2

 ل سم سلوغلظت مواد محلول در آن کمتر از سیتوپالسم سلول است،یعنی پتانسیل آب در محلول بیشتر از سیتوپال

 است.

   یش )پتانسیل زیاد آب(وارد سلول می شود و سلول افزاآب از محلول براساس شیب غلظت خوددر این شرایط

 حجم پیدا می کند.

  ش ن افزای(نمی تواند در مقابل ایانعطاف پذیر دارندچون سلول جانوری )یا سایر سلول هایی که دیواره سلولی

ار یک فش حجم مقاومت کنند می ترکند ولی سلول های گیاهی )و سایر سلول ها که دیواره ی سخت دارند(با ایجاد

ی وند و در اینگونه محیط ها شاداب مدر جهت عکس جهت حرکت آب )فشار اسمزی(مانع ورود آب اضافی می ش

 شوند،که به این پدیده تورژسانس)آماس ( می گویند.)محلول کم غلظت مانند آب شرب و آب مقطر(.

 )هیپرتونیک(محلول پرغلظت .3

 یط آب غلظت مواد درون محلول بیشتر از سیتوپالسم است)پتانسیل آب سلول بیشتر از محلول است(،در این شرا

 ه(مچالهبر اساس اسمز از سلول خارج می شود و وارد محلول می شود.سلول جانوری)بدون دیواردرون سیتوپالسم 

 ود ولیشمی شود ولی سلول گیاهی تورم خود را از دست می دهد.چون دیواره سلولی مقاوم است سلول مچاله نمی 

 غشای سلول از دیواره جدا می شود که به آن پالسمولیز می گویند.

 ر می ل اندامک های درون سلول گیاهی نیز با از دست دادن مقداری از آب درون خود کوچکتدر این نوع محلو

 شوند.

 اسمز  

 .انتشار آب از عرض یک غشای دارای نفوذپذیری انتخابی)نیمه تراوا(را اسمز گویند 

 ی که ای)غلظت مواد محلول آن کمتر است(به ج.فرایندی است که طی آن آب از جایی که پتانسیل آن بیشتر است

 پتانسیل آن کمتر است)غلظت مواد محلول آن بیشتر است(جا به جا شود.
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 غشای نیمه تراوا(برای ایجاد خاصیت اسمز پرده یا غشا باید خاصیت نفوذپذیری انتخابی داشته باشد(. 

 .غشاهای زیستی )سلولی و اندامکی(،سلوفان و...خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارند 

 
 فشار اسمزی  

  است هم اندازه اسمز ولی برخالف آن که مانع ورود آب اضافی به داخل سلول می شود.نیرویی 

 ود شخل آن نیرویی که دیواره سلولی گیاهی نسبت به افزایش حجم سلول وارد کرده تا مانع ورود آب آضافی به دا

 نیروی اسمز محسوب می شود.

 ی یک غشای نیمه تراوا از یکدیگر جداوسیله اسمز جایی روی می دهد که دو محلول با غلظت متفاوت آب ، به 

 شده باشند.

 ب ،چون غلظت مواد در سلول بیشتر)پتانسیل آب کمتر(است،آبگیرد  راگر یک گلبول قرمز در آب مقطر قرا

یواره بیشتر از محیطی که غلظت مواد محلول کم)پتانسیل آب بیشتر(است وارد سلول می شودچون گلبول قرمز د

  در مقابل افزایش حجم ناشی از ورود آب مقاومت نکرده و می ترکد.ی سلولی ندارد 

 رمز برای جلوگیری از ترکیدن گلبول قرمز ، خون و مایعات بدن ما غلظتی مشابه غلظت درون سلول گلبول ق

 .)هم غلظت(دارند

  لی به واگر یک سلول گیاهی را در آب مقطر قرار دهیم ، آب وارد واکوئل مرکزی می شود و سلول باد می کند

ول می سلولی یک نیرویی برعکس اسمز ایجاد می شود که مانع ورود آب اضافی به داخل سلخاطر داشتن دیواره 

 ( گفته می شود.به این حالت تورژسانس ) آماس  ،نمی ترکدشود ،بنابراین سلول گیاهی 

 رت گیاهمی شود گیاه استوار بماند در غیر اینصو موجببسیار اهمیت دارد چون  زی تورژسانش در گیاهان خشکی 

 پژمرده خواهد شد.
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 پالسمولیز 

 ز آن پالسمولیز فرایندی است که طی آن،آب درون سلول گیاهی به علت اختالف پتانسیل با محیط اطراف خودا

 غلظت مواد محلول در مایع اطراف سلول بیشتر از داخل سلول است()چون .خارج می شود

  ت )به واسطه از دس.خروج آب از سلول گیاهی سبب کاهش حجم اندامک ها خصوصاً واکوئل مرکزی می شود

 این امر در نهایت سبب جدا شدن غشا از سیتوپالسم شده که به آن پالسمولیز می گویند. دادن آب(

  غشای سلولی از دیواره سلولی جدا شده و در بخشی از فضای داخل سلول جمع می پس در طی پالسمولیز

 (.را از دست داده و مچاله می شوند)اندامک ها هم آب خود .شود

 ت و در صور زیادی ندارند برای استوار ماندن به تورژسانس وابسته هستند )لیگنین(گیاهان علفی که چوب

 شد.این گیاهان خم خواهد ساقه ی  پژمردگی
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 آزمون فصل سفری به درون سلول

 تکمیل نماید؟ نادرستیه طور بچند مورد می تواند جمله ی زیر را  -1

 (92ی برآمدگی های سیتوپالسمی خود حرکت نماید...........)سراسری هر جانداری که بتواند به واسطه

 زندگی آزاد دارد.-الف

 ارد.دیواره ی سلولی قابل انعطاف د -ب

 یدمثل می کند.فقط به روش غیرجنسی تول -ج

 ن سلولی دارد.گوارش درون سلولی و برو -د

1)1                                               2)2                                                       3)3                                            4)4 

 (92ه طور معمول کبد انسان در..........ناتوان است.)سراسری خارج از کشورب -2

 یش هماتوکریت خون(افزا2                            (تولید استروئیدها                                                1

 تروسیت های مسن(استفاده از بقایای اری4                         (خنثی نمودن اثرات سوء بعضی باکتری ها              3

 (91خود قرار گیرد؟)سراسری  دام یک می تواند پس از ساخته شدن در شبکه ی آندوپالسمی صاف در غشای پالسمایی سلول سازنده یک -3

 (کلسترول4              ژن            (استرو3                     (کاتاالز             2         (انیدراز کربنیک                        1

 (91ز کشور ر زمان برقراری اتصال بین مونومرهای سازنده ی کدام حضور ریبوزوم الزامی نیست؟)سراسری خارج اد -4

 (پرفورین4                                   (کیتین 3                     (اینترفرون                 2         (آلبومین                        1

 (90ی.............. )سراسری خارج از کشورهمه سلول ها -5

 .تزکننده اندامک دارند(فتوسن 2                                                              .(رنگیزه دارفتوسنتزکننده اند1

 وسنتزکننده رنگیزه دارند.(فت4                                                                 .(اندامک دار فتوسنتز کننده اند3

 (89سوب نمی شود؟)سراسری خارج از کشورم یک از اجزای سازنده ی پروتوپالسم سلول های گیاهی محکدا -6

 (اسکلت سلولی4                     (پالسمودسم      3                         (غشا         2                 (الن                     1

 (88؟)سراسری نداردون هم زیستی مغایرت کدام عبارت با نظریه ی در -7

 خویشاوندان باکتری های بی هوازی می باشند.(میتوکندری ها، از 1

 (  ژن های میتوکندری ها با ژن های هسته ی یوکاریوت های اولیه تفاوت ندارند.2
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 ( اندازه و ساختار ریبوزوم های میتوکندریایی و باکتری های هوازی متفاوت است.3

 ها مشابه هستند.( در یوکاریوت اولیه، ریبوزوم های شبکه آندوپالسمی زبر و میتوکندری 4

 است؟ نادرستچند مورد -8

 با توجه به عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول،.........................

 الف(نسبت سطح به حجم در همه ی باکتری ها ،نسبت به گلبول قرمز انسان بیشتراست.

 یافته است.ب(در سلول های عصبی نسبت سطح به حجم با افزایش طول و کاهش قطر سلول افزایش 

 ج(الزم نیست همواره سطح بزرگتر از حجم باشد.

 د(فقط در مورد نیاز تغذیه ای سلول صدق می کند.

1)1                                          2)2                                                    3)3                                                  4)4 

 ؟نیستکدام عبارت صحیح  -9

 است. 001/0( نسبت قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی به نوری 1

 های میکروسکوپ نوری استفاده کرد.دسیتوان از زایلول جهت پاک کردن ع( می2

بخشد و از ایجاد خراش بر روی عدسی شیئی جلوگیری ( روغن ایمرسیون قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری را بهبود می3

 کند.می

 ل را در حالت زنده با وضوح مشاهده کرد.توان حرکات سلو( با میکروسکوپ الکترونی نگاره می4

کنیم اندازه تصویر ایجاد شده از این سلول است. سلول جانوری را مشاهده می 60نمایی عدسی شیئی آن کوپ نوری که بزرگبا یک میکروس -10

رگنمایی عدسی چشمی میکروسکوپ به باشد اندازه واقعی سلول برحسب میکرون و بز 900سکوپ متر است. اگر بزرگنمایی میکرومیلی 4/7

 ترتیب کدام است؟ )از راست به چپ(؟

 1 )8 - 15 2 )10 - 20   3 )7 - 14      4 )9 – 16 

 کند؟یر را به طور صحیحی تکمیل میزچند مورد جمله  -11

 .«............................. تواند ناحیه مشخص شده در تصویر می»

 لف( ارتباط مستقیمی با شبکه آندوپالسمی داشته باشد.ا

 د.های مجاور باشجایی مواد بین سلولب( راهی برای جابه

 ج( تیغه میانی را در ساختار خود حفظ کرده است.

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 تواند در یک ناحیه الن ایجاد شود.د( می

1 )1                                         2 )2                                     3 )3                                           4 )4 

 ا توجه به شکل مقابل کدام جمله در مورد ساختار مشخص شده صحیح است؟ب -12

 0مولکول های مشخص شده....................................................

 کنند.( کلیه مراحل رسیدن به ساختار فعال خود را در خارج سلول طی می1

 شوند.های روی شبکه آندوپالسمی خشن ساخته می( توسط ریبوزوم2

 ( در ارتباطات بین سلولی و اتصال سلول به ماده خارج سلولی کم اهمیت هستند.3

 ( فقط در ماده ی زمینه ای پیوندی سست وجود دارند.4

 ؟نیستبا توجه به ساختار مشخص شده کدام جمله صحیح  -13

 ( در مواردی زیر واحدهای آن از هم جدا هستند.1

 پلی مراز نقش دارد. RNA( در ساخت آن حداقل یک نوع آنزیم 2

 کند.،ترجمه ی آن را شروع می mRNAها، قبل از پایان رونویسی ( در برخی سلول3

 ه آندوپالسمی زبر است.توسط ساختار مشخص شده، شبک mRNAهای پالسموسیت تنها محل ترجمه ( در سلول4

 توان نتیجه گرفت ............................. ا توجه به شکل مقابل میب -14

 شوند.ه میهای کربن اضافه شده به پروتئین در داخل شبکه آندوپالسمی زبر ساخت( قطعاً تمامی هیدرات1

 ور مستقیم شرکت کند.تواند در تنظیم قند خون به ط( شبکه آندوپالسمی زبر می2

 های قندی دریافت کنند.عال باید زنجیرهفها قبل از رسیدن به شکل ( همه پروتئین3

 ها است.ه آنبها اضافه شدن قندهای خاصی یابی برخی پروتئینی فعالیت و مکان( الزمه4

 تکمیل کند؟ نادرستیبه طور  جمله زیر را تواندنمییک از موارد زیر کدام -15

 .«هر وزیکول انتقالی از جسم گلژی ............................. »

           شود.( همواره به خارج سلول اگزوسیتوز می1

 های درون سلولی باشد.( ممکن است دارای آنزیم2

   .های پیر نقش داردک( قطعاً در گوارش اندام3
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 ( قطعاً در افزایش مقدار غشای سیتوپالسمی نقش دارد.4

 یزوزوم اندامک غشاداری است که ............................. .ل -16

 شوند.های آزاد ساخته میهای هیدروالزی آن توسط ریبوزوم( آنزیم1

 کند.های ماکروفاژی نقش چندانی ایفا نمی( در سلول2

 ( قطعاً نقشی در نفوذ اسپرم به تخمک ندارد.3

 زایی جنین وابسته به عملکرد آن است.( بخشی از اندام4

 .............توان گفت .....ل مقابل میبا توجه به ساختار مشخص در شک -17

 ( هر جاندار تک سلولی آب شیرین دارای این اندامک است.1

 ارد.پرسلولی نقش مهمی در حفظ تعادل آب مایع میان بافتی دهای جانداران ( این اندامک در نفرون2

ین تر از درون سلول باشد،ا( در شرایطی که غلظت مواد محلول در آب اطراف یک جاندار تک سلولی حاوی این اندامک بیش3

 تواند کمک کند.اندامک به حفظ حیات سلول نمی

 اخل به بیرون آن است.ک طرفه و ازدهای مختلف است که همواره جهت حرکت آب ی( محتوی یون4

 است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام مورد  -18

 جایی مواد مورد نظر در جهت شیب غلظت است.( جابه1

 تواند یک یون باشد.( می1ی )( ماده شماره2

 ی این نوع انتقال وجود پروتئین ناقل است.( الزمه3

 شود.تأمین نمی ATP( انرژی مورد نیاز برای انجام این نوع انتقال در موارد ی به طور مستقیم از 4

 کدام مورد در رابطه با اسمز صحیح است؟ -19

 کند.دار بدون در نظر گرفتن جهت حرکت آب همواره تغییرات اسمزی را به خوبی تحمل می( هر سلول دیواره1

 شود.غلیظ دچار پالسمولیز می( هر سلول گیاهی در محلول 2

 شود.( هر پروتوپالست در محیط رقیق دچار تورژسانس می3

 کنند.ا به طور مشابهی تحمل میهای قرمز تغییرات اسمزی ر( پروتوپالست و گلبول4

 گر سلولی در یک محلول رقیق دچار تورژسانس شده و فشار اسمزی را تحمل نماید، .................ا -20
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 دهد.( قطعاً فتوسنتز انجام می2                                             قطعاً یک سلول گیاهی است.( 1

 ( قطعاً بر روی غشای سلولی دیواره دارد.4 دار و با دیواره سلولزی است.( قطعاً سلولی هسته3

 .......................... .توان گفت ...ا توجه به فرآیند نقل و انتقال مواد از غشای سلول میب -21

 ( فرآیندهای فاگوسیتوزی ماکروفاژها نیازی به انرژی ندارد.1

 کنند.ده میاستفا ATPهای ناقل در انتشار تسهیل شده به ندرت از ( پروتئین2

 های غیر وابسته به انرژی است.ها بر راه( در نقل و انتقاالت غشایی اولویت سلول3

 آب از غشای سلولی انتشار تسهیل شده است.( تنها راه انتقال 4

 کند؟ی زیر را به طور صحیحی تکمیل میلهچند مورد جم -22

 .«به طور معمول در دستگاه گوارش انسان ............................. »

 شود.ف( سلولز به واحدهای گلوکزی هیدرولیز نمیال

 کننده و سنتزآب دهی وجود دارند.های هیدرولیز ب( در جهت متابولیسم گلیکوژن آنزیم

 شود.های خاصی روشن میج( اپران لک در داخل سلول

 ی گیاهان به گلوکز تجزیه می شود.د( نوعی پلی ساکارید ذخیره ا

 1 )1                                  2 )2                                      3 )3                                              4 )4 

( قابل شربریتروسیت انسانی،یک سلول آمیب و یک سلول کلرانشیم برگ عشقه را همزمان در یک  ظرف حاوی آب رودخانه ی )یک سلول ا-23

 0قرار می دهیم،.....................

 ( پس از یک ساعت ،غشای سیتوپالسمی سلول عشقه از دیواره ی سلولی جدا می شود. 1

 ل اریتروسیت پس از یک ساعت مچاله می شود.(سلو2

 (سلول آمیب پاره شده و محتویات آن در ظرف آب پخش می شود.3

 ( ورود آب به داخل همه ی سلول ها از قانون اسمز پیروی می کند.4

 است؟ نادرست(چند مورد 24

 با توجه به عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول،.........................

 الف(نسبت سطح به حجم در سلول باکتری بیشتر از گلبول قرمز است.
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 ب(در سلول های عصبی نسبت سطح به حجم با افزایش طول و کاهش قطر سلول حفظ شده است.

 ج(الزم نیست همواره سطح بزرگتر از حجم باشد.

 د(این اصل فقط در مورد سلول های جانوری صادق است.

1)1                                              2)2                                                   3)3                                                4)4 

 تکمیل نماید؟ نادرستیی زیر را به طور جمله تواندنمیچند مورد  -25

 .«....................... ها ......به طور معمول ............................. باکتری»

 سازی است.ی ـ ناحیه نوکلئوئیدی محلی برای پروتئینالف( در همه

 ها در ایجاد نوترکیبی نقش دارند.ب( در بعضی از ـ برخی پیلی

 ج( در بعضی ـ دیواره سلولی وجود ندارد.

 های سیتوسلی پروانه مونارک است.تر از ریبوزومهای ـ کوچکد( ریبوزوم

1 )1                                         2 )2                                              3 )3                                              4 )4 

 نماید؟ی زیر را به طور صحیحی تکمیل مید جملهچند مور -26

 .«توان گفت: ............................. ها مییاهی و ارتباط بین سلولی در آنهای گهای اولین و دومین در سلولبا توجه به دیواره»

 شود.الف( پالسمودسم فقط در ناحیه الن تشکیل می

 ی دومین سلول مجاور است.هی اولین یک سلول با دیواریوارهی میانی محل تماس دب( تیغه

 اند.به هم مرتبط های سیتوپالسمی دو سلول مجاورج( در پالسمودسم رشته

 تر از سایر نواحی است.د( دیواره سلولی در ناحیه الن نازک

1)1                                        2)2                                             3)3                                                4)4 

 تکمیل می کند؟ ینادرست کدام مورد جمله ی زیر را به-27

 ........... بخشی از ساختارهای اسکلتی ................. هستند که در .............. در هنگام تقسیم نقش دارند. 

 ها به قطبین سلولجایی کروموزومهای یوکاریوتی ـ جابهها ـ سلول( میکروتوبول1

 های یوکاریوتی ـ سیتوکینز سلولها ـ سلول( ریز رشته2

 ها به قطبین سلولجایی سانتریولها ـ جابهی سلولها ـ همهریز لوله( 3
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 ها و ساختارها، قبل، بعد وجایی برخی اندامکهای یوکاریوتی ـ جابهها و ریز لوله ـ سلول( ریز رشته4

 (95رر پروتئین....................،که در غشای یک سلول جانوری یافت می شود،...........دارد.)کنکوه-28

 وست مولکول های مجاور تماسدبا بخش آب -(سراسری1

 سکلت سلولی اتصالابه ریز رشته های  -(سطحی2

 ای عبور موادکانال های تخصصی بر -(سراسری3

 هایی از مونوساکاریدها اتصال با زنجیره -(سطحی4

...................................................................................................................................................................................................................................
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 رده بندی جانداران 

 کنندبندی میبندی یا طبقهتر شود، آنها را ردهساده، برای اینکه کار بررسی جانداران. 

 ند چود(در در رده بندی ،جانداران براساس صفات پر اهمیت )صفاتی که در تعداد بیشتری از جانداران دیده می ش

 را به گروه های کوچک تقسیم می کنند.گروه بزرگ جای می گیرند و بعد هر گروه 

 .در نظام رده بندی رایج امروزی ،بزرگترین گروه،فرمانرو  است 

 :زیست شناسان همه ی جانداران را به پنج فرمانرو تقسیم می کنند که عبارتند از 

 باکتری ها 

 آغازیان 

 قارچ ها 

 گیاهان 

 جانوران 

  نظام پنج فرمانرویی تنها نظام رایج امروزی نیست،اما برای رده بندی جاندارانی که برای ما آشنا هستند مناسب تر

 است.

 سطوح رده بندی جانداران در جدول زیر مشخص شده اند.

 تعیین نام علمی جاندار 

  است.نام علمی جاندار از دو قسمت تشکیل شده 

 :نام گونهسمت دوم: ق                                                                            نام سرده                       قسمت اول 

 .نام علمی جاندار به زبان و حروف التین نوشته می شود 

 .نام نخست)سرده( با حرف بزرگ آغاز می شود 

  حروف کوچک نوشته می شود.نام دوم)گونه( تما ماً با 

 :نام علمی گرگCanis lupus 

 فرمانرو 1

 شاخه)دسته( 2

 رده 3

 راسته 4

 تیره)خانواده( 5

 سرده)جنس( 6

 گونه 7
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 ی اده هاتعریف گونه)تعریف ارنست مایر(:))مجموعه جاندارانی که می توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و ز

 د((زیستا و زایا به وجود می آورند،ولی نمی توانند با گونه های دیگر آمیزش موفقیت آمیز داشته باشن

 های علمی که در کتاب های زیست شناسی دوم ،سوم و چهارم دبیرستان ذکر شده اند: چند مثال از نام 

 انگل تک سلولی مولد ماالریا (Plasmodium falciparum) 

 گیاه گل مغربی(Oenothera lamarckinna)  

 نوعی حلزون(Cepaea nemoralis) 

 مایکوباکتریوم توبر کلوسیز(Mycobacterium tuberculosis) 

  باکتریوم دیفتریاکورینه(corynebacterium diphtheria) 

 پروپیونی باکتریوم آکنس(Propionibacterium acnes)  

 کپک سیاه نان(Rhizopus stolenifer)  

 براسیکا اولراسه(Brassica oleracea) 

 سکویادندرون ژیگانتوم(Sequeiadendron giganteum)  

 گندم نان(Triticum aestivum)  

 بیستون بتوالریا(Biston betularia)  

 میمون رزوس(Rhesus monkey) 

 اسب(Equus caballus)  

 آمانیتا موسکاریا(Amanita muscaria) 

 اشریشیا کالی(Escherichia coli) 

 کلستریدیوم بوتولینم(Clostridium botulinum) 

 استافیلوکوکوس اورئوس(Staphilococcus aureus)  

 ساکارومیسز سرویزیه(saccharomyces cerevisiae) 

 کاندیدا آلبیکنز(Candida albicans)  

 

 

 

 

 

 

 برنج گرگ انسان سطوح رده بندی

 گیاهان جانوران جانوران فرمانرو

 آوندداران طناب داران طناب داران شاخه

 نهاندانگان پستانداران پستانداران رده

 گل پوشینه ای گوشت خواران نخستی ها راسته

 گندمیان سگ سانان انسان نماها تیره

 برنج ها (canis)سگان (homo)انسان سرده

 خوراکی lupus (sapiens)اندیشمند گونه
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 انواع جانداران 

 مانند باکتری ها،آغازیان،قارچ ها،گیاهان،جانوران.جاندارانی که دارای ساختار سلول هستند:  .1

 ویروس هامانند جاندارانی که ساختار سلولی ندارند: .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع جاندارانی که ساختار سلولی دارند از نظر تعداد سلول 

 تک سلولی:)باکتری ها،اغلب آغازیان،برخی قارچ ها( .1

  تک سلولی ها فقط از یک سلول ساخته شده اند و کارهای زیستی آنها درون همان یک سلول انجام 

 می شود.

 ها حیات بر روی زمین ایجاد شده است. اولین جانداران محسوب می شوند و با خلقت آن 

 لقوه نامیرا هستند.ها،آمیب ،پارامسی و...به طور با تک سلولی ها مانند باکتری 

 آمیب آب شیرین ، جانداری تک سلولی است که هیچ اتصال زیستی با محیط اطراف ندارد. 

 رده بندی گرگ
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 پرسلولی .2

 جانوران،گیاهان،اغلب قارچ ها،برخی آغازیان( .از تعدادی سلول که به هم متصل و مرتبط هستند تشکیل شده اند( 

 .مرگ بخشی مهمی از حیات جانداران پرسلول محسوب می شود 

 بافت دارانب(             کُلُنی ها الف(  پرسلولی ها شامل دو دسته اند؛ 

 کُلُنی هاالف( 

 ت رتباطااو دارای ،شده استانند و متصل به هم ساخته به جاندارانی که پیکر آنها از چندین سلول کم و بیش هم

 .کلنی می گویندسلولی هستند

  ندارندوجود غالباً ارتباط سیتوپالسمی درکلنی ها. 

 .ساده ترین جانداران پرسلولی هستند 

 .ولوکس و اسپیروژیر دو جلبک سبز هستند که کلنی تشکیل می دهند 

 ی سلولی  است که از یک الیهی توخالی ولوکس جاندار ساکن آب شیرین است و پیکر آن به شکل یک کره

 متشکل از هزاران سلول تشکیل شده است.

  های ولوکس کلروفیل دارند و هر یک دارای دو تاژک هستند.ل سلو 

  ندار به سمت بیرون از پیکر جای آن ها تاژک ها هر سلول تشکیل دهنده سطح ولوکس دارای دو تاژک است که

 (.لول های ولوکس کالمیدوموناس است)شبیه ترین آغازی تک سلولی به سقرار دارند

 .کلنی ولوکس در هنگام حرکت در آب می چرخد 

  به وجود )کره نوزاد(تقسیم آنها کره های جدید سلولی وجود دارند که باکلنی ولوکس سلول های درشتی درون در 

 (.)تعداد کمی از سلول های ولوکس قادر به تولید ولوکس جدید هستندمی آید

  از هزاران سلول بسیار کوچک تشکیل شده استنوزاد هر کلنی جدید. 

  آغاز می کنددر محیط د سلول مادر از کلنی اصلی خارج و زندگی مستقل خود را ی نوزاد با هضم چنکره. 

 پس از خارج شدن کره های نوزاد،ولوکس والد دیگر قادر به تولید مثل نیست و می میرد. 

 ود.ارج سلولی بدن والد خود را سوراخ کرده و از آن خارج می شولوکس نوزاد از طریق ترشح آنزیم های خ 

 ران دانست.وترین نوع زایش در جاناین نوع تولید مثل را می توان ساده 

 بافت داران ب(

 شکل ، ساختار و نقش ویژه ای  پیدا کرده اند. ،دارای مجموعه سلول هایی هستند که برای انجام وظایف خاصی 

  جانوران،گیاهان،اغلب قارچ ها وبرخی آغازیان هستند.بافت داران شامل 
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 سلول ها با همدیگر دارای اتصال زیستی هستند. اغلبولی ،لدر پیکر جانداران پر س 

  دارند.نآن ها تشکیل بافت است و اندام ساختاربرخی از جانوران پرسلولی مانند اسفنج ها آخرین سطح تخصصی 

  ند  جاندار برای انجام وظایف خاصی ، شکل و ساختار مخصوصی پیدا می کنفرآیندی که در طی آن سلول های

 تمایز نام دارد.

 

 .تمایز باعث تشکیل بافت های مختلف می شود 

 ی سلول های کنار یکدیگر که هماهنگ با هم وظیفه خاصی را انجام می دهند ، بافت نام دارند.مجموعه 
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 اختصاصی شدن می نامند.،ی خاص راسلول برای انجام وظیفه تغییر شکل و ساختار 

  نوع بافت اصلی وجود دارد 4در مهره داران: 

 بافت پوششی -1

 بافت پیوندی  -2

 بافت ماهیچه ای   -3

 بافت عصبی  -4

 بافت پوششی 

 ترین بافت های جانوری است.بافت پوششی یکی از ساده 

 و حفره های بدن را می پوشاند اریبافت پوششی ، سطح بدن و نیز سطح مج. 

 .سلول های پوششی به یکدیگر نزدیک اند و بین آنها فضای بین سلولی اندکی وجود دارد 

  ودخوندی زیر به بافت پیبه نام غشاء پایه وجود دارد که بافت پوششی را به مولکولی  الیه ایدر زیر بافت پوششی 

 می کند.متصل 

 چسبناک است.های ی رشته ای و پلی ساکاریدوتئین هاای از پرغشای پایه شبکه 

 .غشای پایه توسط سلول های پوششی و پیوندی زیر آن ساخته می شود 

 انواع بافت پوششی از نظر تعداد الیه های سلولی 

 بافت پوششی یک الیه )ساده(  .1

 ()مرکبیا مطبقبافت پوششی چند الیه  .2

  انواع سلول پوششی از نظر شکل 

  (.سلول بیشتر از ارتفاع آن می باشد)پهنای سنگفرشی .1

 (.یکسان هستندتقریباً )پهنای سلول و ارتفاع آن مکعبی   .2

 (.)پهنای سلول کمتر از ارتفاع آن می باشدای استوانه .3

 ویژگی های بافت پوششی 

 سلول های بافت پوششی به سختی به هم چسبیده اند. .1

 است.( سان نیستند)بافت پوششی قطبیسطوح مختلف بافت پوششی یک .2

 )با سلول دیگری اتصال فیزیکی دائمی ندارد.(بافت پوششی دارای یک سطح برهنه است. .3

 در زیر بافت پوششی غشای پایه وجود دارد. .4

 بافت پوششی فاقد رگ خونی و لنفی است. .5
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 انواع بافت پوششی 

 پوششی ساده .1

 پوششی سنگفرشی سادهبافت الف(

  سطح داخلی رگ وقلب 

  بافت  بخش عمده ی این پرده ها ازمی گویند.  پرده های سروزیالیه خارجی آبشامه و جنب)به آبشامه و جنب

 پیوندی است.(

 بخش نازک لوله هنله و کپسول بومن نفرون 

 کیسه های هوایی شش ها 

 بافت پوششی مکعبی سادهب(

 .لوله پیچ خورده نزدیک و دور نفرون و لوله های جمع کننده ی ادرار 

 .فولیکول تیروئید 

 .الیه سازنده ی تخمدان 

 

 بافت پوششی استوانه ای سادهج(

 )پوششی لوله فالوپ )مژک دار 

 )پوششی روده کوچک)ریز پرز دار 

 .روده بزرگ 

 .معده 

 ی آن بافت متناسب است.ساختار هر نوع بافت پوششی با وظیفه 

  گ ها ی هوایی شش ها یا جدار مویرکیسه هابافت پوششی سنگفرشی تک الیه برای تبادل مناسب است مثالً در 
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 انواع بافت پوششی مرکب 

 بافت پوششی مطبق سنگفرشی. .1

 (شده) شاخی پوست 

 )قرنیه چشم ،دهان ،مری و واژن) غیر شاخی 

 بافت پوششی مطبق مکعبی .2

 .فولیکول تخمدان 

 پستان( و ،عرقمجاری بزرگ برخی غدد برون ریز)غده بزاقی 

 

 ای بافت پوششی مطبق استوانه .3

 . حفره بینی 

 .ملتحمه چشم 

 .بخش هایی از میزراه 

 تغییر می کندی آن شکل وتعداد سلول ها  ،مطبقی که بر اثر فشار:بافت بافت پوششی مطبق متغیر. 

 )حالب)میزنای 

 .مثانه 

 ن ا جبرابافت پوششی مری از نوع سنگفرشی چند الیه است و دائما در حال تقسیم است تا سلول های کنده شده ر

 کند.

 وکوزیسطح بعضی از سلول های پوششی موادی نرم ، چسبنده و لزج ترشح می کنند. به این بافت پوششی غشای م 

 گویند. )مخاطی(

 می شود. ی گوارش و لوله های تنفسی مشاهدهغشای موکوزی در لوله 
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 می نامند.موکوز ترشح شده  توسط غشای مخاطی را  ماده ی لزج و چسبنده 

 با مولکول علت بار الکتریکی قندها  است که به قند -پروتئین .موسین نوعی ترکیب وجود دارد در موکوز موسین

 برهمکنش می دهد و ماده ای چسبناک و قلیایی را به نام موکوز به وجود می آورد.آب های 

 ی جذب م اموجود در هوا رو میکروب ها)باکتری ها،ویروس ها و...(در لوله های تنفسی ذرات گرد و غبار  موکوز

 کند.

 .موکوز نوعی سازوکار سد اول دفاع غیر اختصاصی است 

 اختصاصات سطح آزاد بافت های پوششی 

 داشتن روکش سلولی .1

 .الیه شاخی)کراتینی(سطح پوست که توسط پروتئین کراتین ایجاد می شود 

  شود.تولید و ترشح می  غشای مخاطی قند است که توسط –الیه موکوزی که شامل ترکیبات پروتئین 

 ریزپرزداشتن  .2

  وده ر)مانند ریز پرز های ه ای روی سطح سلول های پوششی روده کوچک که سطح جذب را افزایش می دهندزاید

 باریک و جوانه چشایی(

 کداشتن مژ .3

  مانند سطح الی پوششی نای ،نایژه،نایژک و لوله فالوپ .مژک متحرک: 

  :مژک های سلول های گوش داخلی مژک دارسلول های اغلب مژک های مجرای دفران ، اپیدیدیم،مژک ثابت،

 گیرنده ی بویایی.

 
 بافت پیوندی  

 ًند.تمان همه ی اعضای بدن شرکت می کند و فاصله بین آن ها را پر می کدر ساخ تقریبا 
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 واسطه ا ی برای توزیع عروق خونی و اعصاب است. 

  از آن ها پشتیبانی می کند.د و کپسول )الیه حفاظتی( احاطه می کنسطح اندام ها را بصورت 

 )ی ازمینه  مادهج( رشته های پروتئینی)کالژن و االستین(ب(سلول ها  بافت پیوندی از سه جز تشکیل شده است الف 

  کشیده دارد.وسلول هایی با هسته های بیضوی 

 .بین سلول های بافت پیوندی بر خالف سلول های بافت پوششی ، فضای بین سلولی فراوان وجود دارد 

  ای پر می کند.زمینهی  مادهرشته های پروتئینی و این فضای بین سلولی را 

 ( و یا جامد باشد.، ژله مانند )نیمه جامد )خون(ای ممکن است مایعماده ی زمینه 

 شود.می های پروتئینی یافت ای از رشتهشبکه اغلب مواردای ی زمینهدر ماده 

 ط می کند.ایر بافت ها را پر می کند و آنها را به هم مرتبی بین سبافت پیوندی بافتی است که فاصله 

 .ماکروفاژها وماستوسیت ها به فراوانی در این بافت دیده می شوند 

 .در این بافت سلول های چربی مشاهده می شوند 

 .گلبول های سفید دیاپدز کننده از خون به این بافت وارد می شوند 

 بجز خون(جود دارند.ه های کالژن واالستیک ودر این بافت رشت( 

 پروتئین بدن است. ینکالژن بیشتر 

 سفید رنگی است.  یکالژن رشته پروتئین 

 زرد رنگی است. یاالستیک رشته پروتئین 

 .ماده زمینه ای بافت پیوندی از پروتئین و قند ساخته شده است 

 انواع بافت پیوندی 

  :وجود دارد شش نوع بافت پیوندی در انسان 

 .سست  .1

 .چربی  .2

 .خون  .3

 .رشته ای  .4

 .غضروف  .5

 .استخوان .6

 بافت پیوندی سست 

  .در زیر بافت پوششی )زیر غشای پایه( قرار دارد 
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 .بافت پوششی توسط غشای پایه به آن متصل شده است 

 .در جا هایی به غشای پایه نفوذ کرده است 

 .رشته های کالژن و االستیکی آن بصورت نامنظم و پراکنده اند 

 اند. به یک نسبت در آن توزیع شده )سلول ها،رشته ها و ماده ی زمینه ای(فت پیوندیتقریبا هر سه بخش با 

  .در تمام اعضای بدن وجود دارد 

 .خاصیت انعطاف پذیری دارد  

 ی بین آنها ای از رشته های در هم بافته شدهی زیاد دارند و شبکهدر بافت پیوندی سست ، سلول ها از هم فاصله

 وجود دارند.

 بافت چربی  

 .در داخل آن رشته های کالژن واالستیکی وجود دارد 

 ی آن کمتر ولی رشته ها پروتئینی فراوانی دارد.ماده زمینه ا 

 .بافت چربی کمترین آب رو نسبت به سایر بافت ها در خود نگه می دارد 

  تشکیل می دهد.درصد وزن بدن را  25تا  20درصد و در بدن زن ها  20تا  15در بدن مردان بافت چربی 

 .در داخل سلول های بافت چربی مقدار فراوانی چربی )بصورت واکوئل های چربی( ذخیره شده است 

 ،تری گلیسیرید ها ذخیره شده اند.در داخل سلول های چربی ساز 

  و با مصرف شدن چربی دوباره کوچک میافزایش حجم می دهند سلول های بافت چربی با ذخیره کردن چربی 

 شوند.

 بافت چربی   یفاوظ 

 )عایق حرارتی(عایق کردن بدن .1

 عایق کردن سلول از نظر الکتریکی)عایق الکتریکی نورون( .2

 .ی انرژیذخیره .3

 تولید انرژی. .4

 ضربه گیری و حفاظت از اندام ها. .5

 پیک شیمیایی)هورمون های استروئیدی( .6

 خون 

 ،مد یمه جانیا مایعی متحرک بنام پالسما است.)سایر بافت های همبند ماده زمینه ای جامد ماده ی زمینه ای خون

 دارند.(
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 در  ارد کهدر خون رشته های کالژن واالستیک وجود ندارند ولی رشته های پروتئینی  دیگری بنام فیبرین وجود د

 ظاهر می شوند. نهنگام لخته شد

 ( .تصل نیستند.)سلول های خون مستقل هستندسلول های آن توسط ماده زمینه ای به هم م 

  ی تنفسی ها)مواد معدنی(،چربی ها ،ویتامین ها،هورمون ها،آنزیم ها،گاز هانمک  ،پروتئین ها،پالسما از آب

 و...تشکیل شده است.

 های  ئینن،پروتپروتئین های مهم پالسما شامل:آلبومین ها،گلوبولین ها)مانند پادتن ها=ایمونوگلوبولین(پروترومبی

 مکمل،فیبرینوژن و سایر فاکتور های انعقادی هستند.

 قرمز و پالکت ها هستند.،بول های سفیدگلی شامل؛سلول های خون 

 
 برخی از وظایف خون

 .اکسیژن رسانی به سلول های بدن 

 ...انتقال مواد غذایی مانند آمینو اسید ها،گلوکز،اسید های چرب و 

  کربن دی اکسید،ترکیبات دفعی نیتروژندار و...انتقال مواد زاید تولیدی بدن؛مانند 

 .نقش ایمنی و دفاعی 

 .با انتقال هورمون ها در پیام رسانی بین سلول های بدن نقش دارد 

 .تنظیم دمای بدن 

  تنظیمpH عات داخلی بدن.یما 
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 بافت پیوندی رشته ای  

 .نوعی بافت پیوندی متراکم و سخت است 

  (.واالستیکی تشکیل شده است )نسبت رشته ها به سلول بیشتر استبیشتر آن از رشته های کالژن 

 .رشته های پروتئینی آن )کالژن،واالستیک(بصورت منظم چیده شده اند 

 از ند می کن زردپی ها که ماهیچه ها را به استخوان متصل می کنند و رباط ها که استخوان ها را به یکدیگر متصل

 اند.بافت پیوندی رشته ای تشکیل شده

 سخت ترین بافت پیوندی استخوان است.(.ترین بافت پیوندی محسوب می شود مکمح( 

 غضروف 

 . نوعی بافت پیوندی است که رگ خونی و عصب ندارد 

 خصوصاً در مکان هایی که انعطاف پذیری زیادی الزم است.رشته ها االستیکی آن فراوانند(). 

  موقتی است.بر اثر فشار تغییر شکل می دهد ولی تغییر شکل آن 

 .نقش های همچون ضربه گیری ،لغزندگی،کاهش اصطکاک،حمایت از بافت های نرم و...را به عهده دارد 

 . ماده زمینه ای آن زیاد است 

 .هر یک یا دو سلول غضروفی در یک حفره کوچک قرار دارند 

 د.ماده زمینه ای آن بی شکل ،بی رنگ و شفاف است که مقدار آب فراوانی در آن قرار دار 

 .فاصله ی بین سلول های آن زیاد است 

  مفصلی از عروق خونی در بافت های مجاور و یا از طریق مایع مفصلی در نواحی موادتغذیه آن بصورت انتشار 

 است.

 .ماده ی زمینه ای غضروف انعطاف پذیری زیادی دارد 

 ارد.وجود داالستیکی ی بین سلولی غضروف رشته های فراوان در ماده 

  ای وجود دارد.ی بین دندهی گوش و صفحهالله ،در نوک بینی  ،در محل مفصل ها ،غضروف در دو سر استخوان ها 

 بافت استخوان  

 ، تنظیم یون شکل دادن به بدن،کمک به حرکت کردن به عنوان تکیه گاه ماهیچه ها، وظیفه آن حفاظت از اندام ها

 های مورد نیاز بدن و خون سازی است. 

  ماده زمینه ای آن کالژن بسیار فراوانی وجود دارد.در 

 .سخت ترین نوع بافت ،پیوندی است 
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 .عدنی م..می باشد که مواد دارای مواد معدنی از جمله امالح فسفات،کربنات کلسیم ،منیزیم،سدیم،پتاسیم و

 را تشکیل می دهند.استخوان 

  نوهای کلسی تونین و و هورمون پاراتورم های سطح غشای سلولی برای هورمونسلول های آن دارای گیرنده  

 )هورمون مترشحه از پاراتیروئید(هستند.

 .دو نوع بافت استخوان اسفنجی و متراکم وجود دارد 

  ز مغز ی را محصور کرده است که پر اهای نامنظمی است که بین خود حفراتبافت استخوان اسفنجی دارای تیغه

 قرمز استخوان است.

 وم دارای کانال های هاورس موجود در سیستم هاورس است که در آن ها عروق خونی بافت استخوانی متراک 

 اعصاب وجود دارند.

 . تیغه های استخوانی بافت استخوانی متراکم منظم و متمرکز هستند 

 د.ترکیبات کلسیمی در ماده ی زمینه ای استخوان ، هم بر روی کالژن و هم خارج از کالژن رسوب می کنن 

  بر روی سطح غشای سلول های استخوان، گیرنده ی هورمون رشد نیز وجود دارد. در استخوان 

 .بر روی سلول های مغز قرمز استخوان گیرنده هورمون اریتروپویتین وجود دارد 

 ایبافت ماهیچه 

  (و به سه صورت وجود دارد50تا  45بیشترین نوع بافت بدن است)درصد وزن بدن را تشکیل می دهد 

 .مخطط ) اسکلتی ( 1

 . عضله ی قلبی 2

 .عضله ی صاف3

 بافت ماهیچه ای مخطط )اسکلتی( 

 .سلول های رشته ای بلند دارد 

 .)ارادی هستند )بجز در انعکاس ها 

  .هر سلول استوانه ای شکل و چند هسته ای است 

 .هر سلول ماهیچه ای را یک میون می نامند 

  سارکومرها را نشان می دهند.هر سلول دارای خطوط عرضی است که 

 .غشای پالسمایی آن را سارکولم می گویند که آکسون نورون حرکتی با آن سیناپس می دهد 

 .شبکه سارکوپالسمی آن به صورت لوله ی عرضی نمایان می شوند و مملو از یون کلسیم هستند 

   رون است.میک 100تا  10قطر هر تار .سانتی متر نیز می رسد 30به  است و گاهطول هر تار ماهیچه ای متفاوت 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 هر تار ماهیچه ی چندین هسته دارد. 

 (.هسته های سلول به سارکولم نزدیک هستند )در زیر سارکولم قرار دارند 

  ر ه همدیگبسلول اولیه ی ماهیچه ای  یملحق شدن تعدادافزایش تعداد هسته ها در تار ماهیچه ای اسکلتی نتیجه

 در مرحله ی جنینی است.

 داد زیادی متیوکندری برای تولید انرژی دارد. تع 

 .انقباض تند وسریعی دارند 

 .دارای ذرات گلیکوژن می باشد 

 .مقدار زیادی پروتئین میوگلوبین دارد 

 .در داخل سلول پروتئین های انقباضی اکتین )نازک( و میوزین )ضخیم( وجود دارد 

  .واحد انقباضی در ماهیچه سارکومر نام دارد 

  یک سارکومر فاصله بین دو خطZ .محسوب می شود 

 ، خطصفحه روشن ودر هر سارکومر ، نوار تاریکM ، نوار های روشن و خطوطZ .وجود دارد 

 بخش  (به دواز اکتین و میوزین تشکیل شده است و به وسیله ی یک صفحه روشن)صفحه هنسن ،نوار یا بخش تیره

 مساوی تقسیم می شود.

 خطM از وسط یک سارکومر عبور می کند که در آن ناحیه فقط میوزین وجود دارد.  

 .نوار روشن فقط شامل اکتین است 

  خطZئین ، خط عرضی تیره ای است که ساختار پروتئینی دارد و به شکل زیگزاگ است که در دو طرف آن پروت

 اکتین متصل می شود.

 
  فاصله  5/2هر سارکومر حدودا(بین دو خطمیکرومتر استZ) 
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 .در طی انقباض سرهای میوزین به اکتین متصل شده و طول سارکومر کوتاه می شود 

   برای عمل انقباض ماهیچه ای یونCa2+.ضروری است 

 .هر دسته تار ماهیچه ای توسط پوششی از بافت پیوندی احاطه شده است 

 تحریک آن ها می شود. در داخل عضله گیرنده های کششی وجود دارند که کشیده شدن ماهیچه سبب 

 ین دو در انقباض ایزومتریک طول سارکومر کوتاه نمی شود ولی در انقباض ایزوتونیک طول سارکومر )فاصله ب

 ( کوتاه می شود.Zخط

 
 اد ین تعدسلول های ماهیچه ای مخطط بعد از دوره ی جنینی توان تقسیم میتوزی خود را از دست می دهند بنابرا

یش یق افزاجنینی افزایش نمی یابد ،بعد از مرحله ی جنینی افزایش اندازه ی ماهیچه از طرآن ها بعد از دوره 

 حجم صورت می گیرد.

  فنگتر اه( اسرعالوه بر ماهیچه ها ای که به اسکلت متصل هستند ، ماهیچه های اسفنگتر خارجی مثانه )ابتدای میز

 ستند.هی دهان و ابتدای حلق نیز مخطط و ارادی خارجی مقعد، دیافراگم )هم ارادی و هم غیرارادی( ماهیچه 

 ه سلول های ماهیچه ای مخطط درون سارکولم خود،کانال های دریچه دار وابسته به استیل کولین در ناحی 

 .سیناپس با نورون های حرکتی دارند 

 عضله قلبی  

  .از نظر ساختمانی شبیه عضله ی اسکلتی است 

 .دارای خطوط عرضی می باشد 

  .دارای انقباض سریع و غیر ارادی است 
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  .هر سلول عضله ی قلبی به صورت استوانه ای ، منفرد، طویل و دارای شاخه ی منشعب است 

 اغلب یک هسته ای(.هر سلول عضله قلبی یک یا دو هسته دارد( 

 .عضله های قلبی در دو انتها منشعب هستند 

 ود دارد.بین دو سلول عضله ی قلبی یک صفحه اتصال دهنده وج 

 .سلول های عضله قلبی شبکه ی سارکوپالسمی گسترده ای دارند 

 

 وارد مرحله .سلول های عضله قلبی بعد از مرحله ی جنینی توانایی تقسیم میتوزی خود را از دست می دهند(G0 می

 (.شوند

 (.دتری دارن)اکتین و میوزین کم.رنگ تار های ماهیچه ی قلبی روشن تر از تار های ماهیچه ی اسکلتی است 

 .هر سه ماهیچه )اسکلتی،قلبی،صاف(بر روی غشای خود گیرنده هورمون انسولین و رشد دارند 

 .سلول های ماهیچه قلبی و صاف دارای گیرنده ی غشای هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین هستند 

  ا هدایتخاصیت انقباض ذاتی یتعداد از سلول های قلبی با کاهش پروتئین های انقباضی اکتین و میوزن دارای 

 تحریکات الکتریکی می شوند این ماهیچه های تغییر یافته را بافت گرهی قلبی می گویند.
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  اف و رشته هایبطنی و الی  -در بافت گرهی قلبی ، گره پیش آهنگ دارای انقباض ذاتی است و گره ی دهلیزی 

 گرهی در انتقال تحریکات قلبی نقش دارند.

 م ان و هصاصی فقط در مهره داران وجود دارد ،در حالیکه عضالت صاف و اسکلتی هم در مهره دارعضله قلبی اخت

 در بی مهره ها وجود دارد.

 

 عضله صاف 

  .از سلول های عضالنی منفرد و دوکی شکل تشکیل شده است 

  .فاقد نوار عرضی هستند 

 .هر سلول دارای یک هسته منفرد مرکزی است 

 ده ولی در مقطع عرضی گرد است .هسته در مقطع طولی کشی 

 رحم در هنگام حاملگی(.استعداد بزرگ شدن دارند( 

 .فرایند انقباضی آن ها کند و مدت انقباض طوالنی است و غیر ارادی است 

 .ظاهر خط دار ندارند 

 .دارای واحد های سارکومری هستند که در جهات مختلف کشیده شده اند و ظاهر خط دار ایجاد نمی کنند. 

  مواردی سلول های عضالنی صاف به طور خود به خودی تحریک و منقبض می شوند حرکت دودی مری) طی در

 عبور غذا (و میز نای )طی عبور ادرار(

  حم(.رسلول های ماهیچه ای صاف توانایی تقسیم خود را حفظ کرده اند )توانایی تقسیم در زمان حاملگی در 

 ستند و غیر ارادی هستند.ماهیچه های صاف تحت کنترل آگاهانه ما نی 

 ی صاف ، دوکی شکل است.شکل سلول های ماهیچه 

 ی صاف به آهستگی منقبض می شوند و انقباض خود را مدت بیشتری نگه می دارند.سلول های ماهیچه 

 .بر روی غشای عضله صاف رحم و پستان گیرنده هورمون اکسی توسین وجود دارد 
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 فنگتر بجز اس)هرگ، از انتهای حلق تا اسفنگتر داخلی مقعد، میزنای، مثانه عضالت به کار رفته در سرخرگ ها، سیا

مینال از سزیکول دوم( میز راه ، عنبیه، نای، نایژه، نایژک،لوله فالوپ، رحم، اپیدیدیم، دفران، پروستات و کیسه و

 نوع صاف هستند.

 

 بافت عصبی 

 دیگر  های عصبی را تولید و از بخشی به بخشی بافت عصبی شبکه ای ارتباطی درون بدن تشکیل می دهد و پیام

 هدایت می کند.

 بافت عصبی دارای دو نوع سلول است  

 سلول عصبی )نورون(.      .1

 سلول نوروگلیا )پشتیبان(. .2

 سلول عصبی )نورون(دارای چند ویژگی است که عبارتند از: 

 تاثیر پذیری نسبت به محرک ها. .1

 ایجاد جریان عصبی.  .2

 هدایت جریان . .3

 انتقال جریان عصبی. .4

 هر نورون دارای چند بخش است 

 ی است. مرکز تغذیه نورون است و دارای هسته ، هستک،اندامک ها و ساختارهای یک سلول یوکاریوت.جسم سلولی: 1

 .زوائد سیتوپالسمی2

( الف( دندریت ها: زوائد منشعب هستند که دارای اغلب اندامک های موجود در جسم سلولی )بجز جسم گلژی

 هستند.
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  .دندریت ها پیام عصبی را پس از دریافت به جسم سلولی هدایت می کنند 

  .غالبا تعداد این رشته ها در یک نورون زیاد است 

 ب(آکسون: پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می کند.

 .زایده ای منفرد است که از جسم سلولی خارج می شود 

 

  ود.شتوز می ناحیه سیناپس صفحه انتهایی وجود دارد که انتقال دهنده عصبی در آنجا اگزوسیدر پایانه آکسون در 

 .در پایانه ی آکسون وزیکول های حاوی انتقال دهنده ی عصبی وجود دارد 

  .به دندریت ها یا آکسون های بلند تار عصبی می گویند 

 ندی )عایق الکتریکی( دارد.در اطراف اغلب نورون ها غالف میلین وجود دارد که نقش عایق ب 

 .غالف میلین از جنس غشای سلولی )پروتئین+فسفولیپید( است 

 .غالف میلین توسط سلول های نوروگلیا ساخته می شود 

 لین الف میغالف میلین نورون های مغز و نخاع را سلولی نوروگلیایی بنام الیگودندروسیت می سازد در حالیکه غ

 گلیایی بنام شوان می سازد.نورون های محیطی را سلول نورو

 یشتر دار ب سرعت هدایت پیام عصبی در دو نورون هم قطر میلین دار و فاقد میلین یکسان نیست و در نورون میلین

 (.)نورن های میلین دار،هدایت جهشی دارند.است

 .جهت هدایت پیام عصبی در یک نورون از دندریت به جسم سلولی و از جسم سلولی به آکسون است 

 را فاعی وروگلیاها )سلول های پشتیبان( ویژگی های یک نورون را ندارند و نقش هایی مانند حفاظت،تغذیه ،دنو ...

 در دستگاه عصبی به عهده دارند.

 ؛سلول های نوروگلیا یا پشتیبان دستگاه عصبی عبارتند از 
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 سلول شوان: ساختن فالف میلین در نورون های محیطی )دستگاه عصبی محیطی( .1

 دندروسیت: ساختن غالف میلین در نورون های مغز و نخاع )دستگاه عصبی مرکزی(الیگو .2

 آستروسیت ها : تغذیه و ترمیم ضایعات نورونی.  .3

 میکروگلیاها: بیگانه خوارند و حرکت آمیبی دارند. .4

 اپاندیم ها. .5

 سلول های اقماری. .6
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 آزمون فصل سفری در دنیای جانداران)بافت های جانوری(

 می نماید؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام-1

 (93سراسری خارج از کشور.................«) پروتئین های از بعضی انسان، پوست پوششی سلول یک در»

 می شوند. هسته پوشش پایداری سبب غیرهیستونی، (1

 .می شوند تولید خود، فعالیت محل از غیر محلی در هیستونی، (2

 دارند. نقش ریبونوکلئوتیدها بین پیوند ایجاد در آنزیمی، (3

 .دارند اتصال پالسمایی یغشا پروتئین های به سلولی، اسکلت  (4

 (92)سراسری ............که است شده تشکیل بافتی از زیرین زند استخوان سر اعظم بخش خردسال فرد یک در -2

 .باشند می زرد مغز از مملو آن نامنظم حفرات(1

 .باشد می موازی متعدد مجاری دارای خود ای زمینه ی ماده در(2

 .باشد می فراوان کالژن های رشته و اندک سلولی بین فضاهای دارای(3

 .دارند قرار یکدیگر کنار در نامنظم صورت به آن های سلول(4

 (92ر یک فرد میانسال بخش اعظم تنه ی استخوان زند زیرین از بافتی تشکیل شده است که........ )سراسری خارج از کشورد -3

 (حفرات متعدد آن مملو از مغز قرمز است.1

 اندک و رشته های کالژن فراوان دارد. (فضاهای بین سلولی2

 (در ماده ی زمینه ای خود دارای مجاری متعددی است.3

 (سلول های آن به صورت پراکنده و نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند.4

 (91در شکل زیر بخش مشخص شده دارای سلول های....... )سراسری  -4

 ی شود.(منشعب است و طول آن ها به کندی کوتاه م1

 (رشته ای است و دارای بخش های تیره و روشن می باشد.2

 (غیرمنشعب است و محتوی مقدار زیادی ذخیره ی کلسیم می باشد.3

 (غیررشته ای است و فعالیت آن ها توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.4
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 (90است؟)سراسری  نادرستکدام عبارت  -5

 سوال مشخص شده دارای.........است.در شکل مقابل بخشی که با عالمت 

 (رشته های پروتئینی کالژن                             1

 (بافت پیوندی بسیار مقاوم2

 (سلول های رشته ای و فاقد فضای بین سلولی      3

 (رشته های بهم فشرده ی کش سان و فاقد کلسیم فراوان4

 (89دارد نوعی بافت پیوندی است که...........فراوان دارد. )سراسری نسان وجود حلقه هایی که در دیواره ی نای ا -6

      ( سلول هایی با ذخیره ی چربی 2( رشته های کش سان                                                    1

 اد کلسیم دار( رشته های کالژن و مو4( سلول های رشته ای بهم فشرده ی                               3   

 است؟ نادرست کدام گزینه-7

 (آنزیم کاتاالز نوعی فرایند هیدرولیز را راه اندازی می کند.1

 (نسبت سطح به حجم با اندازه سلول رابطه معکوس دارد.2

 (سلول های کالهک ریشه با ترشح ماده ی چوب بر سطح خود،نقش حفاظتی برای مریستم  راس ریشه ایفا می کنند.3

 رده بندی تنوع جانداری در سطح تیره بیشتر از سرده است. (در سطوح4

 تکمیل می نماید؟نادرستی  کدام مورد جمله ی زیر را به-8

 0در بافت ................نوعی .....................

 تصال بین سلولی هسته های تار ها را از هم جدا می سازد.ا -(ماهیچه ی قلبی1

 افزایش می دهد. رشته ای ، خاصیت االستیکی آن راپروتئین  -(غضروفی گوش 2

 د.در برخی موارد مورد حمله دستگاه ایمنی خود فرد قرار می گیرل غیر عصبی که غالف لیپیدی را می سازد سلو -(عصبی3
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تی فاظحغشای موکوزی مولکولی داخل لوله را پوشش داده و با ترشحات خود نقش –(پوششی که لوله ی نفرون را می سازد 4

 .ایفا می کند

 

 .توان گفت .............................ا توجه به ردبندی پنج فرمانرویی جانداران میب -9

 تر از سرده است.ها در سطح راسته بیش( شباهت2    تر از تیره است.( تنوع در سطح سرده بیش1

3 )lupus ( 4        ای گرگ است.نام )صفت( گونهCanislupus د.در سطح رده به سگ سانان تعلق دار 

 با توجه به شکل مقابل کدام مورد صحیح است؟ -10

 کند.( به طور معمول موکوز ترشح می1

 های پوششی غشای پایه ندارد.( برخالف سایر بافت2

 ی آلدوسترونی ندارند.( سلول های آن گیرنده3

 گلومرول نیست.( این نوع بافت پوششی تک الیه، سازنده ی 4

 ه طور معمول در جانوران همه ی بافت های پوششی ............................. .ب -11

      کنند.                              ( همواره موکوز ترشح می1

  تری دارند.ی موارد نقش حفاظتی برجسته( در همه 2

 ( همواره در زیر خود الیه مولکولی به نام غشای پایه دارند. 3

  تک الیه ی سنگفرشی هستند. ی مواردی که نقش تبادل مواد دارند( در همه4

 کند؟تکمیل می نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -12

 .«.......................... ی اسکلتی ...ای قلب ............................. ماهیچهدر بافت ماهیچه»

 کند.جا میالف( برخالف ـ اتصاالت بین دو سلول تحریکات قلبی را بین دو رشته مجاور جابه

 دار هستند.های انشعابب( برخالف ـ سلول

 رسد.تر به نظر میهای گرهی، روشنهای انقباض خصوصاً در سلولج( بر خالف ـ به علت کم شدن رشته

 اند.ها اغلب چند هستهسلولد( همانند ـ 

 1 )1                2 )2     3 )3            4 )4 
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 .ز .............................های پیوندی صحیح است به جت زیر در مورد بافتهمه جمال -13

 شود.می بافتترین بافت بدن از این نوع تشکیل سخت های کالژن منجر بهدار بر روی رشته( رسوب مواد کلسیم1

 ای است.تر از غضروف بین مهرهپذیر )ارتجاعی( غضروف الله گوش بیشهای انعطاف( رشته2

 های بدن وابسته به بافت پیوندی آن است.تر اندام( خاصیت ارتجاعی بیش3

 ( کالژن خون مشابه کالژن بافت پیوندی سست است.4

 است؟ نادرستکدام مورد -14

 بافت.....................می توان گفت.......................با توجه به 

 مه ی جوانب سلول های آن ساختمان یکسانی ندارد.ه -(پوششی1

 ر همه ی آن ها ،ماده ی زمینه ای دارای پروتئین کالژن است.د-(پیوندی2

 مه ی سلول ها ،پیام های شیمیایی تولید یا دریافت می کنند.ه-(عصبی3

 در همه ی سلول ها واحد سارکومری وجود دارد.-(ماهیچه ای4

 چند مورد صحیح است؟-15

 در بافت پوششی..........................................

 الف(یک سطح سلول برهنه است.   ب(در سطح برهنه ممکن است زواید سیتوپالسمی وجود داشته باشد.

 سلول ها قوی تر از سایر بافت هاست. ج(غالباً رگ خونی وجود ندارد.         د(اتصال بین

1)1                                    2)2                                          3)3                                    4)4 

 ...............بافت پوششی ................-16

 (در همه ی نواحی موکوز ترشح می کند.2   (دارای یک سطح آزاد است.                        1

 تصل است.(در همه ی نقاط بدن توسط غشای پایه به بافت پیوندی سست م4(دارای اتصاالت بین سلولی سست است.          3

 ............درکلنی ها....................-17

 ایز سلولی رخ می دهد.(همانند جانوران پرسلولی تم2        (ارتباطات سیتوپالسمی وجود دارد.                                1

 ست.تولید مثلی جنسی مشاهده نشده ا(4(سلول ها از نظر تغذیه ای مستقل هستند.                              3

 بافت پوششی ..............................-18

   ا مجاور خود نقش اساسی دارد. (در تغذیه ی سایر بافت ه1

 (فاقد سلول های بیگانه خوار است.2

  می کند.   (نقش های یکسانی در نواحی مختلف بدن ایفا 3

 در جا به جایی برخی سلول ها در بدن نقش دارد.(در مواردی 4

 دی....................................در بافت پیون-19

 (سلول ذره خوار حاصل از آگرانولوسیت ها مشاهده نمی شود.              1
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 (توزیع رشته های پروتئینی یکسان است.2

 (فضای بین سلولی از رسوبات کلسیمی پرشده است.    3

 وجود دارند.(زیر پوست،سلول های تولید کننده ی هیستامین 4

 

 ........................عصبیدر بافت -20

                نورون ها بیشتر از نوروگلیاها هستند.(1

 (میلین توسط نورون ها تولید و ترشح می شود.2 

 پیام عصبی در ناحیه ی سیناپس توسط انتقال دهنده ی عصبی هدایت می شود.   (3

  برخی ادامک ها در درون زواید سیتوپالسمی نورون ها مشاهده می شود.(4
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 فرایندی برای تامین ماده و انرژی است.: تغذیه

 گوژپشت وال 

 .نوعی پستاندار آبزی است 

 .بچه زاست و به بچه های خود شیر می دهد 

 .با شش تنفس می کند و دارای دیافراگم است 

  تنی دارد 72وال گوژپشت بدنی. 

   متر است.  16طول بدنش 

 تن می رسد. 2ی او به دهد و وزن غذای روزانهی خود جای در هر وعده می تواند نیم تن غذا را در معده 

 صفات شاخی شده(هستند.دبه جای دندان دارای چند ردیف اندام شانه مانن( 

 ماهی )ن کوچکاندام شانه مانند در دو طرف آرواره باالیی آویزان هستند و نقش اساسی در به دام انداختن جانورا

 تغذیه دارد.( جهت ها ی کوچک و خرچنگ های ریز ساکن دریا
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 .وال هر دو  دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی را دارد 

 .لقاح داخلی دارد 

 .قلب آن چهار حفره ای است 

 .ماده ی دفعی نیتروژن دار آن، اوره است 

 خون آن بسته و از نوع مضاعف است.)ششی و عمومی( گردش 

  .اغلب ژن های آن اینترون و توالی افزاینده دارند 

  مکانیکی دارد ،غذا توسط فشار فک ها پرس می شود.در دهان گوارش 

  اغلب پیش ساز هایmRNA آن بلند تر ازmRNA .بالغ هستند  

 .پروتئین سازی و رونویسی آن از نظر مکانی از هم جدا هستند 

 .پروتئین سازی در سیتوپالسم و رونویسی در هسته صورت می گیرد 

 سه نوعRNA کندری سلول هایش وجود دارد.پلی مراز در هسته و یک نوع در میتو 

  چند نوعDNA .تعدادی هسته ای و یک نوع  میتوکندریایی(پلی مراز دارد( 

 می زبردر داخل ماتریکس میتوکندری دارای ریبوزوم های ساده و کوچک و در ستیوسل و بر روی شبکه آندوپالس 

 و غشای خارجی هسته دارای ریبوزوم بزرگ و پیچیده تر است.

 

 تغذیه و گوارش شاملمراحل  

 بلع. .1

 گوارش )مکانیکی و شیمیایی( .2

 جذب. .3

 دفع. .4

 .در جانورانی که بعد از دهان و مری معده وجود دارد، بلع شامل فرو بردن غذا از دهان به معده است 
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 ست.   در جانورانی که قبل از معده چینه دان قرار دارد، بلع شامل فرو بردن غذا از دهان به چینه دان ا 

 استشی در کیسه داران)مانند هیدر،شقایق دریایی وعروس دریایی( بلع ورود غذا از دهان به داخل کیسه گوار       . 

 یتوز آندوس اصطالح بلع در برخی جانداران تک سلولی مانند تریکو دینا و پارامسی... که دهان سلولی دارند عمل

 است.

  ذره به ملحق شدن غشای لیزوزوم و  واکوئل غذایی است و وروداصطالح بلع برای لیزوزوم هم بکار رفته و آن 

 حاصل ملحق شدن غشای لیزوزوم و واکوئل غذایی(کیسه غشایی بزرگ داخل این کیسه غشایی بزرگ )

 

 انواع جانوران از نظر دستگاه گوارش  

  .فاقد دستگاه گوارش هستندجانورانی که الف(

  مانند کرم کدو و...(که فاقد دستگاه گوارش است .جانورانی مانند کرم های انگل( 

 .اسفنج ها نیز فاقد دستگاه گوارش هستند و گوارش در آن ها درون سلولی است 

 .جانورانی که دستگاه گوارش ندارند همگی بی مهره هستند 

 .دارای کیسه گوارش هستندجانورانی که ب(

  کیسه گوارشی هستند.دارای ها هیدر،عروس دریایی،شقایق دریایی،مرجان 

  صورت می گیرد.گوارش برون سلولی و درون سلولی در این جانوران 

 ی هستند.دارای لوله گوارش ی که ج(جانوران

 .همگی دارای گوارش برون سلولی هستند 

 .گوارش برون سلولی از چند نظر نسبت به گوارش درون سلولی برتری دارد 

 مصرف می شود.گوارش، انرژی کمتری در طی فرایند این نوع .1

 بازده بیشتری دارد. .2

 .()یا محدودیت کمتری دارد.محدودیتی در اندازه ذرات ندارد .3
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 )غدد گوارشی(.مجموعه ای از سلول ها آنزیم های گوارشی مورد نظر را تولید می کنند .4

 کرم کدو 

 .انگل داخلی(انگل داخل روده ای است( 

 .فاقد دهان و سایر بخش های دستگاه گوارش است 

  .از نوع کرم های پهن نواری شکل است 

 .از طریق پوست خود مواد غذایی گوارش یافته توسط میزبان را جذب می کند 

 .ایمنی  غیر اختصاصی دارد 

 انگل نوعی رابطه ی همزیستی بین جانداران است که یکی سود می برد )انگل( و دیگری 

 )میزبان(ضرر 

 هستند.م کدو از نوع کرم های پهن پالنارریا و کر 

 جانوران از نظرنوع غذا 

 گوزن،آهو،بز،گوسفند،گاو،گوریل،توتیا،ملخ، نوزاد قورباغه،فیل،اسب،االغ،قاطر و...ران: ا(گیاه خو1 

 عنکبوت،مار،شیر،عقاب،گرگ،کوسه،جغد، هیدر،چیتا و...ران: اگوشتخو(2

 انسان،گنجشک،کرم خاکی،مرغ خانگی و...همه چیز خواران:(3

 

 تعدادی از جاندارانانواع گوارش در  

 .آغازیان تک سلولی و اسفنج ها فقط گوارش درون سلولی دارند 

 .قارچ فقط گوارش برون سلولی دارند 

 هتروتروف ها(اکتری ها گوارش برون سلولی دارند.بیشتر ب( 

  غذای خود را از مواد معدنی می سازند. )فوتواتوتروف و شیمیواتوتروف(باکتری های اتوتروف 
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 ؛در گوارش نقش دارند ی کهیغده ها 

  غده های بزاقی 

 غده های مخاطی معده و روده 

 بخش برون ریز( لوزالمعده( 

 ( بخش کبد)برون ریز 

 دهان 

 )تشخیص کیفیت غذا )طعم غذا 

 )گوارش )شیمیایی و مکانیکی 

 

 انواع دندان در انسان بالغ 

 ،چهار نوع دندان دارند انسان بالغ. 

 (دندان های پیشین1

 8 عدد( 4)در هر فک .ندعدد 

  .هر کدام یک ریشه دارند 

 .دندان های پیشین برای بریدن و قطع کردن بکار می روند 

 ی کوچکها( آسیا2 

 8 (.وجود داردفک پائین )چهار تا در فک باال و چهارتا در .ندعدد 

 .آسیاهای فک باال یک یا دو ریشه ای و در فک پایین یک ریشه دارند 

 ی  پاره کردن، خرد کردن و له کردن بکار می روند . دندان های آسیا کوچک برا 

 های بزرگ( آسیا3
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 12 (تا در فک پایین 6ا در فک باال و ت 6) .ندعدد 

 های بزرگ فک باال هر کدام سه ریشه و فک پایین هر کدام دو ریشه دارند. آسیا 

 .دندان های آسیای بزرگ در خرد کردن و له کردن نقش دارند 

 

 (دندان های نیش 4

 4(عدد 2)هر فک ند.عدد 

 .بلند و کشیده هستند و هر کدام یک ریشه دارند 

  .کار آن پاره کردن و دریدن است 

  دندان همیشگی دارد. 32که انسان بالغ  دندان شیری )موقتی( دارند در حالی 20کودکان 

  آسیای کوچک دارند.4دندان نیش و  2دندان پیشین  4کودکان در هر لثه 

 حلق 

  کرم خاکی و انسان حلق دارند.که در عقب دهان قرار داردحلق فضای است(.) 

 از جلو به دهان از باال به حفره ی بینیاهی است.ر ق در انسان بصورت یک چهارحل( 

 (.از پایین به مری و نای راه دارد

  ثابت  مه است و( دارند یکی آرواره باال که بخشی از جمجفک)آرواره مهره داران بجز ماهی های بدون آرواره،دو تا

 پایینی که متحرک است.آرواره می باشد و دیگری 

 بلع  

 ب ع محسوانتقال غذا از دهان به معده)در صورتی که قبل از معده چینه دان باشد انتقال غذا به چینه دان بل 

 (.می شود

 

 مکانیسم بلع 
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 تد.مرحله اول فرد به صورت ارادی با انقباض ماهیچه های دهان و زبان غذا را به ناحیه حلق می فرس در 

  مت سیک شیب به  آن با پایین رفته وقسمت جلوی زبان به سقف دهان چسبیده و قسمت انتهایی در این هنگام

 حلق ایجاد می کند.

  ر دده که (ش.نخاع استالورود غذا به ناحیه حلق و ابتدای مری سبب فعال شدن انعکاس بلع که مرکز )آن در بصل

 این حالت غذا وارد ابتدای مری شده و سپس با حرکت دودی از طریق مری به معده وارد می شود.

 ی شود.بب توقف موقت تنفس ممرکز بلع در لحظه بلع یک اثر مهاری بر مرکز تنفس در بصل نخاع اعمال کرده س 

 ین هنگام او در  در هنگام بلع ،زبان کوچک با باال رفتن مجرای انتهایی بینی را می بندد و و اپی گلوت پایین رفته

 شود. حنجره باال می آید این امر سبب بسته شدن مجرای حنجره و عدم ورود غذا به حنجره ) ابتدای نای(می

 ز در جرج می شود.)به غذایی یک طرفه است از دهان وارد شده و از مخرج خا در لوله گوارشی جهت حرکت مواد

  عمل استفراغ(

 ارج خاز دهان وارد شده و مجدداً مواد دفعی آن از دهان .در کیسه گوارشی حرکت مواد غذایی دو طرفه است 

 می شود.

 ساختمان بدن هیدر  

 و یک الیه مولکولی مشابه غشای پایه( )دو الیه سلولی اصلیبدن هیدر از سه الیه ساخته شده است 

  است. کعبی شکلی واستوانه ای شکل و دیگری خارجی مدو الیه سلولی یکی داخل 

   ارد. های حاوی زهر هستند وجود د بافت پوششی روی سطح خارجی بدن هیدر اندام های گزنده ای که کیسهدر 

  هر در و رفتن نیش زهر متصل به کپسول پر از زرا به سمت صید خود پرتاب می کند. فر نیش های زهردارهیدر

 می شود. آنتخلیه شده و سبب مرگ  صیدهر در بدن ز بدن صید سبب می شود

 .هیدر توسط بازو های خود صید را به سمت دهان آورده و می بلعد 

  وارشی گرا به عمق کیسه  ابدن و حرکت تاژک ها ی درون کیسه ی گوارشی ،غذ تارهای انقباضیهیدر با انقباض

 می برد.

 .هیدر دارای سلول های بیگانه خوار است و دفاع آن از نوع غیر اختصاصی است 

 .هیدر مغز و نخاع ندارد و فقط دستگاه عصبی محیطی که شبکه ای از نورون هاست را دارا می باشد 

 هیدر دو نوع تولید مثل دارد جنسی و غیر جنسی.  

  از نوع جوانه زدن است.  غیر جنسی آنتولید مثلی 

 .هیدر معموالً به روش غیر جنسی )جوانه زدن( تولید مثل می کند 

 .بدن هیدر سبز است و رنگ سبز بدن آن مربوط به جلبک های سبزی است که با آن همزیست هستند 
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  ا ک به جکمدر الیه داخلی کیسه گوارشی بعضی از سلول های استوانه ای دارای یک تاژک هستند که با حرکت خود

 کنند.به جایی آب وذرات غذایی داخل کیسه ی گوارشی می 

 آنزیم های هیدرولیز کننده به داخل کیسه ترشح کرده گوارشی بعضی از سلول های پوشاننده ی کیسه ،

 .نندمی ک)اگزوسیتوز( و این آنزیم ها با عمل گوارش شیمیایی خود صید را به قطعات کوچکتر غذایی تبدیل 

 برون سلولی()گوارش 

 

  وارش ده و گسلول های پوشاننده ی الیه داخل کیسه ی گوارشی با عمل آندوسیتوز ذرات ریز غذایی را به داخل بر

 درون سلولی را با آنزیم های لیزوزومی خود آغاز می کنند.

  د گیرن ر میمواد غذایی هضم شده از غشای لیزوزوم ها بصورت مونومر ها خارج شده و مورد استفاده سلول قرا

یسه سلول های خارج کیسه هم از طریق انتشار ، مونومر های غذایی را از سلول های پوشش دهنده ی داخل ک

 جذب می کنند.

  بازو دارد. 5هر هیدر 

 .مواد دفعی درون سلول های هیدر به طریق اگزوسیتوز از آن خارج می شوند 

  های اندکی دارد.هیدر غالباً ساکن است ولی در مواردی نیز جا به جایی 

 (54)شکل کتاب دوم صفحه.جانور شکار شده توسط هیدر دافنی است که نوعی سخت پوست است 

 دافنی 

 دافنی از شاخه بند پایان، رده سخت پوستان است.  
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 ،آبشش های آن بر روی پاهایش قرار دارند 

 .گردش خون دافنی از نوع باز است 

 .چشم مرکب دارد 

  دارد.دافنی تولید مثل جنسی 

 .در فصول گرم بکرزایی می کند 

 ،لقاح در دافنی داخلی است 

 .دافنی تخمگذار است 

 کرم خاکی 

 کم تاران( .کرم خاکی نوعی کرم حلقوی است( 

 .دارای گردش خون بسته است 

 5  .جفت قلب لوله ای دارد 

 .دارای تنفس پوستی است به همین خاطر دائماً باید پوست مرطوب داشته باشد 

  سلول های بیگانه خوار و آنزیم لیزوزیم(اختصاصی دارد.دفاعی غیر( 

 .ماده دفعی آن آمونیاک است 

  .بر سطح پوست آن مایع مخاطی ترشح می شود که حاوی آنزیم لیزوزیم است 

 زوائد کیتینی(.دارای زوائد تار مانند است( 

 ترتیب دستگاه گوارش کرم خاکی شامل 

 مخرج←روده  ←سنگدان ←چینه دان ←مری ←حلق←دهان  

 .کرم خاکی معده ندارد 

 
 .چینه دان ذخیره موقت غذا و مرطوب کردن آن را به عهده دارد 
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 .سنگدان گوارش مکانیکی را توسط ماهیچه های قوی خود و سنگ ریزه های موجود در خود انجام می دهد 

  روده ی کند و جذب می کند،روده با داشتن غده های ترشح کننده ی آنزیم های گوارشی مواد غذایی را هضم می

 کرم خاکی دارای برجستگی )در موقعیت پشتی(است که سطح جذب را افزایش می دهد.

 ملخ 

 .از شاخه بندپایان،رده ی حشرات است 

 .گیاهخوار است 

 .تولید مثل جنسی دارد لقاح آن داخلی است 

 ند.رات بزرگترین گروه جانوران هستند و از جمعیت های فرصت طلب محسوب می شوحش 

 .دارای اسکلت خارجی می باشند 

 .چشم مرکب دارند  

 .برخی از آن ها)مانند زنبور ها(گیرنده های ماورابنفش در چشم خود دارند 

 .دارای شش پا می باشند 

  هستند که ساکن خشکی شده اند. جانورانیجز اولین 

 
 .یک جفت شاخک دارندکه اندام حسی محسوب می شود 

  جوش خورده تشکیل شده است.مغز آن از گره های به هم 

 .دارای طناب عصبی شکمی هستند که در هر بند یک گره دارد 

 غالب آن کیتین است(. .اسکلت خارجی آن ها از کیتین و پروتئین ساخته شده است( 

 ش را بر صفحات آرواره مانند ی در اطراف دهان خود دارد که توسط آن ها برگ ها و بخش های تازه و نرم گیاه

 )گوارش مکانیکی دهان(.می دهد

 دستگاه گوارش ملخ شامل  
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 )دهان )گوارش مکانیکی 

 آن نقش دارد. ذخیره موقت غذا و نرم کردندر  چینه دان 

 )سنگدان )گوارش مکانیکی 

 قش کیسه های معده ای ملخ آنزیم های گوارشی را تولید وترشح می کنند و در گوارش و جذب مواد غذایی ن

 دارند.

  کیسه های معده ای در گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی نقش دارند.معده با همکاری 

 .روده ملخ مشابه روده بزرگ انسان فقط در جذب آب و فشرده کردن مواد غذایی جهت دفع نقش دارد 

 ترتیب بخش های دستگاه گوارش ملخ  

 مخرج ← روده ← کیسه های معده ای و معده ← سنگدان ← چینه دان  ← مری  ←دهان

 گنجشک 

 رده پرندگان ←شاخه طنابداران ←فرمانرو جانوران 

 .همه چیز خوار است 

 .لقاح داخلی است ولی تخمگذار است 

 دندان در پرندگان امروزی وجود نداردارای نوک مخروطی است،دندان ندارد.د(.) 

 .پتروداکتیل دارای دندان بوده است 

 .کراتینی شده( نوک و پر آن به شدت شاخی شده است( 

 9 .عدد کیسه هوا دار دارد 

 .گردش خون بسته و از نوع مضاعف است،قلب چهار حفره ای است 

 .گلبول های قرمز هسته دار ، تخم مرغی شکل و مقعر هستند 

 .ماده ی دفعی گنجشک اسید اوریک است 

 .گنجشک مثانه ندارند 
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 ترتیب بخش های دستگاه گوارش در گنجشک 

   مخرج ←روده←سنگدان ←معده←چینه دان←مری ←دهان 

 .در گنجشک بر خالف ملخ سنگدان بعد از معده قرار دارد 

 .چینه دان در مرطوب کردن و ذخیره کردن مواد غذایی نقش دارد 

  دان  ر چینهدر پرندگانی که برای بچه های خود غذا تهیه می کنند مانند کبوتر ها شیره ی سفید رنگی به غذا د

 ی شود.ه جوجه ها همراه غذای موجود در چینه دان وارد دهان جوجه ماضافه می شود که در هنگام غذا دادن ب

 .معده با تولید آنزیم های گوارشی در گوارش شیمیایی نقش دارد 

 ان و البته ادامه گوارش شیمیایی که در معده شروع شده در سنگد.گوارش مکانیکی در سنگدان صورت می گیرد

 روده ادامه دارد.

 ر روده کامل شده و مواد هضم شده به همراه آب جذب می شوند.در گنجشک گوارش شیمیایی د 

 بخش های دستگاه گوارش انسان  

 دستگاه گوارش انسان شامل لوله ها ،حفرات )بخش های حجیم شده لوله گوارشی( و غدد های گوارشی است. 

 حلق و معده می باشند.،حفرات شامل دهان 

  بزرگ )کولون( و راست روده است.لوله های گوارشی شامل مری،روده کوچک و روده 

 .غده های گوارشی شامل کبد،پانکراس،غدد بزاقی و غدد معده ای و روده ای هستند 
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 کبد 

 .بزرگترین غده بدن است 

 .در سمت راست بدن قرار دارد. معده و کلیه راست در زیر آن قرار دارند 

  برون ریز است.–غده ای درون ریز 

  کمک به هضم چربی ها(.می کندبخش برون ریز آن صفرا تولید( 

 و...ترشح می کند. بخش درون ریز آن که سلول های پراکنده ای هستند،اریتروپویتین 

 پانکراس 

  برون ریز است. -غده ای درون ریز 

 .در زیر معده  و بخش عمده ی آن متمایل به چپ بدن است 

 ی شکل وازدهه قرار دارد)پانکراس برگسر آن به شکل صفحه و متمایل به راست است و داخل بخش فرو رفته ی د

 (.است

 شیره گوارشی)شامل قویترین آنزیم های گوارشی( و بیکربنات را تولید و ترشح می کند. ←بخش برون ریز 

 جزایرالنگرهانس که هورمون های انسولین )کاهش دهنده ی قند خون( و گلوکاگون )افزایش ←بخش درون ریز

 کنند. دهنده قند خون(را تولید و ترشح می
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 ی مازدهه مجرای کیسه صفرا و پانکراس قبل از ورود به دوازدهه یکی شده و ترشحات هر دو از یک منفذ وارد دو

 شوند.

  ، هر دو شیره گوارشی پانکراس و کیسه صفراpH .قلیایی دارند 

 س و نکراقویترین آنزیم های گوارشی در شیره ی پانکراس موجودند پروتئازهای شیره ی پانکراس در داخل پا

 خنثی، فعال می شوند. PHمجرای آن غیر فعال هستند و پس از ورود به دوازدهه در 

 ساختار لوله ی گوارشی انسان 

  خارج شاملداخل به از 

 (الیه مخاطی1

  شامل سه الیه است که عبارتند از:الیه ی مخاطی 

 الیه پوششی)غشای موکوزی( .1

 عروق،اعصاب و رگ های لنفی است. نوعی بافت پیوندی سست است که دارایالیه آستری: .2

زیر  لی رویاز داخل به خارج حلقوی و طولی است.)این الیه با ماهیچه های صاف حلقوی و طوالیه ماهیچه ای صاف: .3

 تعداد الیه های بیشتر و قطور ترند متفاوتند.(مخاط که دارای 

 الیه پوششی)غشای موکوزی( .4

 حفاظتی()نقش است. در دهان و مری چند الیه سنگفرشی 

 است پرزده تک الیه استوانه ای بدون ریزدر داخل مع. 

  است دارکوچک تک الیه استوانه ای ریزپرزدر روده. 

 است پرزه بزرگ تک الیه استوانه ای بدون ریزدر رود. 

  دارد.نیز در روده هر پرز دارای سیاهرگ، سرخرگ و مویرگ است و یک رگ لنفی 

  جذب  پوششی روده باریک هستند که دارای پروتئین های خاصی بوده و سطحریزپرزها زوائد سیتوپالسمی سلول

 ست.ریز پرز رگ خونی و لنفی ندارد بلکه یک زایده سیتوپالسمی از یک سلول پوششی ا.را افزایش می دهند

 الیه زیر مخاط( 2

  پارا  و سمپاتیک)یک الیه پیوندی با رگ های خونی، لنفی فراوانی و همچنین دارای اعصاب متعدد خود مختار

 (.است سمپاتیک

 .بافت پوششی از طریق غشای پایه به آن متصل است 
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 الیه ماهیچه های صاف(3

  ه داخلبکه خود از دوالیه ماهیچه ایی طولی و حلقوی تشکیل شده است )بجز معده که سه الیه دارد از بیرون 

 (،طولی، حلقوی و مایل )مورب(

  نتیجه فعالیت انقباضی آن هاست.حرکات نواحی مختلف دستگاه گوارش 

 رادی( اقیه قسمت ها صاف) غیر ماهیچه ی دستگاه گوارش در دهان و ابتدای حلق از نوع مخطط )ارادی( و در ب

 (.)بجز دریچه یا اسفنگر خارجی مقعد که ماهیچه اسکلتی ارادی استاست.

  جود ا را بواند و دریچه ها یا اسفنگترهماهیچه های صاف حلقوی و طولی در نواحی از دستگاه گوارش قطورتر شده

 می آورند.

 منقبض دریچه ی کار دیا ساختار اصل دریچه ای ندارد بلکه ماهیچه های صاف حلقوی این ناحیه در حالت عادی 

 هستند و مانع بازگشت محتویات معده به مری می شود.

 (الیه ی پیوندی4

 ا یصفاق  ستگاه گوارش است. این الیه در حفره شکم پردهکه محل ورود رگ های خونی ، لنفی و اعصاب به داخل د

 روده بند را تشکیل می دهد که اندام های موجود در حفره شکم را از خارج به هم وصل می کند.

   اندام وصفاق دو الیه است صفاق جداری که دیواره حفره شکم و لگن را آستر می کند، صفاق احشایی که اعضا 

 های این دو حفره را می پوشاند.
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 غده های بزاقی 

 الف(غدد بزاقی اصلی 

 بدن است. بزرگترین غده بزاقی ←.غده بزاقی بنا گوشی1

 30% .درصد کل بزاق را تولید و ترشح می کند 

  .ترشحات آن رقیق تر از سایر غدد بزاقی است 

  ا به کوژن ردر داخل بزاق مترشحه از این غده آنزیم پتیالین )نوعی آمیالز ضعیف( وجود دارد که نشاسته و گلی

 مالتوز تبدیل می کند.

 درصد کل بزاق را تولید می کند.60وگرم است  15تا  12وزن آن ←.غده زیر آرواره ای )تحت فکی( 2

بیشتر بزاق آن از نوع درصد کل بزاق را تولید می کند. 5 گرم است 3تا  2وزن آن تقریبا ←ه زیر زبانی .غد3

 موکوزی)غلیظ و چسبناک( است.

 ب( غده های بزاقی فرعی

 ا، شامل غده های ترشح کننده ی موکوز است این غده های کوچک در اطراف حفره ی دهان مانند ضخامت لب ه

درصد  5موکوز است و حدوداً %70بزاق و  %30و... پراکنده اند و ترشحات این غده شامل گونه ها،سقف دهان 

 بزاق را تولید و ترشح  می کند.

 د کار س)سازو.در بزاق آنزیم لیزوزیم وجود دارد که دیواره ی سلولی باکتری های گرم مثبت را تخریب می کند

 اول دفاع غیر اختصاصی(

 نقش های مختلف بزاق 
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 شیمیاییگوارش  .1

 ایمنی به علت وجود آنزیم لیزوزیم و نمک های موجود در آن. .2

 مخلوط کردن غذا با آنزیم ها و کمک به هضم غذا. .3

 راحت حرکت کردن زبان و لب ها در هنگام غذا خوردن و حرف زدن. .4

 کمک به درک چشایی مواد توسط گیرنده های چشایی موجود بر روی زبان .5

 
 

 زبان 

  دارای عضالت مخطط )ارادی( است.عضوی عضالنی است و 

 .دارای گیرنده های چشایی برای درک کیفیت غذا است 

  یدن زبان در حرکات مواد غذایی، کمک به مخلوط شدن آن ها با آنزیم های موجود در بزاق،کمک به عمل جو

 کمک به بلع غذا و در صحبت کردن نقش دارد.

  دارند.جوانه های چشایی زبان در غشای مخاطی قرار 
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 حلق 

 .ساختمانی عضالنی است که بصورت گذرگاه مشترکی برای مجاری تنفسی و گوارشی عمل می کند 

 .حلق شامل سه بخش عمده است 

 .حلق بینی که به آن سوراخ بینی و شیپوراُستاش راه دارد 

 .حلق دهانی در جلو با حفره دهان ارتباط دارد و در طرفین آن لوزه ها قرار دارند 

  حنجره ای:عمل آن اتصال حلق با مری و غضروف حنجره است.حلق 

  مری 

 .حلق را به معده متصل می کند 

 .در پشت نای قرار قرار دارد 

 25.سانتی متر طول دارد 

 ن ارجی آبخشی از آن که باالی دیافراگم است صفاق ندارد و بخشی که به معده متصل شده )زیر دیافراگم(سطح خ

 به صفاق متصل است.

  غدد موکوزی است که موکوز ترشح می کند.دارای 

 . حرکت غذا در آن به صورت دودی است 

  مانع ه هستند و ضمن بسته شدن این ناحیدر محل اتصال آن به معده ماهیچه  های حلقوی در حالت عادی منقبض

 برگشت محتویات معده به مری می شود این ناحیه را را کاردیا می گویند.

  موقتاً انقباض آن رفع شده و غذا وارد معده می شود.دیا،کار ورود غذا به ناحیه یبا 
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 ریچه یمری از راس معده وارد آن نمی شود بلکه کمی پایین تر از راس وارد معده می شود،این امر به کمک د 

 کاردیا سبب می شود تا غذا به راحتی از معده به مری برگشت نکند.

 .بافت پوششی مری چند الیه سنگفرشی است 

 وکوز مترشحه از مری آنزیم لیزوزیم نیز وجود دارد.در م 

 .مری با حرکات دودی خود مواد غذایی را به سمت معده می فرستد 

  حرکات دودی مری به علت کشش ماهیچه های صاف آن در نتیجه ورود غذا ودر نهایت ،تحریک اعصاب خود

 ودی درقدرت تحریک و انقباض خود به خ مختار)پاراسمپاتیک (راه اندازی می شوند،و همچنین ماهیچه های صاف

 نتیجه ی کشیده شدن دارند.

 معده 

  لیتر(5/1حجیم ترین بخش لوله ی گوارشی است)حدودا ظرفیت 

 .هم دارای غده های برون ریز است و هم دارای غدد درون ریز 

  مچنین از غده های برون ریزآن آنزیم های گوارشی که پروتثاز های آن را مجموعاً پپسینوژن می گویند و ه

HCL   .را نیز ترشح می کنند 

 غدد معده ای دارای سلول های حاشیه ای که اسیدHCL سلول  و همچنین و فاکتور داخلی معده را ترشح می کنند

 شی را به نام عمومی  پپسینوژن ترشح می کند.های اصلی )پپتیک (که پروتثاز های گوار

  ه معده(اسید و تنغده معده ای دورتر از از پیلور )در ناحیه راسHCL و پپسینوژن  و فاکتور داخلی معده، موکوس

 تولید و ترشح می کنند.

 پیلور آنزیم پپسینوژن و موکوز ترشح می کنند. غده های معده ای مجاور 

 و ترشح می شود. موکوز در سراسر معده تولید 

  ه( ) جهت حفاظت از غشای موکوزی در برابر اسید معد.موکوز معده به علت داشتن بی کربنات قلیایی است 

  لول سثر بر اسلول های مجاور پپلور ماده گاسترین )نوعی هورمون پروتئینی(را به داخل خون ترشح می کنند که با

یم ودی آنزمی دهد، و همچنین  با اثر بر سلول های اصلی تا حدهای حاشیه ای، ترشح اسید کلریدریک را افزایش 

 های شیره ی معده را افزایش می دهد.

  ز ای نیز اسلول های موکوزی دریک غده معد ی کمتر از  سلولهای اصلی و حاشیه ای هستند تعداد سلولهای حاشیه

 اصلی کمتر است سلولهای موکوزی عمدتاً به راس غده نزدیک هستند.

  ست.اد معده ی معده شامل آنزیم ها از جمله پپسینوژن و در صورت وجود آنزیم رنین  ، فاکتور داخلی و اسیشیره 
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  ئین ه پروتکدر شیره ی معده ی نوزادان آدمی و بسیاری از پستانداران آنزیم پروتئازی به نام رنین وجود دارد

ه ککرده  از آمینو اسید های کازئین را جدا کازئین شیر را رسوب می دهد.رنین با عمل هیدروالزی خود تعدادی

 این امر در نهایت سبب انعقاد آن می شود.

 

 .در صنعت از رنین به عنوان مایه ی پنیر استفاده می شود 

 .داخل معده شامل مجموعه ای از حفرات است که در داخل آن غدد معده ای وجود دارند 

 د:غدد دستگاه گوارش از نظر تعداد سلول دو دسته ان 

 مانند سلول جامی موکوز ساز.←تک سلولی  .1

 مانند غدد لوله ای ساده ی معده ای .←چند سلولی .2

 .معده هم در گوارش شیمیایی و هم در گوارش مکانیکی غذا نقش دارد 

 های  )پپسینوژن مونومره پپتید های کوچکتر تبدیل می کند.پپسینوژن پروتئازی است که پلی پپتید ها را ب

 (.دا نمی کندآمینواسیدی را ج

  پپسینوژن غیر فعال است و در معده بر اثرHCL به پپسین فعال تبدیل می شود. مشارکتHCL و پپسین

 پپسینوژن بیشتری را به شکل فعال آن یعنی پپسین، تبدیل می کند.

  سید ا مینوآاسید کلرید یک بخش از ملکول های پپسینوژن را تجربه کرده و از آن جدا می کند،پپسین فعال تعداد

 کمتری از پپسینوژن غیرفعال دارد.

  فاکتور داخل معده نوعی گلیکو پروتئین )پروتئین +کربوهیدرات( است که ویتامینB12 را در مقابل اسید و آنزیم

 های معده محافظت می کند و در روده ی کوچک کمک به جذب آن می کند.
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  ویتامینB12ت و کمبود آن سبب کم خونی می شود.برای ساخت و زایش گلبول های قرمز خون ضروری اس 

  آسیب بافت مخاطی معده سبب کمبودفاکتور داخلی شده این امر کمبود ویتامینB12 را سبب می شود که به دنبال

 وخیم ایجاد می شود. این پیامد کم خونی

 (است نوعی هورمونگاسترین ماده ای است.) ید ام تولاندکه در غدد مجاور پیلور تولید و ترشح می شود و بر روی

 کننده ی خود ) معده(موثر است.

 حرکات معده 

 .حرکات معده تحت کنترل سیستم عصبی خود مختار ) پاراسمپاتیک و سمپاتیک( و اثرات هورمون هاست 

  وی ناحیه ه به سبا ورود غذا به داخل معده انقباضات دودی ضعیفی از ناحیه زیر کار دیا آغاز می شودو در طول معد

 پیلور می رود.

 معدی  حرکات دودی در مجاور پیلور شدید تر است که این امر باعث نرم شدن غذا و مخلوط شدن آن با شیره ی

 می شود.

 اه گوارش شده وفعالیت ترشحی غدد آن را نیز افزایش می دهد درپاراسمپاتیک سبب افزایش حرکات دستگ 

 حالی که سمپاتیک عکس این عمل می کند.

 
 غدد برون ریز معده از نوع لوله ای منشعب هستند. 

  هورمون گاسترین پروتئینی است و توسط نوعی سلول پوششی غشای  مخاطی معدی در مجاور پیلور به خون

های  ناحیه قاعده ای سلول مترشحه کننده( وگیرنده های آن بر سطح غشای سلول ترشح می شود)اگزوسیتوز در

 حاشیه ای قرار دارد.
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 شحه ازاستیل کولینی که از نورون های پاراسمپاتیکی که با سلول های معدی سیناپس می دهند و گاسترین متر 

ای هتولید کننده اسید)سلول سلول های مجاور ناحیه ی پیلور و هیستامین آزاد شده سبب تحریک سلول های 

نقباض همچنین اثر پاراسمپاتیک سبب ا.حاشیه ای( و سلولهای اصلی)پپتیک( تولید کننده  پپسینوژن می شوند

 ماهیچه ها وراه اندازی حرکات معده می شود.

 .اسید معده با افزایش انعکاس های معده ای سبب افزایش ترشح پپسینوژن می شود 

 جود وموکوز در سراسرسطح داخلی معده )هم داخل غدد معدی و هم به طور پراکنده(  سلول های ترشح کننده ی

 دارند. 

 و قلیایی بر روی سطح معده ایجاد  سلول های موکوز ساز،با ترشح خود یک الیه موکوزی ضخیم، چسبنده 

زیم ه و آنشیره ی معداین ماده باعث لغزنده شدن سطح معده و محافظت از مخاط آن در برابر اثرات اسیدی .می کنند

 های گوارشی آن می شود.

 .سلول های اصلی )پپتیک( تعداد آن ها زیاد و قسمت اصلی غده ی معده ای را تشکیل می دهد 

 .این سلول ها آنزیم های شیره ی معده را ترشح می کنند و بیش تر درغدد مجاور پپلور دیده می شوند 

 م تر است و در کنار مجرای ترشحی غده قرار دارند.سلول های حاشیه ای یا کناری ،تعداد آن ها ک 

 ( بیکرنبات،)کناری( سلول های حاشیه ایHCO3( و اسید کلریدریک)HCL و فاکتور داخلی معده را ترشح می)

 .کند

 .اسیده معده اغلب باکتری ها را می کشد و جز سد اول دفاع غیر اختصاصی محسوب می شود 

 

 تخیله معده 

  مدتی در معده بر اثر گوارش مکانیکی و شیمیایی آن به صورت ماده ای خمیری شکل به نام زمانی که غذا پس از

سانتی 25کیموس )سوپ(معدی درمی آید، به تدریج به صورت بخش بخش با باز شدن دریچه پیلور وارد دوازدهه)

ای حرکات دودی است( می شود.در هنگام تخلیه کیموس معده C متر ابتدای روده ی باریک که شبیه به یک حرف
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معده خصوصاً در ناحیه ی پپلور به قدری شدید می شود که  سوپ معدی در فاصله کوتاهی به داخل دوازدهه تخلیه 

 می شود. 

  محرک باز شدن دریچه پپلورPH .اسیدی کیموس معدی است 

 .مخاط معده دارای چین های طولی است که صاف شدن این چین ها به انبساط معده کمک می کند 

 با هر ر پایان گوارش معدی شدت انقباضات معدی که منجر به امواج دودی می شوند  به حدی زیاد می شود کهد 

ر به حرکت بخش از کیموس معدی به درون دوازدهه رانده می شود و بقیه کیموس به علت بسته شدن مجدد پیلو

 معده باز می گردد.

  ر حرکات تخلیه ای معده نیز با شدت بیشت،تر باشدهر چه حجم کیموس بیشتر و کشیدگی دیوار معده شدید

 صورت می گیرد .

 .ترکیب شیمیایی و حجم کیموس موجود در دوازدهه مهم ترین عامل موثر بر تخلیه ی معده است 

 دوازدهه)اثنی عشر(

  25  سانتی متر ابتدای روده کوچک که به شکل حرفC است. 

 .در سمت راست بدن قرار دارد 

 ه و از طرف دیگر به باقی مانده ی روده کوچک متصل است.از یک طرف به معد 

 .مجرای مشترک پانکراس و کیسه صفرا به دوازدهه وارد می شود 

  چون سیستم حفاظتی دوازدهه )اثنی عشر( به اندازه معده قوی نیست بنابراین ورود کیموس معدی باpH سیدی ا

 شدید می تواند به آن آسیب بزند.

  pH تخلیه ترشحات قلیایی پانکراس و صفرا به این ناحیه  هورمونی سبب -اسید کیموس از طریق تحریک عصبی

آنزیم  بهینه pHخنثی می برد تا هم دوازدهه آسیب نبیند و هم  pHاسید کیموس معدی را به  pHشده و این امر 

 (.نثی استبهینه آنزیم های گوارشی پانکراس خPH).تامین شود pHهای شیره پانکراس 

 .عوامل عصبی و هورمونی ترشح شیره پانکراس را تنظیم می کنند 

 کیسه صفرا 

 صفرا تولید نمی کندمی باشد. کیسه ای گالبی شکل برای ذخیره صفرا(.) 

 صاف(عضله ی )است. جنس آن از بافت پیوندی و عضالنی 

 .صفرای موجود در آن توسط کبد تولید می شود 

  تغلیظ صفرا است.کیسه صفرا محل ذخیره و 

 اشد.م می بترکیبات صفرا شامل امالح، رنگ ها )بیلی رویین و بیلی وردین( لسیتین و کلسترول و بی کربنات سدی 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 نقش های صفرا 

  افزایشpH کیموس معدی و کمک به خنثی کردنPH .آن 

 م آن ها می امولسیون کردن چربی ها)تبدیل چربی های درشت تر به به ذرات ریز( که منجر به تسهیل هض

 .شود،این امر سبب می شود تا مولکول های چربی به راحتی در معرض آنزیم لیپاز پانکراسی قرار گیرند

 .درصفرا آنزیم وجود ندارد 

  ده شتخریب  های قرمز پیر هموگلوبین های آزاده شده از گلبول ((،هم))بیلی رویین و بیلی وردین از تجزیه گروه

 دیده حاصل می شوند. یا سایر گلبولهای قرمز آسیب

 ود.شاد می د و هموگلوبین آن ها آزگلبول های قرمز پیر و غیر طبیعی در هنگام عبور از مویرگ ها پاره می شون 

 د.و گلوبین تبدیل می شو مهِده و به توسط ماکروفاژها ی کبدی و طحال تجزیه ش آزاد شده، هموگلوبین  

  ًرار قستفاده ااین آمینواسید ها در سنتز پروتئین های مختلف مورد گلوبین به آمینو اسیدها تجزیه شده و مجددا

 .می گیرند

 

 ِکیسه  ایت درم پس از جدا شدن اتم آهن آن، نیز تجزیه شده و به بیلی روبین و بیلی وردین تبدیل شده و در نهه

 صفرا ذخیره می شود.

 .کیسه صفرا ضمن ذخیره ی صفرا در غلیظ کردن آن نیز نقش دارد 

  زیم در میزان هضم وجذب چربی ها نقش دارد چون با امولیسون کردن چربی های غذا سبب می شود تا آنصفرا

 لیپاز پانکراسی به راحتی بر چربی ها اثر کرده و آن ها را هیدرولیز کند.
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  ( کاهش صفرا سبب کاهش هضم جذب چربی و همچنین ویتامین های محلول در چربیKوEوDوA و کلسترول می )

 شود.

 تراوش عمل طیدوباره جذب خون می شود و در نهایت و بیلی وردین وارده شده به روده، داری از بیلی رویینمق 

 وارد کپسول بومن شده و از طریق ادرار دفع می شود. 

 نگ ره سبب مقداری از آن هم در داخل روده بر اثر آنزیم های گوارشی به ماده ای با رنگ قهوه ای تبدیل شده ک

 وع می شود. قهوه ای مدف

 .بیلی رویین و بیلی وردین که وارد نفرون می شود رنگ ادرار را زرد می کند 

 در  سنگ های صفراوی را ایجاد می کند که عالوه بر دردر کیسه صفرا یا مجاری خروجی آن،رسوب کلسترول د

مر اشده که این سمت راست بدن، ممکن است سبب ورود رنگ های صفراوی )بیلی رویین و بیلی وردین( به خون 

  .سبب بیماری بنام یرقان )زردی( می شود

  رقان سبب بیماری ینیز برخی بیماری های خونی و کبدی که منجر به ورود رنگ های صفراوی به خون می شوند

 )زردی( می شوند.

 

 روده باریک 

  ًمتراست. 6طول روده ی باریک حدودا 

  .پر پیچ و خم ترین بخش لوله گوارش است 

  .گوارش نهایی و جذب در این بخش از لوله ی گوارشی صورت می گیرد 

 :تغییراتی که در این ناحیه جهت افزایش سطح جذب صورت گرفته است عبارتند از 

 (.برابر افزایش می دهند 3)سطح جذب را ؛چین های برگی شکل یا حلقوی یا مارپیچی 
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  (.برابر افزایش می دهند 10پرزها )سطح جذب را 

 رابر ب 20رشته های سیتو پالسمی سلول پوشش روده که دارای پروتئین اکتین هستند )سطح جذب را ؛هاریزپرز

 (.افزایش می دهند

  برابر افزایش می دهند. 600سه عامل فوق سطح جذب روده کوچک را 

 .در روده باریک غدد لوله ای موجودند که موکوز و همچنین مایعی نمکی تولید و ترشح می کنند 

  روده کوچک هم مانند موکوز معده قلیایی است. موکوز 

  بب امالحی که بصورت مایع نمکی از غدد روده ای ترشح می شوند سبب تجمع آب در روده شده و این امر س

 تسهیل حرکت مواد غذایی در روده می شود.

  می شود و هورمون آلدوسترون سبب افزایش ترشح  پتاسیم از سلول های پوششی روده به داخل حفره ی آن

 همچنین ترشح سدیم را به داخل حفره ی روده کاهش می دهد.

 .لوله ی گوارشی بعد از کلیه در تنظیم امالح بدن نقش اساسی دارد 

  ل ها تعدادی از سلول های پوششی روده آنزیم هایی را به داخل وزیکول های درون خود ترشح کرده این سلو

زاد آای آن داخل غذای درون آن آزاد شده و پس از پاره شدن آنزیم ه عمر کوتاهی دارند و از دیواره ی روده به

ین ارسد  ( به نظر می.)این آنزیم در شیره پانکراس ترشح نمی شوند.شده و گوارش مواد غذایی را کامل می کنند

 وزیکول ها اغلب نوعی لیزوزوم باشند.

  دو نقش هضم خارج سلول توسط آنزیم های لیزوزومی 

 شی حاوی آنزیم دیواره ی روده باریک سلول های پوش 

 .آکروزوم )نوعی لیزوزوم خاص( سر اسپرم که غشای تخمک را هضم می کند 

 جذب در روده باریک  

 .جذب یعنی عبور مواد از حفره ی دستگاه گوارش به داخل سلول های پوششی آن 

  وهان و و ها و ...( از طریق دجذب اصلی در روده باریک صورت می گیرد )هر چند برخی مواد مانند برخی دار 

 معده هم جذب می شوند.

 .بیشترین مقدار گوارش و جذب )هر دو( در روده کوچک رخ می دهد 

 ید وساکاردر طی گوارش مواد غذایی در دستگاه گوارش پلی ساکارید ها و دی ساکارید ها همگی در نهایت به مون

می  فعال همراه با سدیم جذب سلول های پوششی رودهاغلب مونوساکاریدها به طریق انتقال .تبدیل می شوند

 شوند.
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 ید ها از نو اسجذب آمییدی و تری پپتید( تبدیل می شوند.پروتئین ها در نهایت به آمینو اسیدها )در مواردی دی پپت

 (.)اغلب بدون نیاز به سدیم و برخی به همراه سدیم جذب می شوندفعال صورت می گیرد. طریق انتقال

 ز طریقید ها به صورت مونوگلیسیرید، دی گلیسیرید، گلیسرول و اسید چرب در می آیند که همگی اتری گلیسیر 

 رت تریانتشار ساده وارد سلول های پوششی روده می شوند و در آنجا توسط شبکه آندوپالسمی صاف دوباره بصو

ه صی بستوسط پروتئین های خاگلیسرید در می آیند. سپس از طریق وزیکول هایی به جسم گلژی رفته و در آنجا ت

 بندی شده و نهایتاً در سمت قاعده ی سلول پوششی، اگزوسیتوز می شوند.

 ریق غشای قاعده ای سلول پوششی به مایع بین سلولی اگزوسیتوز می شوند.طپروتئین از  -این بسته های چربی 

  ر می ها قرا فسفولیپید ها در سطح این بستهبخش قطبی ها فسفولیپید ها نیز وجود دارند، چون در داخل این بسته

خارجی  ه( سطحی بین بار های همنام این بسته های لیپیدی و الیه پلی ساکاریدی )غشای پایگیرد و یک اثر دافعه ا

 مویرگ های خونی ایجاد می شود که مانع ورود این بسته ها به داخل مویرگ های خونی می شود.

 داخل  یدی بهزرگی ذرات لیپیدی نیز خود یک عامل بازدارنده برای ورود ذرات لیپعالوه  بر اثر بارهای همنام ،ب

 مویرگ های خونی می شود.

 

 پس با ذرات لیپیدی بسته بندی شده توسط پروتئین وارد مویرگ های لنفی درون الیه زیر مخاط روده شده و س

به  بزرگ سیاهرگ زبرین قلبی شده وورود به رگ های بزرگ لنفی نهایتً از طریق بزرگ سیاهرگ لنفی وارد 

 دهلیز راست ریخته می شوند.

  ویتامین های محلول در چربی از جملهK،D،EوA .نیز از این طریق به مویرگ های لنفی وارد می شوند 

 .ترکیبات معدنی از طریق انتشار تسهیل شده و انتقال فعال جذب روده می شوند 

  ویتامینB  .با کمک فاکتور داخلی معده جذب می شود 
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 .آب از طریق اسمز جذب روده می شود 

 

 روده بزرگ )کولون( 

  متر است.5/1طول آن تقریبا 

  .الیه پوششی آن چین ، پرز و ریزپرز ندارد 

  .دارای سلول های ترشح کننده موکوز است 

 ابتدای روده بزرگ روده کور نام دارد. 

   د.ری دارتروده ی کور در گیاهخواران غیر نشخوار کننده مانند خرگوش، اسب، قاطر، االغ،فیل و... طول بلند 

  ی آپاندیس است که در ایمنی بدن نقش دارده زایدانتهای روده کور. 

 .بخش انتهای روده بزرگ راست روده نامیده می شودکه در نهایت به مقعد ختم می شود 

 اطق متسع می باشد.روده بزرگ دارای من 

 رو  ن باالروده بزرگ یا کولون بجز قسمت های انتهایی و ابتدایی خود سه بخش عمده دارد که عبارتند: از کولو 

 کولون پایین رو ) درسمت چپ شکم(درسمت راست شکم( کولون افقی و )

  سانتی متر می باشد.20تا 2آپاندیس متغیر است و بین ه ی زایداندازه 

 نوعی اندام لنفی محسوب می شود.یمنی بدن نقش داردآپاندیس در ا(. ) 

  مجرای وروده بزرگ شامل آپاندیس ، روده کور ، کولون باال رو، کولون افقی ، کولون پایین رو، راست روده 

 مقعدی است.

 ؛کانال مقعدی دارای دو نوع دریچه ) اسفنگتر( است 
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  )م احساساسفنگتر داخلی که ماهیچه ی صاف حلقوی و نیز غیرارادی است و در حالت عادی بسته و در هنگا الف 

 دفع و درعمل دفع باز است. 

 )در  شود و اسفنگتر خارجی از نوع ماهیچه مخطط ارادی که در هنگام عادی باز و در هنگام احساس دفع بسته میب

 .لحظه دفع هم با اراده ی فرد باز می شود

 یست همزو برخی از آغازیان کوالی داد زیادی باکتری غیر هوازی  ای.در روده بزرگ ) خصوصا روده کور( تع

  انزیم سلوالز تولید و ترشح می کنند)نوعی همیاری است.(که زندگی می کنند

  ز گلوکز رده و اکبا تولید و ترشح آنزیم سلوالز، سلولز موجود در مواد غذایی گیاهی را هیدرولیز باکتری  ای.کالی

تری ین باکاآن ها جهت تولید انرژی وکربن برای ساخت سایر مولکول های آلی مورد نیاز خود استفاده می کنند . 

ها از طریق  رشح می کنند که این ویتامیننیز می سازنند و به داخل حفره روده بزرگ ت Bو  Kها  مقداری ویتامین 

 روده بزرگ جذب شده و وارد خون می شوند.

 اد درون زیه مواین باکتری ها مقداری از گازهای روده مانند هیدروژن ،متان و سولفید هیدروژن  نیز طی فرایند تج

 روده تولید می کنند .

 گ ترشح و دفع می شود.مقدار کمی پتاسیم و موکوز از غده های دیواره ی روده ی بزر 

  .روده ، بزرگ تحریک زیادی ندارد 

  میزان جذب سدیم و دفع پتاسیم در دستگاه گوارش همانند نفرون های کلیوی تحت تاثیر هورمون های

 آلدوسترون است.

 

 حرکات دستگاه گوارش 

ایی که سبب جا به جکه شامل حرکات دودی و موضعی می باشند و مجموعاً حرکاتی هستند .حرکات پیش برنده: 1

 مواد غذایی به سمت انتهای لوله گوارش شده و همچنین سبب مخلوط کردن غذا می شوند.
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 این حرکات در موقع تهوع و استفراغ فعال می شوند وسبب عمل استفراغ می شوند..حرکات پس رونده: 2

  جلو می برند.سانتی متر به  15تا 10حرکات دودی در هر نوبت مواد غذایی موجود در روده را 

 در عمل استفراغ 

 .محتویات معده و بخش ابتدای روده کوچک از راه دهان خارج می شود 

 وده دراستفراغ نوعی انعکاس دفاعی است و در اثر تحریک گیرنده های ناحیه گلو ،گیرنده های معده، و یا ر 

 بیماری های مختلف ایجاد می شود. 

 ن و زبا گیرد پس از ورود هوا به درون شش ها حنجره بسته می شود در طی استفراغ ابتدا یک دم عمیق صورت می

فشار  شده و کوچک با باال رفتن سوراخ انتهای بینی را می بندد.پس از مراحل فوق ماهیچه های شکم و سینه منقبض

 وارده بر معده را افزایش می دهند تا محتویات معده خارج شوند.

 خلیه یرون تبشود تا محتویات درون دوازدهه )ابتدای روده کوچک( نیز به  در هنگام استفراغ دریچه پپلور باز می

 شود.

 آناتومی دستگاه گوارش 

 .لوله ی گوارش از باال به پایین شامل دهان، حلق،مری،معده،روده ی کوچک،روده ی بزرگ می باشد 

 از میبابتدای حلق ان واز غدد بزاقی که به داخل ده :غدد بزرگی که همراه با لوله ی گوارش هستند عبارتند 

 که در کراس که به داخل ابتدای روده ی کوچک )دوازدهه(تخلیه می شوند و همچنین غدد کوچکیشوند.کبد و پان

ربوطه مبخش های مختلف لوله گوارش از دهان تا مخرج وجود دارند که ترشحات خود را به هریک از اندام های 

 تخلیه می کنند.

 وپ شده قرار دارد و فاقد صفاق است پس از عبور از دیافراگم کمی متمایل به چ غالب طول مری در قفسه سینه 

 کمی پایین تر از راس معده ،به آن متصل می شود.

 .مری پشت نای قرار دارد و بخشی از آن که از دیافراگم عبور کردن به صفاق متصل است 

  مجاورت دارد.مری در قسمت تحتانی قفسه سینه در عقب با آئورت واز جلو با قلب 

  معده بصورت حرفJ . است، در راس با دیافراگم تماس دارد.متمایل به چپ و باالی حفره ی شکم است 

 یل د متماکبد در سمت راست و بر روی کلیه راست قرار دارد،کیسه صفرا در زیر آن قرار دارد.بخش کوچکی از کب

 به چپ است کیسه صفرا در سمت راست خط محوری بدن قرار دارد.

  وازدهه دسانتی متر(در پشت صفاق قرار دارد و دارای سر ،گردن،تنه و دم است:سر پانکراس به 15پانکراس)طول

 متصل است و دوازدهه آن را در بر گرفته است .دم آن تا طحال ادامه دارد .
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 دوازدهه یک قوسC یا شکل(U )ر دآن  سانتی متر است که در سمت راست بدن قرار دارد.ابتدای25به طول  شکل

 ناحیه پپلور به معده چسبیده است.

 رگ روده کوچک در ناحیه راست بدن به روده بزسمت راست و چپ بدن تقسیم شده است.بقیه روده کوچک بین ق

 آپاندیس و کولون باال رو در راست بدن قرار دارد. ه یزایدمتصل می شود روده کور و 

 ن چپ بد نحنا به چپ کولون افقی ایجاد می شود که تا سمتانتهای کولون باالرو به نزدیک کبد می رود و با ا

 کشیده می شود .

  ند.ککولون افقی در ناحیه چپ )در مجاور طحال(یک انحنا به پایین دارد و کولون پایین رو را ایجاد می 

  می  ایجاد کولون پایین رو در انتها به راست انحنا داده و در نهایت راست روده و مخرج را در خط محوری بدن

 شود.

 سازش دستگاه گوارش علف خواران  

 ای ذاهگوارش غذاهای گیاهی دشوارتر از غذای جانوری است و عالوه بر آن در یک حجم معین ،ارزش غذایی غ

رش (بنابراین طول دستگاه گوا.مواد غذایی قابل جذب در گیاهان کمتر است)جانوری بیشتر از گیاهی است.

 گیاهخواران نسبت به جانوران گوشخوار هم اندازه خود بلندتر است.

 ضم اکثر هبلندتر بودن طول روده گیاهخواران زمان هضم وجذب را طوالنی تر کرده که این امر در نهایت سبب حد

 و جذب در این جانوران می شود.

 

 ده ول روطنسبت الغ گوشتخوار )حشره خوار ( است.نوزاد قورباغه که آبزی است گیاهخوار است ، اما قورباغه ی ب

 ی بالغ است.ر بیشتر از همین نسبت در قورباغهبسیابه طول بدن در نوزاد قورباغه 
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 ی بدن به سایر بخش هایروده نسبت  ی بالغ ، رشدهنگام دگردیسی قورباغه و تبدیل نوزاد قورباغه به قورباغه

 است. اندک

 پستانداران گیاهخوار به دو دسته تقسیم می شوند: 

 نشخوار کنندگان .1

 نشخوار کننده ها معده چهار قسمتی دارند )چهار حفره ای دارند( 

 مسیر غذا در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان 

 مخرج←روده )کوچک و بزرگ( ←شیردان  ←هزار ال ←مری ←دهان  ←مری  ←نگاری  ←سیرابی  ←مری ←دهان

 لولی سارش شیمیایی و خارج در داخل سیرابی و نگاری باکتری ها ترشح کننده آنزیم سلوالز وجود دارند.)گو

 سلولز.(

  .غذا در دهان گوارش مکانیکی می یابد 

  مشابه روده بزرگ انسان و روده ی ملخ(شود.در هزار ال غذا آبگیری می( 

 باکتری های همراه آن گوارش شیمیایی می شوند.دان هم غذا و هم در شیر 

 .جذب مواد در روده ی نشخوارکنندگان انجام می گیرد 

 چند مورد از جانوران نشخوار کننده: گاو،گوزن،گوسفند،بز،گاومیش،آهو،غزال 

 دستگاه گوارشی نشخوارکننده از لحاظ ترتیب قرار گرفتن از جلو به عقب

 سیرابی ←شیردان ←هزارال ←نگاری 

 

 غیر نشخوار کننده .2

 ...غیر نشخوار کننده مانند اسب،فیل،قاطر،خوک)گراز(،االغ،خرگوش و 
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 .یک معده دارندمعده ی آن ها یک بخشی است(.) 

 .روده ی کور در آن خیلی طویل است.در مجموع طول روده در این جانوران بسیارطوالنی است 

  کور( قرار دارند.باکتری های تولید کننده سلوالز در روده )خصوصا روده 

 ت ان صوربا توجه به ساختار دستگاه گوارش در این جانوران هضم سلولز کمتری در آن را نسبت به نشخوارکنندگ

 می گیرد.

 .روده ی کور در گوشخواران و جانوران نشخوار کننده  وستیجیال شده است 

 
 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 آزمون فصل گوارش

 (94دام عبارت،در باره ی همه ی آنزیم های موجود در روده ی باریک انسان درست است؟)سراسریک-1

 ابتدا به صورت مولکول های غیر فعال ترشح می شوند. (1
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 ت صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند.همراه با ترشحا (2

 تنها با صرف انرژی توسط سلول های سازنده ی خود ،آزاد می گردند. (3

 توسط سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک ،تولید می شوند. (4

 (94 )سراسری .....لول های دیوارهی بخش........می توانند.......سای دیواره ی بخش.در شکل زیر سلول ه-2

 درعدم حضور اکسیژن انرژی زیستی تولید کنند. - 3-همانند1 (1

 سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند. – 3 –همانند  4 (2

 در مجاورت با غذای دوباره جویده شده قرار گیرند. – 1 –برخالف  4 (3

 جذب بخشی از مواد حاصل گوارش را انجام دهند. – 2-بر خالف  3 (4

 (94ری خارج از کشور ...... )سراسی دیواره ی بخش............سلول های دیواره ی بخش.......در شکل زیر سلول ها -3

 سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند. ،مولکول های 1 –همانند  3 (1

 ، در مجاورت با غذای دوباره جویده شده ،قرار گیرند.2 –برخالف  1 (2

 یاب اکسیژن می پردازند.غ،به تولید انرژی زیستی در 4-همانند2 (3

 بخشی از مواد حاصل گوارش را جذب می کند. ، 4-بر خالف 3 (4

 (94است؟)سراسری خارج از کشور نادرستند مورد در باره ی همه ی آنزیم های موجود در روده ی باریک انسان،چ-4

 الف( همواره به صورت غیر فعال،ترشح می شود.

 دوازدهه ،وارد می گردند.ب(هم زمان با ترشحات صفرا به ابتدای 

 ج(در سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک،تولید می گردند.

 د(با مصرف انرژی توسط غشای سلول سازنده ی خود،خارج می شوند.

1)1                                        2)2                                                       3)3                                           4)4  

 که جایگاه می شوند دیگری بخش وارد بالفاصله نمودند، آغاز را مکانیکی گوارش که آن از پس گوارش، لوله ی محتویات ،........... در -5

 (93)سراسری.است .........

  گوارشی آنزیمهای ترشح - گنجشک برخالف خاکی کرم (1

 آب و غذایی مواد جذب اصلی - ملخ برخالف گنجشک (2

  غذایی مواد شیمیایی گوارش آغاز - خاکی کرم همانند ملخ (3

 غذایی مواد مکانیکی و شیمیایی هضم - ملخ همانند گنجشک (4

 (93می نماید؟)سراسری تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام-6

 «...............باشند،......می  پروتئین ها هضم روند آغازگر که آنزیم هایی بالغ، فرد یک در»

 .باشند داشته نقش پپتیدی کوچک مولکول های تولید در می توانند (1

 .می شوند ترشح معده انتهایی دریچه ی مجاور غدد از فقط (2

 .می شوند فعال معدی، غدد سلول های از بعضی ترشحات توسط (3

 .می گیرند قرار درون ریز دستگاه شیمیایی پیک نوعی تأثیر تحت (4
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 دیگری وارد بخش به بالفاصله شدند، خارج موقتی شدن نرم و ذخیره محل نخستین از که آن از پس گوارش لوله محتویات ،.......... در-7

 (93)سراسری خارج از کشور.است غذایی مواد ........ جایگاه که می شوند

  مکانیکی گوارش آغاز - گنجشک همانند ملخ (1

 شدن آسیاب و خرد - خاکی کرم برخالف ملخ  (2

  جذب و گوارش اصلی - گنجشک مانند خاکی کرم (3

 گوارشی آنزیم های ترشح - خاکی کرم برخالف گنجشک  (4

 (93...........................)سراسری خارج از کشور صفرا، کیسه سنگ به مبتال فرد در-8

 .می شود وارد خون به صفرا رنگین مواد از بخشی (1

 .می یابد کاهش روده، طریق از لیپیدها دفع میزان (2

 .می شود متوقف چربی ها هضم کننده ی آنزیم های ترشح (3

 .می یابد افزایش روده، لنفی مویرگ های در گلیسریدها تری میزان (4

 (93)سراسری خارج از کشور.می شوند .......... می باشند، پروتئین ها هضم روند آغازگر که آنزیم هائی بالغ، فرد یک در-9

  ترشح دوازدهه ابتدای از (1

 ساخته معده انتهائی دریچه ی مجاور غدد توسط فقط  (2

  آمینواسید تعدادی تولید باعث مستقیماً (3

 فعال معدی، غدد سلول های از بعضی ترشحات توسط  (4

 (92ندارد.)سراسری ر دستگاه گوارش.......بخشی که بالفاصله پس از.........قرار دارد، توانایی گوارش شیمیایی مواد غذایی را د-10

 چینه دان -(گنجشک4              مری          -(کرم خاکی3                هزارال      -(گاو2       سنگدان             -(ملخ1

 (92نسان سکرتین برخالف گاسترین............)سراسری ادر  -11

 (ترشح بیکربنات را به خون افزایش می دهد.1

 سازنده ی خود به خون وارد می شود.(از سلول های 2

 (محرک ترشح پروتئازهای فعال در لوزالمعده می باشد.3

 (در خنثی نمودن کیموس اسیدی موجود در دوازدهه نقش دارد.4

نها وارش......بخشی که بالفاصله قبل از.........قرار دارد. می تواند مواد غذایی را به طور موقت ذخیره نموده و تدر دستگاه گ -12

 (92به........مواد غذایی بپردازد.)سراسری

 گوارش شیمیایی -یردانش -(گاو2ذب                                                     ج -ودهر -(ملخ1

 گوارش شیمیایی -نگدانس -(گنجشگ4وارش مکانیکی                          گ -ودهر -(کرم خاکی3
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 (92سکرتین.......)سراسری خارج از کشوردر انسان هورمون  -13

 (ترشح بی کربنات را به خون افزایش می دهد.1

 (پس از ورود کیموس معدی به دوازدهه ترشح می شود.2

 (محرک ترشح پروتئازهای فعال شیره ی پانکراس است.3

 (محرک تولید اسید کلریدریک از سلول جدار دوازدهه است.4

 (92ند. )سراسری خارج از کشوربه رو ماهیچه های صاف.........دار در بخش مشخص شده ی شکل رو -14

 (طولی بالفاصله پس از بافت پوششی قرار1

 (حلقوی بالفاصله پس از بافت پیوندی خارجی قرار 2

 (طولی نسبت به عضالت طولی نواحی باالتر قطر کمتری3

 بیشتری(حلقوی نسبت به عضالت حلقوی نواحی باالتر توانایی انقباض 4

 (92رار گرفته است.)سراسریدر دستگاه گوارش انسان.......در سمت.........ق -15

 پچ -(دریچه ی پیلور برخالف کیسه ی صفرا 2              راست -(کاردیا همانند روده ی کور1

 چپ -( کولون پایین رو برخالف کاردیا4     راست -(کولون باالرو همانند کیسه ی صفرا3

 (92دستگاه گوارش انسان.........در سمت.........بدن قرار گرفته است. )سراسری خارج از کشوردر  -16

 استر -(کیسه ی صفرا برخالف کولون باالرو2پ             چ -(روده ی کور همانند کولون پایین رو1

 چپ -رو(کاردیا برخالف کولون پایین 4است          ر -(دریچه ی پیلور همانند کولون باالرو3

 (91)سراسری  .....می شود.در ملخ.......گنجشک.. -17

 آب در روده جذب -(برخالف1

 مواد غذایی در معده جذب -(برخالف2

 ش نیافته در چینه دان ذخیرهمواد گوار -(همانند3

 گوارش شیمیایی وارد سنگدان غذا پس از -(همانند4

 (91است؟)سراسری خارج از کشور  نادرستکدام  -18
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 سان بخشی از مواد رنگی صفرا.......در ان

 (بر اثر آنزیم های گوارشی تغییر می کند1

 (به وسیله ی ماکروفاژها تجزیه می شود.2

 (بر اثر بعضی بیماری های کبدی وارد خون می شود.3

 (پس از جذب در روده از طریق کلیه ها دفع می شود.4

 (91در..........گوارش مکانیکی غذا در معده آغاز می شود. )سراسری خارج از کشور ا در روده و در..........گوارش شیمیایی غذ -19

 گنجشک -(کرم خاکی4رم خاکی            ک -(گنجشک3نجشک         گ -(ملخ2لخ        م -(گنجشک1

 (91ر یک فرد سالم مویرگ های لنفی روده........... )سراسری خارج از کشور د -20

 مستقیما به کبد وارد می کنند.(محتویات خود را 1

 (با الیه ای از پلی ساکاریدها پوشیده شده اند.2

 (در مبارزه با بعضی از عوامل بیماری زا نقش دارند.3

 (در بازگرداندن لنف به دو سیاهرگ بزرگ بدن نقش دارند.4

رج از افزایش...........و کاهش............می شود. )سراسری خاا فرض این که ماده ای بتواند فعالیت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند سبب ب -21

 (89کشور

 م تنفسی حج -(انقباض عضالت اسکلتی2              ترشح گاسترین    -(ترشح بی کربنات پانکراس1

 ض میوکارد.فعات انقباد -(ترشح امالح صفراوی به روده4                      فشار خون گلومرولی    -(حرکات تنفسی3   

 (88است؟)سراسری خارج از کشور نادرستحرکات روده ی باریک انسان  ر باره یکدام عبارت د -22

 ( صفرا حرکات دودی روده را افزایش می دهد.1

 ( حرکات دودی، محتویات روده را به قطعات جدا از یکدیگر تقسیم می کند.2

 انتهای آن است. ( تکرار حرکات موضعی در ابتدای روده ی باریک بیش از3

 سانتی متر به جلو می راند. 15( حرکات دودی، محتویات روده را در هر نوبت حدود 4

 (89ر روده ی باریک انسان......... )سراسری خارج از کشورد -23
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 (وجود سدیم برای جذب اغلب آمینواسیدها ضروری است.1

 .(ترکیبات معدنی از راه انتشار یا انتقال فعال جذب می شوند2

 (جذب اکثر ویتامین ها به کمک پروتئین های حامل صورت می گیرد.3

 (جذب اغلب قندهای ساده از طریق انتشار تسهیل شده می باشد.4

 (89دام عبارت در مورد انسان صحیح است؟)سراسری خارج از کشورک -24

 (در هنگام بلع زبان کوچک به سمت پایین کشیده می شود.1

 کشیدگی دیواره ی آن رابطه ی عکس دارد. (حرکات تخلیه ی معده با2

 (ماهیچه های حلقوی بخش انتهایی مری در حالت عادی منبسط اند.3

 (سرعت تبدیل پپسینوژن به پپسین در حضور پپسین بیش تر می شود.4

 (89ه طور معمول در.........انسان.........وجود ندارد. )سراسری خارج از کشورب -25

 شح کنندهسلول تر -(روده ی بزرگ2                    ژن                          کال -(بافت پیوندی سست1

 نزیم لیپازآ -(کیسه ی صفراوی4               نزیم غیر فعال                    آ -(شیره ی پانکراس3

 (89)سراسری  ندارد.مول.......... در سمت راست بدن انسان قرار به طور مع -26

 (دریچه ی پیلور4                   ( کیسه ی صفرا   3             ( دریچه ی کاردیا         2        ی کور            (روده 1

 (89ر انسان، چربی ها پس از گوارش مجددا در........روده به تری گلیسیرید تبدیل می شوند. )سراسری د -27

 (مویرگ های خونی4                     ( مویرگ های لنفی      3                ( پوشش استوانه ای2(زیر مخاط              1

 (89ر انسان غددی که در نزدیکی پیلور قرار دارند..........سایر غدد معدی.........ترشح می کنند. )سراسری د -28

 ر داخلی معدهفاکتو -(همانند4          اسید       -(همانند3       استرین      گ -(برخالف2           آنزیم      -(برخالف1

 (89در........غذا......... )سراسری  -29

 ن به معده وارد می شود.  پس از سنگدا -(گنجشک2                 گدان گوارش پیدا نمی کند.     قبل از سن -(ملخ1

 دون وجود باکتری ها گوارش پیدا نمی کند.ب -( گاو4       ز سنگدان به روده وارد می شود.  اپس  -( کرم خاکی3

 (88کلسیم شبکه ای سارکوپالسمی در فعالیت..............نقش ندارد. )سراسری  -30
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 لی مثابه( اسفنگترداخ4                      ( دریچه ی میترال        3              ( کاردیا       2                     ( پیلور         1

 (88؟)سراسری نمی شودجود پلی ساکارید ها در سطح مویرگ های خونی روده ی انسانی، مانع جذب............ و -31

 K(ویتامینD                               4( ویتامین3( کلسترول                           2            ( تیامین                1

 (88ی گوارش ملخ...........مانند.............جذب عمده ی آب را بر عهده دارد. )سراسردر دستگاه  -32

 زارال در گوزنه -( روده4    در اسب  هزار ال -( روده3   وسفند شیردان در گ -( معده2   شیردان در فیل    -( معده1

 (88در هیدر............ )سراسری  -33

 گوارشی یک طرفه می باشد.( جهت حرکت مواد در کیسه ی 1

 ( همه ی سلول ها می توانند به طور مستقل به تبادل مواد با محیط بپردازند.2

 ( تولید مثل به روش های جنسی جوانه زدن و قطعه قطعه شدن دیده می شود.3

 ( برخی سلول های کیسه ی گوارشی مژک دارند و بعضی آنزیم های هیدرولیزه کننده ترشح می کنند.4

 (88ملخ و کرم خاکی، ............. دارند. )سراسری  -34

 ( قلب لوله ای4             ( چینه دان و معده     3                    ( گردش خون باز    2      ( تنفس پوستی               1

 (88است؟)سراسری خارج از کشور نادرستساختار لوله ی گوارش انسان  کدام مطلب درباره ی -35

 (هر سلول مخاط روده صدها ریز پرداز دارد.1

 ( مخاط یک الیه ی پیوندی با رگ های خونی فراوان است.2

 ( ماهیچه های طولی در خارج ماهیچه های حلقوی قرار گرفته است.3

 ( سطح داخلی معده را یک الیه ی ضخیم چسبنده و قلیایی موکوزی می پوشاند.4

 نماید؟کمیل میتر صحیحی ی زیر را به طوچند مورد جمله -36

 «در گنجشک ......................... قبل از ........................ قرار دارد.»

 خالف ملخ معده ـ سنگدانب( بر                  دان ـ سنگدان             الف( همانند کرم خاکی، چینه

 د( برخالف ملخ، سنگدان ـ روده                  ج( همانند کرم خاکی، بالفاصله ـ چینه دان، مری       

 1 )1                                     2                     )                    3 )3                                         4 )4 
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 ؟نیستا توجه به ساختار دستگاه گوارش در انسان کدام مورد صحیح ب -37

 ترین الیه سلولی لوله ی گوارشی ،سطح آزاد یکسانی ندارد.( داخلی 1

 های صاف در طول لوله گوارش یکنواخت نیست.( قطر ماهیچه2

 ( چربی های جذب شده، وارد مویرگ لنفی در ریز پرز می شوند.3

 های لنفی و عصب است.( بافت پیوندی زیر مخاط دارای رگ4

 ؟نیستکدام عبارت صحیح  -38

 ها وجود ندارد.نزیمی برای هضم چربی( در صفرا آ1

 شود.ها میها به این رگهای خونی مانع ورود چربیی پلی ساکاریدی مویرگ( دیواره2

 شوند.جدداً به تری گلیسرید تبدیل میمهای پوششی روده ( اسیدهای چرب و گلیسرول در سلول3

 خون ایجاد نمی کند. ( برداشتن کیسه صفرا طی یک عمل جراحی ،اختاللی در لخته شدن4

 ؟کندنمیی زیر را به درستی تکمیل کدام مورد جمله -39

 ی باریک انسان ............................. به طور معمول در روده»

 گیرد.( جذب همه آمینو اسیدها از طریق انتقال فعال همراه با سدیم صورت می1

 ( جذب آب منحصراً تابع قوانین اسمز است.2

 گیرد.یمهای محلول در چربی از طریق انتشار صورت جذب ویتامین( 3

 گیرد.( جذب اغلب قندهای ساده مثل گلوکز از طریق انتقال فعال همراه با سدیم صورت می4

 کدام اندام گوارشی انسان و ملخ مشابهند؟عملکرد  ازنظر -40

 ازده انسان  دو –(چینه دان ملخ 2                      روده کوچک انسان                                –(روده ملخ 1

 مری انسان –(روده ملخ 4              روده باریک انسان                       –(کیسه های معدی ملخ 3

 کنندگان: با توجه به دستگاه گوارش نشخوار -41

 گیرد.( گوارش شیمیایی تنها در شیردان انجام می1

 های تجزیه کننده سلولز است.اصلی تکثیر و فعالیت باکتری( هزارال محل 2

 کند.( در طی مراحل گوارش، غذا سه بار طول مری را طی می3
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 کند.( غذا نشخوار شده، بعد از مری به ترتیب از نگاری ،هزارال و شیردان عبور می4

 .ه طور معمول در دستگاه گوارش انسان ............................. ب -42

 ( قلیایی کردن کیموس معده توسط شیره پانکراس تنها نقش عملکردی این شیره گوارشی است.1

 ی هورمون سکرتین است.( تنظیم ترشح شیره لوزالمعده تنها به عهده2

 ترین سطح هضم و جذب را به خود اختصاص داده است.( روده باریک با داشتن چین، پرز و ریزپرز بیش3

 ه پانکراس و صفرا به دوازده مشترک نیست.( مجرای ورودی شیر4

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد جمله زیر را به طور  -43

 .«در شیره پانکراس ............................. »

 دهد.یای را کاهش مکربنات اثر اسیدی کیموس معدهب( بی     های گوارشی وجود دارند.ترین و مؤثرترین آنزیمالف( قوی

 وزی اندکی وجود دارد.د( ترشحات موک          ها هستند.پروتئازها قبل از ورود به روده قادر به هیدرولیز پروتئین ج(

 1 )1                                  2 )2                                      3 )3                                          4 )4 

 ؟نیستنسان کدام مورد صحیح ابا توجه به لوله گوارش  -44

 ( دریچه پیلور بین معده و دوازده قرار داشته و عضله آن صاف، حلقوی و غیر ارادی است.1

 ی پپسینوژن هستند.های پپتیک تولید کنندهای سلولی معدههای غدهترین سلول( بیش2

 ست.اای و در فک پایین سه شاخه ال دو شاخههای آسیاهای بزرگ در فک بای دندان( ریشه3

 شود.( در هنگام بلع غذا، اپی گلوت به طرف پایین خم شده و حنجره به طرف باال کشیده می4

 گفت ...................... تواننمیبا توجه به فرآیند گوارش در هیدر  -45

 شوند.( در گوارش برون سلولی مواد غذایی تجزیه شیمیایی می1

 شوند.در گوارش درون سلولی ذرات غذایی به واحدهای سازنده تجزیه می (2

 ی قدرت باالی پردازش در مغز هیدر است.دهنده( گرفتن شکار توسط بازوها نشان3

 شوند.ی گوارشی اگزوسیتوز میهای هیدرولیز کننده به درون کیسه( در هنگام گوارش برون سلولی آنزیم4

 کند؟ی زیر را به درستی تکمیل میرو چند مورد جملهشکل روبهبا توجه به  -46

 .«تصویر شماره ............لوله گوارش یک جاندار ............. است چون .......... »
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 باشد.تر میخوار ـ طول آن کوتاهالف(گوشت

 ارد.ی کور آن زیاد بوده و نقش اساسی در گوارش مواد غذایی دخوار ـ طول رودهب(گیاه

 ی کور آن بلند است.و در عوض طول روده ی آن یک بخشی استخوار غیر نشخوار کننده ـ معدهج(گیاه

ی کور نقشی در تجزیه غذای گیاهی در این جانوران ی کور کوچکی داشته و اساساً رودهخوار غیر نشخوار کننده ـ رودهد(گیاه

 ندارد.

1 )1                               2 )2                                 3 )3                                        4 )4 

 کدام عبارت صحیح است؟ -47

 کنند.( پتیالین نوعی آمیالز است که نشاسته را به گلوکز هیدرولیز می1

 د.( موکوز عالوه بر ایجاد یک سطح حفاظتی در جدا نگه داشتن ذرات غذایی از هم نیز نقش دار2

 ( آنزیم لیزوزیم بزاق نوعی ساز و کار دفاع غیر اختصاصی است.3

 ( رقیق بودن ترشحات غده بزاقی بناگوش به علت عدم وجود آنزیم در آن است.4

 نماید؟تکمیل می نادرستیچند مورد جمله زیر را به طور  -48

 به طور معمول در معده انسان .............................»

 دهد.ن گاسترین به طور غیر مستقیم تبدیل پپسینوژن به پسین را افزایش میالف( هورمو

 ریز موجود ، فعالند.ریز و برونب( در هنگام گوارش غذا هر دو ، غدد درون

ج( فاکتور داخلی فقط در حفاظت شیمیایی از ویتامین 
12B .نقش دارد 

 شود.مجاورت کاردیا به خون ترشح مید( گاسترین از غدد رأس معده و در 

1 )1                         2 )2                                3 )3                                             4 )4 

 کنند؟تکمیل می نادرستیکدام مورد جمله زیر را به طور  -49

 .............................به طور معمول در روده بزرگ انسان »

 شوند.ها همزیست ساخته میبه وسیله باکتری Kو  Bهای ( ویتامین2              شود. ( سلولز تجزیه می1

 ( عمل آبگیری بسیار شدید است.4      ( حرکات دودی بسیار گسترده هستند.      3

 .............لیایی و رنگی است که ................صفرا مایعی ق -50
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 ها دارد.های لیپازی خود نقش اصلی در هضم چربی( با آنزیم1

 شود.ها حاصل می( بیلی دوبین و بیلی وردین آن از تجزیه غشای اریتروسیت2

 ( ماکروفاژهای کبدی نقش اصلی در تولید مواد رنگی آن دارند.3

 ( نقشی در حرکات دودی روده ندارد.4

 روده انسان .............................به طور معمول در  -51

 .( مولکول های غذا پس از جذب،بالفاصله  از طریق بزرگ سیاهرگ زیرین،به قلب وارد می شوند1

 دهد.ها از جمله کازئین شیر را رسوب می( رنین تمامی پروتئین2 

 ( افزایش پپسین نقشی در فعال کردن پپسینوژن ندارد.     3

 4 )PH های شیری معده اسیدی است.بهینه فعالیت آنزیم 

 . را ندارند.........................ی انسان، غدد مجاور پیلور، توانایی ....ر معدهد -52

 ایهای حاشیه( تحریک سلول4        ( سنتز اسید کلریدری3              ( تولید پپسینوژن2          ( ترشح گاسترین1

 می کند؟تکمیل  نادرستی جمله ی زیر را بهچند مورد -53

 هر..............................................

 الف(سلولی که موکوز ترشح کند ،نقشی در تولید پروتئین های دفاعی ندارد.

 ب(جانوری که مولکول های درشت را در سلول های خود گوارش می کند دستگاه عصبی مرکزی دارد.

 د.واند حاللیت شیمیایی کربوهیدرات را تغییر دهد،تغییری در اندازه کربوهیدرات ایجاد می کنج( مولکولی که بت

 د(جانوری که سنگدان داشته باشد،گوارش مکانیکی در دهان انجام نمی دهد.

1)1                                         2)2                                                    3)3                                                     4)4 

 .................در رودۀ باریک انسان،همۀ موادی که در بین اثر اسیدی کیموس معده نقش مؤثری دارند،توسط سلول های ..-54

 (95می شوند.)کنکور

 ارای ریزپرزهای فراوان،ساخته(د2                                                    (مستقر بر روی غشای پایه،تولید              1

 ن ریز به مایع بین سلولی،واردغدد برو(4سازندۀ صفرا به ابتدای دوازدهه،ترشح                                                       (3
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 وانندتنمی چشک همانند سلول های دیوارۀ رودۀ باریک اسب،.......در گن................به طور معمول،سلول های دیوارۀ -55

 (95...................)کنکور............

 اصل از تجزیۀ سلولز را جذب نمایند.حمواد  -(روده1

 نزیم های هیدرولیز کنندۀ سلولز را ترشح نمایند.آ -(سنگدان2

 ئینی استفاده نمایند.های غیر پروتاز فراورده های آنزیم  -(معده3

 دنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده بسازند.آ -(چینه دان4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
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 دارانروش های تنفسی در جان 

 سلولی ها تک  

  ول در تمام سطوح سلتبادل گازهای تنفسی ) جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن( از طریق فرآیند انتشار

 صورت می گیرد.

 در پرندگان  تبادل گازهای تنفسی 

  د،در این درصد آن وارد شش ها می شو 30عقبی می شود و  دار هوا وارد کیسه های هوا %70هنگام دم ، حدود در

 می شود. واردپیشین  دار هوای تهویه شده از داخل شش ها به کیسه های هوازمان 

 هوای تهویه  ،عقبی وارد شش ها می شود و در همان حال  دار در هنگام بازدم ، هوای تهویه نشده از کیسه های هوا

 د.تخلیه شده و از بدن خارج می شوپیشین  دار ی موجود در کیسه های هواشده

 .دستگاه تبادل گاز در پرندگان کارآمدی باالیی دارد 

 ای یرگ هدر پرندگان طی دم و بازدم )هر دو حالت( تهویه گاز های تنفسی بین هوای درون شش ها و خون مو

 صورت می گیرد. شش ها

  ونی کیسه های هوا رگ خ.در کیسه های هوا دار تبادل گاز بین خون و هوای درون کیسه ها صورت نمی گیرد

 ندارند و به طور مستقیم در تبادل گاز ها شرکت نمی کنند.

  هوا ی از ابخش عمده عدد هستند که در هنگام دم پر از هوا و در هنگام بازدم به علت خروج 9کیسه های هوا دار

 هوایی کامالً هوای آن ها خارج نمی شود و حداقلدر باز دم،)همگی تا حدودی جمع شده هستند.ی درون آن ها،

 وجود دارد.(

 راست وچپ(.هر پرنده دو شش دارد( 

 در مقایسه با پستانداران ،کمتر است.های پرنده  انعطاف پذیری شش  

  یک طرفه و از عقب به جلو است.پرنده جهت و حرکت هوا درون شش 

 .یا دیافراگم ناقص دارندپرندگان دیافراگم ندارند(.) 

  و بال ها نفوذ کرده اند.کیسه های هوا دار به داخل شکم،گردن 

  جریان هوا در شش ها عمل می کنند.کیسه های هوا دار به عنوان یک منبع برای حفظ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 ش در حالی که در ش دو طرفه است ها در یک طرف بسته هستند و جریان هوا در درون آن دارکیسه های هوا

 (.تانداران جریان هوا دو طرفه است)در شش پس.یک طرفه استجریان هوا پرنده 

 هت بازدم همواره هوای تازه در داخل شش ج در هنگام دم ودر شش پرنده ا بخاطر یک طرفه بودن جریان هو

 نفس درتتبادل گاز ها وجود دارد ولی در شش پستانداران از جمله انسان همیشه بخشی هوا با کیفیت کم برای 

 )هوای باقی مانده(.شش ها باقی می ماند

 ( سایر و در شش پرندگان به طور طبیعی غلظت اکسیژن موجود در هوای درون شش ها بیشتر از انسان

 چون هوای دم با هوای باقی مانده ترکیب می شود.پستانداران( است.

    .پرندگان بهتر از پستانداران در ارتفاعات تبادل گاز انجام می دهند 

 .گلبول های قرمز پرنده هسته دارند  

  .شدت متابولیسم در پرنده ها خیلی زیاد است  

 

  نقش های مختلف کیسه های هوا دار در پرنده 

 با دمای بدن( هوای دم.گرم کردن هوا )هم دما کردن 1

 (.و توسط هوای درون کیسه های هوادار خنک می شود )پرندگان غده عرق ندارندپرنده.خنک کردن بدن 2

 .کمک به صعود کردن پرنده)از طریق کاهش نسبت جرم به حجم (3

 .ذخیره موقت هوا.4

 ا..کمک به جریان هوا در طی دم و بازدم در شش ه5

  عقبی بهتر از هوای درون کیسه های جلویی است. هوادار کیفیت هوای درون کیسه های 

 ( درون کیسه های هواهوای تازه )ر جلویی هوادا دار عقبی و هوای کهنه )تهویه یافته( درون کیسه هایتهویه نیافته

 است.
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 تند از؛عبارعواملی که سبب می شود تا غاز های وحشی در ارتفاعات باال پرواز کنند 

 .کارایی باالی شش ها1

 (بیشتر است. با اکسیژنپرنده )میل ترکیبی هموگلوبین یوستگی زیاد هموگلوبین با اکسیژن.قدرت پ2

 . وجود دارد میوگلوبین در ماهیچه های پروازی یزیادتعداد .3

 .مقدار زیاد مویرگ ها در ماهیچه های پروازی.4

  شود.)فشار اکسیژن کم است.(در ارتفاعات غلظت اکسیژن هوا کم می 

 دارای یک زیر واحد گلوبین و یک گروه هم است.  و میوگلوبین پروتئین مشابه هموگلوبین است 

 میوگلوبین یک اتم آهن دارد و رنگ آن قهوه ای است.  

 .هر مولکول میوگلوبین ظرفیت گرفتن یک مولکول اکسیژن را دارد 

 

 تنفس در کرم خاکی 

 ود. بعضی از جانداران پرسلولی تنفس پوستی دارند که در آن از همه ی سطح بدن برای تنفس استفاده می ش 

 ) مانند کرم خاکی و کرم های پهن (
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  د.نتنفس پوستی دارو کرم های پهن،کرم خاکی 

  سطح پوست آن همواره مرطوب است، الیه پوششی کرم خاکی دائماً به سطح بدن خود موکوز ترشح 

 ز سبب مرطوب بودن سطح پوست جهت کمک بهوکند که به همراه آن آنزیم لیزوزیم نیز ترشح می شود،موکمی 

 تنفس می شود.

 .آنزیم لیزوزیم نقش دفاعی داشته و زیر مجموعه ساز و کارهای  دفاعی غیر اختصاصی  محسوب می شود 

 رگ هایدر نهایت ورود آن ها به موی خون موجود در قلب ها ی لوله ای کرم خاکی پس از ورود به سرخرگ ها و 

ا پیش جهت تامین اکسیژن آن ه ی بدنسطح پوست تبادل گاز با محیط انجام می دهد و مجدداً به سمت سلول ها

 می رود.

 
  ود جفت قلب لوله ای مجاور مری )دو طرف مری( می ش 5در کرم خاکی خون از طریق رگ پشتی )سیاهرگ(وارد

 را به سمت رگ شکمی)سرخرگ( منتقل می کنند.  سپس این پنج جفت قلب خون

 .دو رگ شکمی در ناحیه سر به هم متصل هستند بنابراین خون در هر دو جریان می یابد 

  ی شکمیخون به مویرگ های سطح پوست رفته و تبادل گازهای تنفسی انجام می دهد و دوباره وارد رگ های خون 

ز جدداً اممی دهد و انجام ن و غذا با سلول های اندام های مختلف شده و پس از ورود به مویرگ ها تبادل اکسیژ

 طریق سیاهرگ های بدن به سیاهرگ بزرگ پشتی رفته و در آنجا به قلب های لوله ای باز می گردد.

  یه است که این امر از طریق ترشحات موکوزی به سطح الپوست تنفس در کرم خاکی مرطوب بودن سطح ی الزمه

 خاکی و همچنین مرطوب بودن محیط زیست آن  ممکن می شود.پوششی سطح کرم 

 جانداران دارای تنفس پوستی باید: 

  تا  .مرطوب بودن پوست سبب می شودکنند تا پوستی مرطوب داشته باشندمی مرطوب زندگی های محیط آب و در

 گازها به راحتی حل شده و تبادل شوند.
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  به درون  اکیسژن سلول های پوششی پوست می شود.در نهایتاکسیژن در رطوبت سطح پوست حل شده و وارد

 خون جانور وارد می شود.

 تا سطح بتواند نیازهای حجم را فراهم کند. ش یابدافزایی آنها باید کوچک باشد تا نسبت سطح به حجم جثه 

 شده باشند. )یا هر دو توام(برای افزایش سطح بدن دراز یا پهن 

 در مجاور پوست قرار دارند. های فراوان مویرگ 

   است.پوست بسیار نازک در این جانوران 

 )نمونه ای از حشرات (یا ملخ  سوسکدستگاه تنفس  

 ی می بدن دستگاه تبادل گاز در حشرات شامل لوله های منشعب داخلی هستند که هوا را بطور مستقیم به سلول ها

  .رسانند

 

 ه های نایز، لولدارند مانند قلب ، بافت ماهیچه ی اندام های حرکتی و مغ اندام ها و بافت هایی که فعالیت بیشتری 

 متسع یافته تری دارند.

  مثالً به تعداد قطعات شکمی ملخ(.تعداد منافذ ورودی هوا به داخل لوله های نای زیاد است( 

  نقشی ندارد.به سایر سلول های بدن،خون در انتقال گازهای تنفسی 

 تبادل گاز در ماهی 

 ت فس نسبطور معمول مقدار اکسیژن درون هوا بیشتر از درون آب است بنابراین هوا محیط مناسبتری برای تن به

 (.به آب است.)غلظت اکسیژن آب کمتر از هوا است

 .هر چه آب گرم تر و شورتر باشه مقدار اکسیژن آن کمتر است 

 .در ماهی آبشش ها بر روی کمان های آبششی قرار دارند 
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  سطح خارجی بدن قرار دارند و توسط پوششی از بیرون حفاظت می شوند.آبشش ها در 

  عدد( کمان آبششی دارد. 8جفت ) 4ماهی ها 

 .آب از دهان ماهی وارد شده و از البه الی آبشش های موجود بر روی کمان آبشش عبور می کند 

 اره ،شیب غلظت بین جهت حرکت خون و آب در آبشش ها برعکس همدیگر است این امر سبب می شود که همو

 محفوظ بماند.اکسیژن آب و خون حفظ شود و همچنین شیب غلظت کربن دی اکسید از خون به آب نیز 

  از در گآبشش ها دارای سطح وسیعی هستند که در معرض آب قرار دارند، بنابراین، این اندام ها برای تبادل

ران و جمع می شوند به همین خاطر در جانو خشکی مناسب نیستند،چون سریعاً آب روی سطح آن ها تبخیر شده

 مجاری خشکی زی دستگاه تبادل گاز یعنی شش ها و لوله های تنفسی در داخل بدن تعبیه شده اند، و به وسیله

 باریکی به هوای آزاد راه دارند .

 

 قسمت های دستگاه تنفسی انسان 

 سه های هوایی است.دستگاه تنفسی انسان شامل بینی،حلق،حنجره،نای،نایژه،نایژک وکی 

 مجاری تنفسی 

 بینی،حلق،حنجرهالف(مجاری فوقانی:

 نای .1

  سانتی متر می باشد. 5/2سانتی متر و قطر 13تا10مجرایی به طول 

 دارای مژک و تعدادی غضروفU.شکل است،که مجرای نای را دائماً باز نگه می دارند 

  دارد.در جلوی نای غده ی تیموس و تیروئید و در پشت آن مری قرار 
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 نایژه .2

 (.)البته دارای انشعابات کوچکتر نیز هستندپس از نای نایژه به صورت دو شاخه قرار دارد

 نایژه راست کوتاه ،عمودتر و پهن تر است.

 نایژه چپ بلندتر باریک تر و افقی تر است.

 شکل و مژک می باشند. Uنایژه ها دارای غضروف

  رد.ه می داو نایژه ها وجود دارد ، مجرای آنها را همیشه باز نگحلقه های غضروفی زیادی که در دیواره ی نای 

 نایژک .3

  می شوند. بار به انشعابات باریک تری به نام نایژک ، تقسیم 20بعد از نای و نایژه ها مجاری تنفسی بیش از 

 ندارند. یهای غضروف هنایژک ها ،حلق 

 .نایژک ها دارای مژک هستند 

 

 کند)اثر هیستامین بر ماهیچه های صاف نایژک ها(ژک ها را تنگ می یهیستامین نا 

 تنفس بسیار مشکل می شود. )اثر هیستامین(در بیماری آسم ، به دلیل تنگ شدن نایژک ها ، 

  که است  پوشاندهبافت پوششی مژه داری را سطح داخلی دیواره ی مجرا های هوا از بینی تا نایژک های انتهایی

 دارای ترشحات مخاطی چسبناک است.

 جود در هوای دم را جذب می کند و ذرات ریز مو -2وای تنفسی ، همرطوب کردن  -1این بافت پوششی عالوه بر

 سپس حرکت ضربانی مژه های آن ، ترشحات مخاطی را به سوی حلق و گلو می راند.

   شش دارند. )ساکن خشکی(بیشتر مهره داران 

  تشکیل شده است.سنگفرشی شش ها کیسه هایی هستند که جدار آنها از یک الیه نازک سلول های پوششی 

 .سطوح داخلی شش ها به دفعات چین خورده است تا سطح تنفسی بزرگی را تشکیل دهد 
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 .انتقال گازها بین شش ها و سلول های بدن با کمک و همکاری سیستم گردش مواد صورت می گیرد 

 ه ی سینه شش ها را در خود جای داده است.ی بستقفسه 

 ط می کند.تبی سینه مری قفسهرا به دیواره پرده ای دو جداره به نام جنب ، شش ها 

 رددر بین آنها قرار دا )مایع جنب(ایعی لغزندهی داخلی و خارجی است که مپرده ی جنب خود دارای دو دیواره. 

 ،ش ضربه گیری داردو نق حرکت شش ها را آسان می کند مایع جنب. 

 ی سینه است.دم و بازدم نتیجه ی تبعیت شش ها از حرکات قفسه 

 ود.در انسان و سایر پستانداران ، قفسه ی سینه به وسیله ی پرده ی دیافراگم از حفره ی شکم جدا می ش 

 عضالتی که در تنفس نقش دارند 

 پرده ی دیافراگم .1

 داخلی()بین دنده ای خارجی و دنده ایعضالت بین  .2

 

 عضله ی دیافراگم 

  ند.ارادی)خود مختار( پیام دریافت می کغیراز مراکز  غالباًعضله پرده دیافراگم از نوع مخطط است که 

 .در تنفس های آرام و طبیعی مهمترین نقش را در حرکت شش ها دارد 

  .حجم قفسه سینه را بصورت عمودی افزایش می دهد 

  مسطح است. حالت انقباض تقریباً در حالت استراحت گنبدی شکل و در 

 .دیافراگم در پستانداران وجود دارد و در سایر مهره داران یا وجود ندارد یا ناقص است 
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 شش  واردبت ایجاد فشار مث هوا بر اثرزیستان دو درفی وارد شش ها می شود )هوا بر اساس فشار من،درپستانداران

 (.ها می شود

 )داخلی و خارجی(عضالت بین دنده ای 

 .عضالت بین دنده ای از نوع مخطط)ارادی( هستند 

  ی نیز )به مقدار کمتر.حجم قفسه سینه را به صورت افقی افزایش می دهندغالباً خارجی عضالت بین دنده ای

  عکس این عمل می کنند. در حالی که عضالت بین دنده ای داخلی(.عمودی افزایش می دهند

  جناغ به  سبب کشیده شدن دنده ها به سمت باال و استخوان سینه ای بزرگ،خارجی و دنده ای بین انقباظ عضالت

فزایش سمت بیرون می شود که این حرکات در نهایت حجم قفسه سینه را بصورت افقی)و تا حدودی نیز عمودی( ا

 صورت می گیرد.(و عضالت شکمی )عکس این عمل توسط عضالت بین دنده ای داخلی می دهند

 

  .در تنفس های شدید و ارادی هم عضالت بین دنده ای و هم دیافراگم به صورت توام نقش دارند 

  م قفسه ادن حجدباال و پایین رفتن دنده ها با کمک ماهیچه های بین دنده ای و استخوان جناغ ، با افزایش و کاهش

 ند.نی سینه به عمل دیافراگم کمک می ک

  که قفسه  چه هاییباال می برند و حجم آن را زیاد می کنند ، ماهیچه های دم و ماهیماهیچه هایی که قفسه ی سینه را

 ی سینه را پایین می آورند و حجم آن را کم می کنند ، ماهیچه های بازدم به حساب می آیند.

 یخلای دا ماهیچه های دم  و ماهیچه های بین دنده،سینه ای بزرگ ،دیافراگم،ی بین دنده ای بیرونی ماهیچه ها ،

 .ی محسوب می شوندماهیچه های بازدم راست و مورب شکمی ،دیافراگم

 .دیافراگم هم ماهیچه ی دمی است و هم ماهیچه بازدمی 

 .در تنفس بسیار شدید ، انقباض عضالت شکم نیز نیروهای قبلی را تقویت می کند 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 یجاد از طریق شکاف ا، شش ها بر روی هم جمع می شوند و هوا قفسه ی سینه شکافی ایجاد شود هاگر در جدار

اخل دپرده ی جنب است که همیشه فشار هوای  عملکرددلیل این امر .وارد می شودبه درون حفره ی سینه شده 

 (.)فشار دائمی جنب منفی است.شش ها را کمتر از هوای بیرون بدن نگه می دارد

 
 سورفاکتانت  

  ( از فسفولیپیدها،تری گلیسریدها،اسید های چرب و مقدار کمی پروتئینماده ای به نام سورفاکتانت )  لول سبرخی

 های دیواره ی کیسه های هوایی ترشح می شود.

 ی مرا کاهش  )آب(سورفاکتانت سطح داخلی  این کیسه ها را می پوشاند و کشش سطحی مایع پوشاننده ی آنها

 کیسه های هوایی را آسان می کند. دهد و باز شدن طبیعی

 دار سورفاکتانت در اواخر دوره ی جنینی ساخته می شود و به همین دلیل ، بعضی از نوزادان زودرس که مق

 )زجر تنفسی(.سورفاکتانت در آنها به مقدار کافی ساخته نمی شود ، به زحمت نفس می کشند

 

 پارامترهای قابل اندازه گیری تنفسی 

 :نیم ، که به این کمیلی لیتر )نیم لیتر( هوا را جابجا می  500یک از ما در هر دم و بازدم عادی حدود هر هوای جاری

 میزان هوا ، هوای جاری گفته می شود.

 سی به شش ها می رسد و بقیه ی آن در مجاری تنف جهت تهویهدمی جاری سوم هوای  دونزدیک به :هوای مرده

ه گفته می که به آن هوای مرد .کند مبادله خون با را خود اکسیژن و اکسیدکربن دى تواند نمى و باقی می ماند

 .شود

 

  .هوای مرده به علت این که در تهویه شرکت نمی کند بیشترین مقدار اکسیژن را دارا است 
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  رد واا را می توان با یک دم عمیق ، حجم بیشتری از هوی،پس از یک دم معمول:هوای ذخیره ی دمی یا هوای مکمل

 (میلی لیتر3100).شش ها کرد که به آن هوای ذخیره ی دمی یا هوای مکمل گفته می شود

  خارج  ها توان هوای بیشتری را از شش با یک بازدم عمیق میپس از هر بازدم معمولی،:هوای ذخیره ی بازدمی

 (میلی لیتر 1200).کرد که به آن هوای ذخیره ی بازدمی گفته می شود

 :اتی ظرفیت حیطی یک بازدم عمیق بیرون می دهد،به مجموع هوایی که فرد پس از یک دم عمیق ، ظرفیت حیاتی

 (میلی لیتر 4800).گفته می شود

 دم عمیق + بازدم عمیق=هوای جاری ذخیره بازدمی+ ذخیره دمی+ =ظرفیت حیاتی

  انده ی باقی مماند که به آن هواپس از حداکثر بازدم ، هنوز مقداری هوا درون شش ها باقی می :هوای باقی مانده

 (میلی لیتر 1200)شود. گفته می

   توسط دستگاه اسپیرومتر قابل اندازه گیری نیست باقی ماندههوای. 

 :اگر حجم هوای جاری را در تعداد تنفس در یک دقیقه ضرب کنیم ، حجم تنفسی در دقیقه به دست حجم تنفسی

 (500×15=7500 میلی لیتر .می آید

  ظرفیت حیاتی+ هوای باقی مانده.ها:ظرفیت شش 

 
 کنترل تنفسی  

 کنترل های عصبی 

م های پیابه وسیله ی  )راست شکمی و مورب(عضالت شکمیو  ،سینه ای بزرگعضالت بین دنده ایارادی: کنترلالف( 

 نند.کتر یق ،و یا عماعصاب می توانند تنفس را سریع تردریافت شده از تارهای عصبی ارادی کنترل می شوند و این 

حت سی را تاتیک( فعالیت دستگاه تنفماغلب موارد مکانیسم های خود مختار)سمپاتیک و پاراسپغیر ارادی:  کنترلب(

 د.()خصوصاً دیافراگم که توسط دستگاه خودمختار سمپاتیک و پاراسمپاتیک کنترل می شو.کنترل خود دارند

 ( قرار دارند.نخاع و پل بصل المراکز اصلی کنترل تنفس در ساقه مغز )مغزی 
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  به مان زدر واحد را و فعالیت پاراسمپاتیکی کاهش تعداد تنفس شده فعالیت سمپاتیکی سبب افزایش تعداد تنفس

 همراه دارد.

  میزانO2،CO2 ، PH  خون ،از طریق گیرنده های شیمیایی موجود در سرخرگ ها )آئورتی وگردنی (مراکز تنفس

 این مراکز تعداد و عمق تنفس را تغییر می دهند..می کنندرا در بصل النخاع و پل مغز تحریک 

 قی )چون هوای دمی با هوای باتر از غلظت آن در هوای بیرون است.غلظت اکسیژن درون کیسه های هوایی کم

 مانده مخلوط می شود(

 الیه  4 الیه عبور می کندکه5د مجموعا ازهوایی که از درون کیسه های هوایی وارد خون مویرگ های ششی می شو

سه ی )بین دو سلول پوششی کیاست.ک الیه ی غشای پایه مشترک و ی الیه فسفولیپیدی( 8)غشای سیتوپالسمیی 

 (هوایی و مویرگ

  4مورد است.9پس مجموعه الیه ها ی مولکولی الیه فسفولیپدی دارند.8می مجموعا غشای سیتوپالس 

 فشار اکسیژن )غلظت اکسیژن(کمتری خونی که از سرخرگ های ششی به شش ها آورده می شود دارای 

ار )درون کیسه های هوایی فش.میلی متر جیوه( نسبت به هوای درون کیسه های هوایی است46-40) 

رون دسبب می شود انتشار اکسیژن از کیسه های هوایی به  (این اختالف فشار.میلی متر جیوه است104اکسیژن

 خون مویرگ های ششی صورت گیرد.
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   فشار کربن د( ی اکسیدCO2(خونی که توسط سرخرگ ها به شش ها آورده می شود )از 45-46 )میلی متر جیوه

(بیشتر .میلی متر جیوه است40هوای درون کیسه های هوایی )فشار کربن دی اکسید درون کیسه های هوایی

 است،بنابراین کربن دی اکسید از خون به داخل کیسه های هوای انتشار می یابد.

  کسید میلی متر جیوه و فشار کربن دی ا95-100در ابتدای مویرگ های بافتی فشار اکسیژن درون خون تقریبا

میلی 20ل داخل سلومیلیمتر جیوه و در  40مایع خارج سلولی در فشار اکسیژن که  میلی متر جیوه است در حالی40

یژن از خون خارج وه است بنابراین اکسمیلی متر جی45-46 در داخل سلول فشار کربن دی اکسیداست.متر جیوه 

بین ع به مای به داخل سلول می رود و کربن دی اکسید موجود در سلول ابتدا بین سلولیشده و پس از ورود به مایع 

 ود.کربن دی اکسید طی مکانیسم های مختلفی از خون به شش ها برده می ش می شود.و سپس وارد خون  سلولی

 کنترل شیمیایی 

  می دکربن از طریق تحریک مراکز تنفسی در مغز سسب می شود تا  این مراکز قدرت انقباض عضالت دی اکسید

 و باز دمی را افزایش می دهند.

  ترل از طریق اثر بر گیرنده های شیمیایی برخی رگ ها )مانند آئورت(مراکز عصبی کنموجو در خون اکسیژن

 کننده ی تنفس را در مغز تحریک می کند.

 گازهای تنفسیانتقال  

 هموگلوبین 

  .یک نوع پروتئین انتقالی است 

 .در داخل گلبول قرمز قرار دارد 

  میلیون مولکول هموگلوبین دارد. 640هر گلبول قرمز حدودا 

   ست.ساخته شده ا )دو تا آلفا و دو تا بتا(رشته پلی پپتیدی که از دو نوعمی باشند4هر گلبول قرمز از 

  دو نوع ژن رمزگردانی می شود. هر مولکول هموگلوبین توسط 

 م است که بخش غیر پروتئینی هموگلوبین محسوب یا بتا(دارای یک گروه هِ اهر رشته پلی پپتیدی )آلف 

 می شود .

 ِکز آن م از یک مولکول آلی غیر پروتئین حلقه مانند)حلقه پورفیرین( و یک اتم آهن دو ظرفیتی در مرهر ه

 هموگلوبین مجموعا چهار مولکول هم دارد.تشکیل شده است .هر مولکول 

 انتقال اکسیژن در خون 

 ِبا اکسیژن برقرار می کند. یواالنسطریق اتم آهن خود یک پیوند غیرکوم از هر مولکول ه 

 ( را به همراه خود دارد. 8هر هموگلوبین به طور کامل مجموعاً چهار مولکول اکسیژن )اتم اکسیژن 
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 ن مثال اگر در یک هموگلوبین یک اکسیژن از قانون تعاونی سود می جوید.یژهموگلوبین بر سر گرفتن اکس

ه کسیژنی وجودداشته باشد گرفتن اکسیژن بعدی برای آن آسانتر خواهد بود و این امر در مورد چهار مولکول اک

 .دهر مولکول هموگلوبین می گیرد صدق می کن

  حویل تها را  ژن به بافت همه ی آنیهنگام تحویل دادن اکسهموگلوبین برای اینکه قانون تعاونی را مختل نکند در

 درصداکسیژن خود را به همراه دارد. 78نمی دهد بنابراین خونی که به شش ها بر می گردد هنوز

 97% جا شده آن به صورت محلول درپالسما در خون جاب %3و  )اکسی همو گلوبین(اکسیژن به وسیله ی هموگلوبین

 و به بافت ها می رسد.

 الف اخت،  عامل اصلی ترکیب اکسیژن با هموگلوبین در شش ها  و یا جدا شدن آن ها از همدیگر در کنار بافت ها

 فشار اکسیژن است.

  ن خود توا %97میلی متر جیوه است که در این حالت هموگلوبین  104فشار اکسیژن در کیسه های هوایی شش ها

 اکسیژن می گیرد.

 ظرفیت  %19) یعنی در بافت ها  .توسط اکسیژن اشباع است %78وز حدود در خون سیاهرگی هموگلوبین هن

 هموگلوبین ، اکسیژن آزاد شده است.(

 CO وگلوبین( و برابر میل ترکیبی اکسیژن با هم 200) د.)مونواکسید کربن( میل ترکیبی شدیدی با هموگلوبین دار

 نتیجه باعث مسمومیت و مرگ مانع ترکیب اکسیژن با هموگلوبین می شود و در 

 رون ها بهن الکتبا اختالل در عملکرد زنجیره ی انتقال الکترون میتوکندری مانع رسید کربن ،البته مونو اکسیدمی شود

 ) پدیده ی گازگرفتگی(اکسیژن می شود و تنفس سلولی را مختل می کند.

 

 انتقال کربن دی اکسید در خون 

 70%  نقش اساسی در تنظیم .بی کربنات به شش ها منتقل می شوددی اکسید کربن به صورت یون(PHدخون دار.) 

 %23  2دیگر ازCO .بافت ها به صورت مستقیم با هموگلوبین ترکیب و جابجا می شود 

 %7  2بقیه یCO .به صورت محلول در پالسما جابجا می شود 

  2آنزیمی به نام انیدرازکربنیک که در غشای گلبول های قرمز وجود دارد ، ترکیب شدنCO یل آن به با آب و تبد

می بدیل تو هیدروژن به یون بی کربنات  در داخل گلبول قرمز به می کند. اسید کربنیک  تسهیلاسیدکربنیک را 

 .شود

 ا در ت آزاد حل می شود،این یون مهمترین نقش ریون بی کربنات از گلبول قرمز خارج شده و در خون به صور

 خون دارد.PHتنظیم 

 گلیکولیز در سیتوسل و کربس در میتوکندری(.تنفس واقعی در سلول ها انجام می گیرد( 
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 سوختن.ها است با اکسیژن و اکسید شدن آن منظور از تنفس واقعی ، ترکیب شدن مواد آلی () 

 
 عطسه و سرفه 

 سد اول دفاع غیر اختصاصی محسوب می شوند. عطسه و سرفه دو مکانیسم 

 طسه و یا عباعث واکنش ای نواحی علت حساسیت زیاد به ها و مواد خارجی به نای ، نایژه و مجاری بینی زورود گا

 سرفه می شود.

 نی ناگها در شروع سرفه یا عطسه ، حنجره بسته می شود و هوا را داخل شش ها محبوس می کند ، سپس با باز شدن

 ره ، هوا با فشار خارج می شود.حنج

 شود. هان میدر هنگام سرفه زبان  کوچک با باال آمدن سوراخ بینی را مسدود می کند.این امر سبب خروج هوا از د  

  و  ا سرعتبدر هنگاه عطسه زبان کوچک، سوراخ بینی را در ناحیه حلق مسدود نمی کند و این سوراخ باز است.هوا

 شود.فشار از بینی خارج می 

  ی کند.معطسه و سرفه،باکتری ها،ویروس ها،ذرات گرد و غبار و سایر عوامل بیگانه را از مجاری تنفسی خارج  

 .مرکز انعکاس عطسه و سرفه در بصل النخاع است 

 تکلم 

 تولید صدا با ارتعاش تارهای صوتی حنجره صورت می گیرد. 

  با کمک لب ها و دندان  و دهان و زبان صورت می گیرد. ساختن کلمات 

 .افراد از هوای ذخیره ی بازدمی جهت صحبت کردن استفاده می کنند 

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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 ازهاآزمون فصل تبادل گ

انوری که سطح مبادله ی اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است.با کدام عبارت درست می در مورد هر ج-1

 (94باشد؟)سراسری

 بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند. (1

 یافته است.کارایی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی افزایش  (2

 فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیش از فشار اسمزی است. (3

 مراحل اولیه ی نمو رویان ،یکسان می باشد. (4

انوری که سطح مبادله ی اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است.با کدام عبارت درست می باشد؟)سراسری در مورد هر ج-2

 (94خارج از کشور

 ر ابتدای خود،یک ماهیچه ی صاف حلقوی دارند.همه ی مویرگ ها،د (1

 همه ی درشت مولکول ها،در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند. (2

 همه ی سلول های پیکری ،در هسته ی خود دو مجموعه کروموزوم دارند. (3

 همه ی سلول های زنده،در اطراف خود محیطی نسبتاً پایدار و یکنواخت دارند. (4

 (93راسری)س0.........دارد،......................... طبیعی و آرام تنفس در را نقش مهمترین که عضله ای شدن ........... با فرد، یک در-3

 می کند. حرکت عقب سمت به سینه جناغ - مسطح (1

 .می شود تسهیل هوایی کیسه های بازشدن - غیرمسطح (2

 می کنند. حرکت بیرون و باال سمت به دنده ها - غیرمسطح (3

 .می ماند باقی تنفسی مجاری در دمی جاری هوای از مقداری  -مسطح  (4

 (93.................................)سراسری خارج از کشور عمل حین چلچله، در-4

 .می شود منتقل تنفسی مجاری به هوادار، کیسه های همه ی از شده تهویه هوای بازدم، (1

 .می گیرد قرار بیشتری فشار تحت هوادار، کیسه های همه ی در موجود هوای بازدم، (2

 .می شود وارد هوادار کیسه های همه ی داخل به نشده تهویه هوای دم، (3

 .می کند عبور تنفسی سطوح از هوادار، کیسه های همه ی هوای دم، (4

 (93می نماید؟)سراسری خارج از کشور تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام-5

 ................. دارد را نقش مهمترین طبیعی و آرام تنفس در که عضله ای شدن مسطح با انسان در»

 .می ماند باقی تنفسی مجاری در دمی جاری هوای از مقداری (1

 .می نماید حرکت جلو سمت به سینه جناغ (2

 .می شوند باز طبیعی طور به هوایی کیسه های  (3

 .می کنند حرکت پایین سمت به دنده ها (4

 (91 سراسری........ )نایژک..........ششی ی خانه انسان در -6

 .باشد می پایه غشاء واجد -برخالف(1
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 .است دار مژه های سلول فاقد -همانند(2

 .است غضروفی های حلقه فاقد -همانند(3

 .کند می ترشح مخاطی ای ماده -برخالف(4

 (91است؟)سراسری  نادرستکدام  -7

 در پرنده ی شهدخوار........

 همه ی کیسه های هوادار یکسان نمی باشد.  (کیفیت هوای1

 (عمل تهویه ی هوا همیشه در مرحله ی بازدم صورت می گیرد.2

 (هنگام دم میزان اکسیژن در درون کیسه های هوادار پیشین زیاد نمی باشد.3

 (میزان اکسیژن در هوای کیسه های هوادار عقبی کم تر از شش ها می باشد.4

ده ی سطح داخلی آن را............می دهد. سورفاکتانت از سلول های............ترشح و کشش سطحی مایع و پوشانندر انسان، مایع  -8

 (88)سراسری خارج از کشور

      افزایش   -( سنگفرشی ساده2                                                            افزایش -( نایژک1

 کاهش -( نایژک4                                           کاهش     -( سنگفرشی ساده3

 (91ریان هوا در شش های جانداری یک طرفه است در این جاندار........... )سراسری خارج از کشور ج -9

 (روده تنها محل گوارش شیمیایی غذا است.1

 سینه جدا می کند. (پرده ی دیافراگم محوطه ی شکم را از قفسه ی2

 (قلب چهار حفره ای و گردش خون از نوع مضاعف است.3

 (دفع مواد زاید نیتروژن دار با خروج آب زیادی همراه است.4

 ............سان ........به طور معمول در دستگاه تنفسی ان -10

 تا است. 20های هر شش بیش از ( تعداد نایژه1

 های تنفسی یکسان است.های هوایی و لولهکیسه( نوع بافت پوششی تک الیه 2

 کنند.های هوایی سورفاکتانت ترشح میهای پوششی کیسهی سلول( همه3
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 دهد.های هوایی را کاهش میی درون کیسه( سورفاکتانت کشش سطحی مایع پوشاننده4

 (84( )سراسری Hbند؟ )هموگلوبین  شوتر به چه صورت حمل میر سرخرگ و سیاهرگ ششی انسان، گازهای تنفسی، بیشد -11

1 )2HbCO  2ـHbO     2 )
3HCO  2ـHbO 

3 )
3HCO  2ـO 2( 4    محلول در پالسماHbCO  2ـO محلول در پالسما 

 (87یابد. )سراسری ریق شود ................. میی انیدراز کربنیک تزا فرض این که به انسانی، مهار کنندهب -12

 1 )
3HCO 2( تولید 2          خونش، کاهشCO هایش، افزایشبافت 

( فشار 4         در خونش، افزایش 2O( ظرفیت حمل 3 
2O هایش، کاهشسیاهرگ 

 ؟شودنمیگیری ها به وسیله اسپیرومتر اندازهدام مورد در سنجش گنجایش ششک -13

 ( ظرفیت حیاتی4            مانده     ( هوای باقی3         ( هوای جاری        2  ( ذخیره دمی1

 توان گفت ...........................در خون می 2COبا توجه به انتقال  -14

 کند.های قرمز فعالیت می( آنزیم انیدراز کربنیک در سیتوسل گلبول1

 خون نقشی ندارد. PHبا آب در تنظیم  2COکربنات حاصل از ترکیب ( بی2

3 )2CO شود.جا میتری از اکسیژن بین مایع بین سلول و خون جابهدر اختالف فشار کم 

 است. 2COتر از ( میل ترکیبی هموگلوبین با مونواکسیدکربن کم4

 گفت ............................. . تواننمیبا توجه به انتقال اکسیژن در خون  -15

 ا هموگلوبین میزان فشار اکسیژن خون است.ترین عامل در ترکیب اکسیژن ب( مهم1

 شود.جا میجابه ترین اکسیژن از طریق ترکیب با هموگلوبین( بیش2

 تر از سلول است.( فشار اکسیژن در مایع بین سلول بیش3

 های ششی یکسان است.مویرگ ( فشار اکسیژن در ابتدا و انتهای4

 ؟نیستکدام مورد صحیح  -16

 است. باقی ماندهدر هوای  2COترین درصد ( بیش1

 در هوای مرده است. 2Oترین درصد ( بیش2

 تر از مجموع ذخیره دمی و بازدمی است.( ظرفیت حیاتی بیش3
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 ها نیست.از ظرفیت کلی ششتر ( ظرفیت حیاتی همواره کم4

 ؟شودنمییک ظرفیت حیاتی شامل کدام -17

 ( هوای جاری4  ( ذخیره بازدمی3 مانده( هوای باقی2 ی دمی( ذخیره1

 دگان .......................در دستگاه تنفسی پرن -18

 گیرد.ها صورت میی دم، تبادل گازهای تنفسی در شش( فقط در مرحله1

 ها دو طرفه است.در شش( جریان هوا 2

 شود.های هوادار جلویی وارد نمی( هوای دم مستقیماً به کیسه3

 گیرد.های هوادار صورت میی تبادل گازهای تنفسی در کیسه( بخش عمده4

 قعی ......................تنفس وا -19

      .مایع بین سلولی است( انتشار اکسیژن از خون به 2   ها است.     ( دریافت اکسیژن توسط سلول1

 ها است.های پر انرژی آلی درون سلول( فرآیند کسب انرژی از مولکول4های هوایی است.   ( انتشار اکسیژن از کیسه3

 ؟شودینمیک هوای جاری محاسبه در کدام -20

 ی دمی( ذخیره4یق                      ( بازدم عم3                          ( ظرفیت حیاتی         2                ( دم عمیق             1

 ؟کندنمیتکمیل  نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -21

 .«به طور معمول در دستگاه تنفسی انسان ............................. »

 شود.الف( هنگام بازدم، دیافراگم با انقباض خود گنبدی شکل می

 شوند.،عضالت راست شکمی منقبض میب( هنگام دم 

 کند.ترین نقش را ایفا میهای آرام و طبیعی مهمج( دیافراگم، در تنفس

 کنند.ختار پیام تحریکی دریافت میمای ،همواره از مراکز خود د( عضالت بین دنده

 1 )1                                             2 )2                                               3 )                                                 4 )4 

 باشد.ب ناشی از انقباض.........و ........می.... به ترتی....و.......ی سینه در جهت ....فسه.......حجم ق. -22

 ایین دندهبافقی ـ دیافراگم ـ ( کاهش ـ قائم ـ 2ای       ـ قائم ـ دیافراگم ـ بین دنده( افزایش ـ افقی 1

 ای( کاهش ـ افقی ـ قائم ـ دیافراگم ـ بین دنده4ای  ( افزایش ـ قائم ـ افقی ـ دیافراگم ـ ماهیچه های بین دنده3
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 ؟کندنمیی زیر را به طور صحیح تکمیل چند مورد جمله -23

 ..............توان گفت ..........با توجه به تبادل گازهای تنفسی در جانوران می»

 گیرد.لف( در حشرات تبادل گازهای تنفسی بدون نیاز به همکاری سیستم گردش خونی صورت میا

 تر است.ب( فشار مایع جنب در هنگام بازدم نسبت به فشار هوایی بیرون مثبت

 داران به طور کامل وجود دارد.ج( دیافراگم در همه مهره

 گیرد.با مشارکت دستگاه گردش خون صورت مید( در کرم خاکی تبادل گازهای تنفسی 

1 )1                                2 )2                                       3 )3                 4 )4 

 ه طور معمول در مجاری تنفسی در انسان ............................. .ب -24

 ها توانایی تولید موکوز ندارد.( بافت پوششی در مژه2 ( بافت غضروفی همواره وجود دارد.          1

 های تنفسی به سمت حلق است.( حرکت ضربانی مژه4       های پوششی متفاوت است.( تعداد الیه3

 تری دارد؟دام ساز و کار بینی در راستای فرآیند تنفسی نقش کمک -25

 تیغه های بینی سرعت و جهت هوای دم را تغییر می دهند.( حفرات و 1

 شود.بودن این حفره می های پوششی بینی منجر به مرطوب( ترشحات مخاطی سلول2

 ن زیاد همواره در آن جریان دارد.های خونی است که خو( مخاط قرمز بینی مملو از مویرگ3

 هستند. ها با محیط خارج در ارتباط( در مخاط زرد بینی نورون4

  ؟شودنمیهای تنفسی در پرندگان محسوب های سازگارییک از برتریدامک -26

         ها با اکسیژن( قدرت پیوستگی زیاد هموگلوبین آن2                             ( کارآیی باالی دستگاه تنفسی1

 های پروازی     ( وجود میوگلوبین فراوان در ماهیچه3

 های هوادار توان باالیی در تبادل گازهای تنفسی دارند.ها کیسه( عالوه بر شش4 

 ................الف هوای...نحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم،می توان بیان داشت که هوای..............................برخبا توجه به م-27

 (95بخشی از ظرفیت حیاتی محسوب می شود)کنکور 

 ذخیرۀ بازدمی–(ذخیرۀ دمی 2                                                                               مرده        -ل(مکم1

 ذخیرۀ بازدمی-(باقی مانده4باقی مانده                                                                                  -(مرده3
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  ن ها نتشار آا در این سلول بر ل مولکول ها از جایی به جای دیگرانتقا و ندارندتک سلولی ها دستگاه گردش مواد

 است.متکی 

 ست.کند ا فرایند  انتشار در فاصله های کوتاه مانند فاصله بین دو الیه سلولی سریع و در مسافت های طوالنی 

 جابه جایی مواد در جانداران 

 الف( انتشار  

 جریان مستقیم )حرکت توده ای( ب(

 آوند  ی بدونتک سلولی ها)باکتری ها، اغلب آغازیان و برخی قارچ ها( و برخی پر سلولی ها مانند گیاهان ابتدای

و دستگاه  کنند در جا به جایی مواد از پدیده انتشار استفاده می )مانند خزه ها( ، برخی جلبک ها و اغلب قارچ ها

 انتقال مواد ندارند. 

 .اغلب جانوران و گیاهان آوند دار از جریان یا حرکت توده ای برای انتقال مواد استفاده می کنند 

 دستگاه گردش مواد در جانوران 

  : به  د آب رادارای سلول های تاژک داری هستند )تعداد آن ها کم است( که با زنش تاژک های  خوالف( اسفنج ها

 داخل اسفنج هدایت می کنند.

 ی از اسفنج ها اندام ندارند و آخرین سطح سازمانبندی آن ها بافت است. تعداد زیاد 

 .فاقد دستگاه گردش خونند 

  رکت ا به حدارای منافذ زیادی بر روی خود هستند که آب از طریق آن ها وارد شده و در نهایت با حرکت تاژک ه

 اسفنج یک طرفه است. در می آید و از یک منفذ واحد و بزرگتر خارج می شود حرکت آب در درون 

 .هر سلول به طور مستقل به تبادل مواد با محیط می پردازد 

 تگاه )فاقد دسی( دارای دستگاه گردش مواد هستند.)شامل هیدر ، عروس دریایی، شقایق دریای :ب( کیسه تنان

 .(گردش خونند

  است کیسه تنانساده ترین دستگاه گردش مواد مربوط به. 
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 (.ستگاه گردش مواد استد وکیسه دستگاه گوارش )عروقی هستند. -دارای کیسه ی معدی 

 رکت آب در داخل کیسه دو طرفه است.ح 

 فقط دارای دهان هستند.  

  واد دو)حرکت مسپس از همین راه هم خارج می شود.آب و مواد موجود در آن ها از راه دهان وارد کیسه شده و 

 (.طرفه است

 

 از  و بعد و به جای آن آب از راه دهان وارد کیسه ی گوارشی آنها می شود کیسه تنان دستگاه گردش خون ندارند

 گردش و تبادل مواد از همان راه دهان از کیسه ی گوارشی خارج می شود.

  ل ه تبادببدن کیسه تنان از دو یا سه الیه سلول ساخته شده است و همه ی سلول ها می توانند به صورت مستقل

 زند.مواد با محیط اطراف بپردا

  وله ی لعروس دریایی نیز کیسه ی گوارشی دارد که این کیسه دارای لوله هایی است که به صورت شعاعی به یک

 دایره ای دیگر متصل هستند.

 آب را به جریان در ارند که این مژک ها با زنش خود،سلول های پوشاننده ی درون این لوله ها مژک د 

 می آورند.

  ل ایر سلوه ی سدر تماس مستقیم هستند اما فاصلدرون لوله در عروس دریایی فقط سلول های جدار لوله ها با آب

 چندان زیاد نیست. ها نیز از لوله ها

 .سلول های خارجی هیدر به طور مستقیم با آب بیرون در تماسند 
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 ر داخل ند و د،آب را وارد کیسه می کنشود ها که در نهایت منجر به انقباض کیسه می کیسه تنان با انقباض ماهیچه

ر تاژک ها د و)مژک ها در عروس دریایی مژک ها یا تاژک ها ی خودکیسه توسط انقباض ماهیچه ها و حرکت 

 هیدر( آب  را به جریان در می آورند. 

 ،دستگاه انتقال مواد در شقایق دریایی، ساختمان پیچیده تری دارد.در میان کیسه داران 

  :خصص تی باض انجام می دهند وگرنه ماهیچه ماهیچه های کیسه تنان سلول های پوششی هستند که عمل انقنکته

 د.نداروجود یافته ای مانند سایر جانوران 

 

 (.ستنده)دارای اندام و دستگاه نیز .بجز اسفنج ها بقیه جانوران سطح ترازبندی آن ها باالتر از بافت است 

  های مشخصی دارند کیسه تنان هستند.پست ترین جانورانی که بافت 

 .همه کیسه تنان آبزی )دریا زی( هستند 

  شای غمشابه  )الیه مولکولیو یک الیه مولکولی ساخته شده است.دارای تقارن شعاعی هستند بدن از دو الیه سلولی

 ( دستگاه گردش خون، دستگاه تنفسی ،دستگاه دفعی و...ندارند..پایه است

  آمونیاک دفع می کنند.سته،و پیوبه طور مستقیم 
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 یابد. شار میاز سلول های بدن،کربن دی اکسید به داخل آب انتشار می یابد و از آب،اکسیژن به داخل سلول ها انت 

  بی تگاه عص.)تقسیم بندی دسدارای شبکه ای از نورون ها هستنددستگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع( ندارند و فقط

 (.صورت نمی گیردمرکزی و محیطی در آن ها 

 .تولید مثل جنسی و غیر جنسی دارند ولی غالبا تولید مثل غیر جنسی )جوانه زدن( را انجام می دهند 

 )هستند گامت ها را به داخل آب درون حفره یا کیسه آزاد می کنند برخی یک جنس و برخی دوجنسی )نر و ماده. 

 ندارند و لقاح خارجی انجام می دهند. برخی دارای غدد جنسی ماده هستند ولی مجاری تولید مثلی 

 ج(کرم های پهن

 دارند.مانند پالناریا(و برخی زندگی آزاد) )مانند کرم کدو(م های پهن اغلب انگلکر  

 دستگاه گردش مواد دارند ولی دستگاه گردش خون ندارند.  

 آورندروقی( را توسط انقباض عضالت به حرکت در می ع-)حفره ی معدیمایع درون بدن خود. 

  .سلول های مژکدار درون حفره، در حرکت مایع میان بافتی نقش دارند 

 روقی( هستند .ع -دارای دهان،حلق و حفره ی داخلی)معدی 

 د.ناکسیژن را از طریق انتشار از سطح بدن خود دریافت می کن 

 مولکول هاست حرکت مایع میان بافتی فقط اغلب در جهت حرکت سلول های آمیبی ایمنی و جابه جایی سایر. 

 

 انواع دستگاه گردش خون 

 .دستگاه گردش خون باز1

 .دستگاه گردش خون بسته 2

 انواع دستگاه گردش خون بسته 

 الف( دستگاه گردش خون بسته ساده )تک مدار(

 دستگاه گردش خون مضاعف )دو مدار(ب(
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  جریان دارد.خون مایعی به نام دستگاه گردش خون نوعی دستگاه گردش مواد است که در آن 

 دستگاه گردش خون شامل 

 .تلمبه یا پمپی بنام قلب که ممکن است یک یا چند تا باشد. 1

 ()شامل سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ.در دستگاه گردش خون باز مویرگ های کاملی وجود ندارد..رگ های خونی 2

  گاه جابه جا می شود )خون یا لنف است.(.مایعی که از طریق این دست3

 گردش خون بازدستگاه  

 (گردش خون خت پوستان، هزار پایان و...( و اغلب نرم تنان)صدف ها و ...)حشرات، عنکبوتیان، ستمام بند پایان

 باز دارند.

 .شبکه ی مویرگی کاملی ندارد 

 .سرعت حرکت خون کند است 

 
 .در اغلب موارد خون در انتقال گاز های تنفسی نقش ندارد 

 ارند.سلول ها ی خونی حرکت آمیبی د 

 .ر در حالی که در گردش خون بسته د.در سلول نیسترنگدانه ی خونی )رنگدانه ی خونی در خون محلول است

 (داخل سلول قرار دارد.

 رار میخون برای مدت کوتاهی دستگاه گردش خون را ترک می کند و به طور مستقیم در مجاور سلول های بدنی ق 

 گیرد.

  ماهیچه های بدن )خصوصاً شکمی( در انتقال و حرکت خون نقش دارند.عالوه بر ماهیچه های قلب سایر 

 .قلب های لوله ای در این نوع جانوران حرکت دودی دارند 

 .انقباضات دودی معموالً در جهت خاصی روی می دهد و سبب یک طرفه شدن جریان خون می شود 

 حاوی اتم مس است.(.رنگدانه خونی هموسیانین است( 
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  خون ، خون و مایع میان بافتی یکسان هستند و همولنف نامیده می شوند.در این نوع گردش 

  ت و در حالیکه کرم خاکی نوعی کرم حلقوی اس)مانند نرئیس( گردش خون باز دارد.کرم های حلقوی پرتاران

 (.)اغلب کرم های حلقوی گردش خون بسته دارند.گردش خون بسته دارد

 نیروی جاذبه و اثر آن بر گردش خون 

 ر بد اما تاثیر نیروی جاذبه روی جانوران آبزی شدید نیست زیرا بدن آن ها توسط آب حمایت و پشتیبانی می شو

 روی گونه های خشکی زی اثرات عمیقی دارد.

  ت دستگاه گردش خون به شدت تحت تاثیر نیروی جاذبه است. نیروی جاذبه تمایل به کشش خون به سمت قسم

الف خون بر خاران )مانند انسان، زرافه، گاو و ...(قلبی قوی دارند که باعث حرکت های پائین بدن دارد. پستاند

اذبه جنیروی جاذبه می شود، بنابراین خونی که قلب را به سمت سر ترک می کند با فشار قلب برخالف نیروی 

ر بده و رگ ها شحرکت می کند و همچنین خونی که به سمت پاها رفته پس از تبادل مواد در مویرگ ها وارد سیاه

ای قوی هجانوران افقی رو مانند اغلب مارها قلب در که  خالف نیروی جاذبه به سمت قلب حرکت می کند درحالی

یروی نبرای حرکت خون در جهت مخالف جاذبه زمین وجود ندارد و چون خون غالباً در سطح افقی حرکت می کند 

 کمتری برای حرکت دادن آن الزم است.

 

  روی جاذبهنیم،نیع جانوران)جانواران افقی رو مانند مار( را مدتی برخالف نیروی جاذبه عمود نگهداری کاگر این نو 

 زمین خون و مایعات بدن را در قسمت پائینی بدن جمع می کند.

  ط ر شرایددر حالیکه در انسان و سایر پستانداران به علت قدرت باالی قلب چنین تجمعی در اندام های پائینی

 صورت نمی گیرد یا بسیار اندک است.طبیعی 
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 عوامل موثری که سبب می شود تا خون در اندام های پائینی جمع نشود عبارتند از :

 قدرت ماهیچه ی قلب.  

  .عملکرد نقش تلمبه ای سایر ماهیچه های بدن از جمله ماهیچه های اندام های حرکتی 

 فشار منفی قفسه سینه 

 شی توسط دیافراگم در هنگام دم.فشار وارد شده بر اندام های گوار 

 دام نقش یک طرفه کنندگی خون توسط دریچه های النه کبوتری موجود در سیاهرگ های بخش های زیر قلب و ان

 های حرکتی.

 دستگاه گردش خون در کرم خاکی  

 است نوع گردش خون بسته . 

  است.جفت قلب لوله ای  5دارای  

   به سمت سر از عقب رگ پشتی قابلیت انقباض دارد و با انقباض دودی خود خون تیره )کم اکسیژن( را 

 می راند. 

 

  و از   )قلب های لوله ای(ی عضالنی منقبض شونده وارد می شودالوله قلب خون از رگ پشتی به درون پنج جفت

 آنجا به داخل رگ شکمی وارد می شود.

  در اطراف مری قرار دارند.کرم خاکی پنج جفت قلب 

 ریق طز رگی که خون قلب ها ی لوله ای مستقیماً به آن وارد می شود ار سطح شکمی دو رگ بزرگ وجود دارد.د

 متصل است .خود  رابط هایی به رگ زیرین

 است.متصل ریق رگ های رابطی به رگ پشتی رگ زیرین از ط 

 ستگاه دکه است آن وارد می شود رگ های رابط فراوانی  بین رگ پشتی و رگ شکمی که خون قلب های لوله ای به

 گوارش را در بر گرفته اند.
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 سلول  کرم خاکی دفاع غیر اختصاصی دارد که شامل آنزیم لیزوزیم موجود در موکوز روی سطح بدنش و هم چنین

 است.های بیگانه خوار 

 .خون وارد شده به حفره قلب تیره )کم اکسیژن( است 

 در ملخ )نمونه ای از حشرات(دستگاه گردش خون  

 .از نوع گردش خون باز است 

 .نسبت به نوع بسته(سرعت گردش خون کند است( 

 .دارای یک قلب لوله ای پشتی است که حفره های متعددی دارد 

 لب از طریق انقباض دودی ق مورد نیاز این حرکتو نیروی حرکت می کند به سمت جلو  بخش خلفی بدنخون از

 لوله ای تامین می شود.

 د و در ه هستنمنافذ دریچه داری برای ورود خون به قلب لوله ای وجود دارد که در هنگام انقباض قلب لوله ای بست

 هنگام استراحت برای بازگشت خون باز می شوند.

 لوله  سایر ماهیچه های بدن به قلب خون خارج شده از دستگاه گردش خون از طریق انقباض ماهیچه های شکم و

 ای باز می گردد.

 .خون در انتقال گاز های تنفسی نقش ندارد 

  ول اخل سلدقلب لوله ای خون را به طرف سر و دیگر قسمت های بدن پمپ می کند مواد غذایی مستقیماً از خون به

 های بدن انتشار می یابد.

 ن به رود خوقلب منقبض است منفذ را بسته نگه می دارد و از و تا هنگامی کهمنفذ قلبی دارای دریچه ای است، هر

 قلب جلوگیری می کند.

 صورت می گیرد. )لوله ای(تبادل گاز های تنفسی با سلول های بدن از طریق سیستم نای 

  .در اغلب موارد قلب لوله ای در هر بند دارای یک حفره است 

  ویی جریان می یابد.به انتهای جل خلفیخون در قلب لوله ای از انتهای 

  .همولنف پس از خروج از رگ ها به حفره ی بدن تخلیه می شود و دستگاه گردش خون را ترک می کند 

 .حرکات طبیعی بدن خون را به قلب بر می گرداند 

  .بخش عمده خون به سمت سر تخلیه می شود و سپس به سمت شکم حرکت می کند 

 دستگاه گردش خون در خرچنگ دراز 

 از نوع باز است گردش خون. 

  استدارای مویرگ های آبششی. 
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 قلب درون پردهتصل است.قلب عضالنی قوی دارد شبکه ی گسترده ای از سرخرگ ها به دستگاه گردش خون م 

 این جانوران قلب منفردی دارند..آبشامه )دلپوش( قرار دارد

 ه و به داخل حفره بدن ریخت قلب منشعب می شوند خون در نهایت از سرخرگ ها خارج شده چندین سرخرگ از

 می شود پس از تبادل گاز های تنفسی و مواد غذایی به سیاهرگ شکمی وارد می شود.

 شی خون سیاهرگی به دو عدد آبشش در سمت راست و چپ جانور بر می گردد و پس از ورود به مویرگ های آبش

 یرد.تبادل گاز های تنفسی بین خون درون مویرگ های آبششی و آب صورت می گ

 

  .خون روشن از طریق سیاهرگ هایی به حفره ی آبشامه )دلپوش یا پریکارد( اطراف قلب ریخته می شود 

  ن وارد تدا خوسیاهرگ ها مستقیمًا به قلب متصل نمی شوند و خون خود را مستقیماً به قلب وارد نمی کند بلکه اب

د قلب دلپوش می شود و سپس از طریق دلپوش وارد جفت منافذ دریچه دار بر روی قلب می شود و در نهایت وار

 .می شود

  ر هنگام استراحت باز هستند.دریچه های این منافذ در هنگام انقباض قلب بسته و د 

  .خون از طریق حرکات طبیعی جانور و انقباض ماهیچه های بدن خصوصاً شکمی به قلب بر می گردد 

 .اغلب بی مهره ها دستگاه گردش خون باز دارند برخی دستگاه گردش خون بسته دارد 

 یابد. در آبشش،آمونیاک به عنوان ماده ی دفعی نیتروژن دار به داخل آب انتشار می 
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 طناب داران دو دسته اند : 

 الف( طنابداران حقیقی بی مهره که دستگاه گردش خون باز دارند.

 ب( مهره داران که دستگاه گردش خون بسته دارند. 

 وع نان از دستگاه گردش خون در ماهیان از نوع ساده )تک مدار( است در دوزیستان،خزندگان،پرندگان و پستاندار

 است.مضاعف 

  پستانداران و پرندگان و برخی خزندگان دستگاه گردش خون چهار حفره ای کامل است.در 

 

 دستگاه گردش خون ماهی)بسته ساده( 

 ،یکی دهلیز و دیگری بطن است.دارای قلب دو حفره ای است 

  کمی در دستگاه گردش خون ماهی دو حفره ی دیگر غیر از حفرات قلبی وجود دارد،یکی در انتهای سیاهرگ ش

ی رگقبل از دهلیز، به نام سینوس سیاهرگی که انتهای سیاهرگ شکمی اتساع یافته است و دیگری مخروط سرخ

 قرار دارد.)تنه سرخرگی( که ابتدای سرخرگ شکمی است

 )پس از ورود به سیاهرگ بزرگ شکمی وارد سینوس سیاهرگی می شود، در هنگام  خون تیره )کم اکسیژن

 استراحت دهلیز، خون از سینوس سیاهرگی به آن وارد می شود.

  د.یکی به سینوس سیاهرگی و دیگری به بطن ، هر دو منفذ دارای دریچه هستن؛دهلیز دارای دو منفذ است 

  سته و دریچه بین دهلیز و بطن بازموقع انقباض دهلیز دریچه منفذ بین سینوس سیاهرگی و دهلیز ب 

 خون از دهلیز وارد بطن می شود،در این هنگام بطن در حال استراحت است. .می شود

  ز ه و دریچه ی ابتدای تنه سرخرگی بابطن بسته شد -سپس بطن منقبض می شود در این هنگام دریچه بین دهلیز

 می شود و خون وارد تنه سرخرگی می شود.
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   ه می خون بطنی را در خود ذخیرتنه سرخرگی که دارای بافت ماهیچه ای است اتساع پیدا کرده و بخش عمده

رده وارد ک با برگشت ماهیچه های تنه سرخرگی به حالت اولیه فشار مضاعفی به خونپس از اتمام انقباض بطن کند.

 و خون را به سمت آبشش ها حرکت می دهد.

   نقش عمده تنه سرخرگی در ذخیره موقت خون خارج شده از بطن و پیوسته کردن جریان خون است )مانند

ول احالت  انند بادکنکی اتساع می یابد و سپس بهآئورت انسان( زمانی که خون بطنی وارد تنه سرخرگی می شود م

 بر می گردد که در این هنگام، دریچه بین بطن و تنه سرخرگی بسته است.

  ن از هر چهار حفره)دهلیز ،بطن،سینوس سیاهرگی و تنه سرخرگی( دارای ماهیچه هستند که ضخامت ماهیچه بط

 همه بیشتر است.

  به آبشش راست و دیگری به آبشش چپ می رود. سرخرگ شکمی دارای دو شاخه است که یکی 

  .خون پس از ورود به مویرگ های آبشش ها با آب تبادل گازی انجام می دهد 

   ودر ناحیه آبشش ها جهت حرکت خون در مویرگ ها و حرکت آب در خارج از مویرگ ها مخالف هم می باشد 

 گاز ها بین خون و آب کافی باشد. این امر سبب می شود تا همیشه اختالف غلظت الزم برای تبادل

  خون پس از تبادل گاز در مویرگ های آبششی وارد سرخرگ های کوچک شده و در نهایت وارد سرخرگ بزرگ 

ون پشتی می شود که این سرخرگ به دو شاخه تبدیل شده یکی به سمت ناحیه سر و دیگر به سمت ناحیه دم خ

 اکسیژن دار را انتقال می دهد.

  ی سرخرگ های پشتی به سرخرگ های کوچک تر و در نهایت به مویرگ های فراوانی خون رسانی مهر کدام از

 .کنند

 

   خون مویرگ های ناحیه سر و سایر نواحی بدن به سیاهرگ های کوچک وارد شده و در نهایت وارد سیاهرگ های

 بزرگ شکمی )یکی از سیاهرگ شکمی جلویی و دیگری سیاهرگ شکمی عقبی( وارد می شود.
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  هرگ سیاهرگ های شکمی جلویی  و عقبی قبل از سینوس سیاهرگی در هم ادغام می شوند و توسط یک سیا

 بزرگ واحد به سینوس سیاهرگی وارد می شود.

کسیژن خون موجود در قلب ماهی تیره است)کم اکسیژن( ولی خون مورد استفاده ماهیچه های قلب ماهی غنی از ا 

)روشن( است و از طریق سرخرگ های انشعاب شده از سرخرگ پشتی تامین می شود چون ماهیچه های قلب 

 ی خود به خون غنی از اکسیژن نیاز دارند.برای تامین نیاز های اکسیژن

 
 کسیژن در ماهی )و سایر دستگاه های گردش خون ساده بسته تک مدار( هیچ خونی در بدن توزیع نمی شود مگر ا

 گیری کند و تمام خون برگشت شده به قلب ، به مویرگ های بافت ها جهت تبادل اکسیژن رفته است.

 دل فت تبال اکسیژن گیری کنند و سپس به بافت ها رفته و در مویرگ های بایعنی خون خارج شده از قلب باید او

 اکسیژن کند و سپس به قلب برگردد.
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  در  خونی که وارد حفره ی سینوس سیاهرگی وی خونی که حفره بطنی را ترک می کند تیره است و همه ی همه

 .قلب می آید غنی از اکسیژن استنهایت دهلیز می شود نیز تیره است ولی خونی که به بافت ماهیچه ای 

 دستگاه گردش خون انسان  

 )شامل قلب چهار حفره ای و عروق )سرخرگ ها،سیاهرگ ها و مویرگ ها 

 دهلیز ها ، حفره هایی هستند که خون را از سیاهرگ ها دریافت می کنند و به بطن ها تحویل می دهند. 

  ها تلمبه می کنند.بطن ها ، حفره هایی هستند که خون را به درون سرخرگ 

 رگی ،را به سمت قلب می آورد و سرخرگ (غالباً خون تیره و در مواردی خون روشن)رگی است که خون ،سیاهرگ

 را از قلب دور می کند. (غالباً خون روشن و در مواردی خون تیره)است که خون

 
 بافت شناسی قلب 

  )ارد( .) پریک ، الیه میانی )میوکارد (و الیه خارجیدیواره ی قلب دارای سه الیه است، الیه داخلی ) آندوکارد 

 آندوکارد 

 .شامل یک الیه از سلول های پوششی سنگفرشی ساده است که بر روی غشای پایه قرار دارد 

  ستیک ن واالدر زیر غشای پایه بافت پیوندی نازکی به نام الیه ی زیر آندوکاردی وجود دارد که رشته های کالژ

 وه بر آن دارای سلول های عضالنی صاف است.فراوانی دارد و عال

   .الیه اندوکارد دارای رگ های خونی، اعصاب و الیاف بافت هادی است 

 .این الیه خصوصا بافت پیوندی آن نقش عمده ای در ساخت دریچه های قلبی )دو لختی و سه لختی( دارد 
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 میوکارد 

 .ضخیم ترین الیه ی دیواره ی قلب است 

  عضالنی قلبی که به صورت مارپیچ حفرات قلب )دهلیز ها و بطن ها( را می پوشانند.شامل سلول های 

 ر درشته های ماهیچه ای سطح مارپیچی و عمقی حلقوی شامل دو الیه ی سطحی و عمقی است. میوکارد در بطن

 اطراف هر بطن هستند.

 پریکارد

هر چند بر سطح آن بافت پوششی  تشکیل شده استپر یکارد الیه ای است که غالب آن از بافت پیوندی 

 )سنگفرشی(نیز وجود دارد.

 یه آن الو دو  پر یکارد سه الیه است یک الیه آن به طور مستقیم به قلب چسبیده است و بر روی میوکارد قرار دارد

 آبشامه را ایجاد می کند. پرده یبه هم چسبیده از قلب فاصله دارد و

   آبشامه،فضای آبشامه گویند.فضای بین سطح قلب و پرده ی به 

   بین الیه ی پریکاردی که مستقیماً سطح قلب را پوشانده )اپی کارد( و پرده آبشامه، مایع آبشامه وجود دارد که

توسط سلول های پوششی این الیه به داخل حفره آبشامه ترشح می شود و نقش ضربه گیری و کاهش اصطکاک 

 لیتر می باشد. میلی 20دارد، مایع آشبامه حدودا 

 

 بافت هادی )گرهی(قلب 

 .عالوه بر سلول های عضالنی قلبی در میوکارد سلول های بافت هادی نیز وجود دارند 

  ،قطورتر و  بافت هادی سلول های عضالنی تغییر شکل یافته هستند که نسبت به سلول های عضالنی قلبی کوتاه تر

 دارای رشته های اکتین و میوزین کمتری هستند.

  بط بی مرترنگ آن ها از سایر سلول های عضالنی قلبی روشن تر است و از طریق منافذی به سلول های عضالنی قل

 می شوند.
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 .سرعت عبور تحریکات قلبی در بافت گرهی بیشتر از میوکارد عادی قلب است 

  ربان منظم ضمی زند .  بار در دقیقه )به طور متوسط( 75قلب طبیعی در فرد بالغ و در حال استراحت به طور منظم

 قلب به طور خود به خود در دستگاه هادی قلب توسط گره پیشاهنگ شروع می شود.

 دستگاه هادی قلب شامل  

 دهلیزی ( -گره پیشاهنگ)سینوسی .1

  .در دیواره ی دهلیز راست و در سمت راست ورودی سیاهرگ فوقانی قرار دارد 

  (.بطنی است -دهلیزی)بزرگ تر از گره سانتی متر است. 3تا  2طول آن 

 .خاصیت تحریک خود به خود و ذاتی دارد و محل زایش تحریکات طبیعی قلب است 

 .تارهای ماهیچه ای گره پیش آهنگ متناوباً و به صورت خودبخودی تحریک می شوند 

 .این تحریک ها به سایر تارهای میوکارد قلب منتقل می شود و آنها را به انقباض در می آرود 

 طنی متصل می کندب -دهلیزی دهلیزی را به گره –گره سینوسی های بین گرهی، رشته. 

 رشته های بین گرهی عبارتند از رشته های چپ،راست و میانی. 

 بطنی -گره دهلیزی .2

 ایجاد در بخش تحتانی دیواره ی دهلیزی در باالی محل اتصال لت های دریچه ی سه لختی قرار دارد. تحریکات 

 هلیزی از این گره به بطن ها منتقل می شود.د -سینوسیشده توسط گره 

  مزمان با ثانیه سبب می شود تا بطن ها ه 09/0 – 1/0با تاخیری که در تحریکات عبوری از خود ایجاد می کنند

 دهلیز ها منقبض نشوند.

 دهلیزی است. -کوچکتر از گره سینوسی 

 ند.هلیزی را تقویت می کد -تحریکات دریافتی از گره سینوسی 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 بطنی -الیاف گرهی دهلیزی .3

 ا از تنها مسیری است که تحریکات قلبی ر و طنی میوکارد دهلیزی و بطنی را به هم متصل می کندب -الیاف دهلیزی

زی ه ی دهلیبطنی کمی متمایل به دهلیز هاست و در دیوار –)چون گره دهلیزی دهلیز ها به بطن ها منتقل می کند.

 (.قرار دارد

  دو شاخه تقسیم می شود که هر کدام به یک بطن می روند الیاف دسته راست در  بطنی سپس به -دهلیزیالیاف

ار طنی قرسمت راست دیواره ی بطنی و الیاف دسته چپ به سمت چپ پائین می آیند و در امتداد رشته های هادی ب

 می گیرند.

 لبی از قریکات وجود دارد که مانع انتقال تح وزی()فیبربین دهلیز ها و بطن ها یک الیه عایق از جنس بافت پیوندی

ی طن ها مب،از دهلیز ها وارد قلب فقط از طریق گره دهلیزی بطنیدهلیز ها به بطن ها می شود،جریان الکتریکی 

 شود.

 
 

 چگونگی جریان تحریک قلبی 

 آن  سپس تحریک به گره دوم می رسد که ،تحریک گره اول در دهلیز منتشر و باعث انقباض دهلیز ها می شود

ا نیز بطن ه نیز تحریک را تقویت کرده و به الیاف دیواره ی بین دو بطن و کالف بطنی می فرستد و به این ترتیب

 منقبض می شوند.

 وی است سرعت انتشار تحریک در گره دوم و الیاف دیواره ی بین دو بطن کندتر از انتشار تحریک در کالف بطن 

 جه تحریک به سرعت و همزمان ، ماهیچه های هر دو بطن را فرا می گیرد.در نتی
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  گردش خون مضاعف انسان دو بخش است 

 گردش خون کوچک یا ششی  .1

 گردش خون بزرگ یا عمومی .2

  ه بدر انسان سمت راست قلب خون را به شش ها می فرستند و سمت چپ قلب خونی را که از شش ها آمده است

 سراسر بدن می فرستد.

  .در گردش خون کوچک ، خون به شش ها فرستاده می شود و دوباره به قلب باز می گردد 

 .در گردش خون بزرگ ، خون به همه ی بدن فرستاده می شود و دوباره به قلب باز می گردد 

 دریچه های قلب و رگ ها  

 :قلب خود دارای دو دسته دریچه است

 بطنی در بین دهلیز ها و بطن ها  –دریچه های دهلیزی . 1

 دریچه های سینی شکل در ابتداری سرخرگ ها. 2

 :بطنی خود شامل  -دریچه های دهلیزی

 دریچه ی دولختی یا میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ   .1

 دریچه ی سه لختی بین دهلیز راست و بطن راست. .2

 ر هنگام انقباض قلب جلوگیری می کنند.طنی از برگشت خون بطن ها به دهلیز ها دب -دریچه های دهلیزی 

 .دریچه های سینی از برگشت خون سرخرگ ها به بطن ها در هنگام استراحت قلب جلوگیری می کنند 

 چه ای ماهیهبه برجستگی  از بافت پیوندی  دریچه های قلب فاقد بافت ماهیچه ای هستند و به وسیله ی رشته هایی

 لی قلب اتصال دارند.دیواره ی داخ)ماهیچه های انگشتی(ای 

 .عامل باز و بسته کردن دریچه ها ، جریان خون است 

 ود وتری وج، دریچه های النه کبو همچنین دست ها )پائین تر از تراز قلب(در طول سیاهرگ های نواحی پایین بدن

 کنند. میدارند که به صورت یک طرفه به سوی قلب باز می شوند و بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب را آسان 

 .دریچه هایی مشابه دریچه های النه کبوتر در همه ی سیاهرگ های لنفی وجود دارد 

 صدا های قلب 

 .صداهای قلب را می توان به کمک گوشی طبی از سمت چپ قفسه ی سینه شنید 

  طوالنی تر و بم تر از صدای دوم است و مربوط به بسته  صدای اول که -1دو صدای اصلی از قلب قابل شنیدن است

کوتاه و واضح است و مربوط به بسته شدن دریچه های  صدای دوم که -2بطنی است.  –شدن دریچه های دهلیزی 

 سینی است.
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 ی و ر طبیعدهلیز ها و بطن ها ، ممکن است صداهای غی دربرخی بیماری های قلبی و نقایص مادرزادی در جدار بین

 ممتدی از قلب شنیده شود.

 
 حجم ضربه ای و برون ده 

 .به مقدار خونی که در هر ضربان از هر بطن خارج می شود حجم ضربه ای نامیده می شود 

 .حاصل ضرب حجم ضربه ای در تعداد زنش)ضربان(قلب  در دقیقه را برون ده قلب گویند 

  در سیستول  میلی لیتر آن 70میلی لیتر خون در هر بطن جمع می شود که تقریباً  120پایان دیاستول در حدود در

 بعدی وارد سرخرگ ها می شود.

 

 ًتر آن در میلی لی 70میلی لیتر خون جمع می شود که تقریباً  120در پایان دیاستول بطن ها،در هر بطن حدودا

ی میل 70وارد آئورت و از بطن راست خون میلی لیتر  70ود)از بطن چپسیستول بعدی وارد سرخرگ ها می ش

 ( .لیتر وارد سرخرگ ششی می شود

 .به حاصلضرب حجم ضربه ای در تعداد زنش ها قلب در دقیقه ، برون ده قلب گفته می شود 

 حجم ضربه ای = برون ده قلب×تعداد ضربان قلب در یک دقیقه 

  ا تغییرسیاهرگی،تعداد انقباض در واحد زمان،شدت انقباض بطن ها برون ده قلبی رعواملی همچون بازگشت خون 

 می دهند.

 .اثرات سمپاتیکی سبب افزایش برون ده و پارا سمپاتیکی سبب کاهش برون ده قلبی می شود 

 .هیپرتیروئیدیسم سبب افزایش برون ده قلبی و هیپوتیروئیدیسم سبب کاهش آن می شود 

 ضد ادراری )آنتی دیورتیک(سبب افزایش برون ده قلبی می  رین و نور اپی نفرین،آلدوسترون،هورمون های اپی نف

 شوند.
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 .کم خونی)آنمی(،ادم سبب کاهش برون ده قلبی می شود 

 .پلی سیتمی و افزایش اریتروپویتین سبب افزایش برون ده قلبی می شود 

 (کاهش ویتامین تیامین𝐵1،)NADH و𝐹𝐴𝐷𝐻2 ه قلبی می شود.سبب کاهش برون د 

 وضعیت دریچه های مدت فعالیت نوع فعالیت قلبی

 دولختی و سه لختی

 موج های الکتروکاردیوگرام وضعیت دریچه های سینی

 QRSو Pبین بسته باز ثانیه1/0 سیستول دهلیزی

 Tوکمی بعد از QRSبین باز بسته ثانیه3/0 سیستول بطنی

 Pتا QRSاز  ثانیه بسته4/0ثانیه باز ،3/0 زثانیه با4/0،ثانیه بسته 3/0 ثانیه7/0 دیاستول دهلیزی

 QRSتاTکمی بعد از  بسته باز ثانیه5/0 دیاستول بطنی

 Pتا Tکمی بعد از  بسته باز ثانیه4/0 ی)قلبی(مدیاستول عمو

 

 خون رسانی به قلب)تغذیه قلب( 

 .سرخرگ های کرونر راست و چپ به قلب خون می رسانند 

 در باالی دریچه ی سینی آئورت از آئورت جدا می شوند. بالفاصله سرخرگ های کرونر 

 .سرخرگ کرونر چپ از راست بزرگ تر است 

 .بیشتر خون دیواره ی قلب از طریق سینوس کرونری به دهلیز راست ریخته می شود 

 .سینوس کرونری در سمت چپ بزرگ سیاهرگ زیرین به دهلیز راست باز می شود 

 
 قلبدوره های عملکردی  

 است.انقباض قلب که خود شامل سیستول دهلیزی و بطنی  : سیستول
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یاستول داستراحت ماهیچه قلبی را دیاستول می گویند که خود شامل دیاستول دهلیزی،دیاستول بطنی و  : دیاستول

 است.عمومی )قلبی(

 طح ن تا سالکتریکی کلی نیز تولید می کند که با توجه به هادی بودن بافت های بد ی قلب در هر انقباض پدیده

 پوست منتشر می شوند.

 الکتروکاردیوگرافی و تفسیر الکتروکاردیوگرام 

 مند) می نا قلب در هر زنش الکتروکاردیوگرافی و منحنی ثبت شده را الکتروکاردیوگرام یثبت پدیده های الکتریک

 .(نیز گفته می شود نوار قلببه آن 

 جریان برای الکتروکاردیوگرافی ، الکترود های دستگاه الکتروکاردیوگراف را بر روی پوست قرار می دهند و 

نمایان  صفحه ی نمایشدر الکتریکی قلب به وسیله ی دستگاه تقویت شده و به صورت منحنی روی کاغذ رسم و یا 

 می شود.

 ( ثبت کرد. پاهاه و یا از اندام ها ) دست ها و جلو قفسه ی سینز منحنی را می توان ا 

  در یک منحنی عادی الکتروکاردیوگرام ، سه موج ثبت می شود که با حروفT , QRS , P  نشان داده 

 می شوند.

 ر پزشکی د که ددر بیماری های قلبی تغییراتی در این منحنی ها ) الکتروکاردیوگرام و کاردیوگرام ( پدیدار می شو

 اهمیت است.دارای 

 .تغییرات ممکن است در شکل منحنی ، ارتفاع آن و یا زمان بخش های مختلف پدیدار شود 
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    Pموج 

 .توسط دهلیز ها تولید می شود 

 ضعیف ترین(.کو تاه ترین موج است( 

  موجP  ثبت می شود.کمی قبل از انقباض دهلیز ها 

  در موجp .دهلیز ها و بطن ها در مرحله دیاستولی هستند 

 مانعی برای ورود خون از دهلیز به بطن وجود ندارد(دریچه های دولختی و سه لختی باز هستند.) 

  هستند. بستهدریچه های سینی 

 PQقطعه ی  

 .سیستول دهلیزی در آن اتفاق می افتد 

 .دیاستول بطنی در آن رخ می دهد 

 .حجم خون درون دهلیزها کاهش می یابد 

 است. حجم خون درون بطن ها در حال افزایش 

 .دریچه های دولختی و سه لختی باز هستند 

 .مانعی برای ورود خون از دهلیزها به بطن ها وجود ندارد 

 .دریچه های سینی بسته هستند 

 اگر تحریک ایجاد شده در گره پیش آهنگ ، کندتر از حالت عادی به سوی بطن ها هدایت شود ، فاصله ی P  تاQ 

 افزایش می یابد.

  ، از حالت عادی به سوی بطن ها هدایت شود ، فاصله ی  تندتراگر تحریک ایجاد شده در گره پیش آهنگP  تا

Q می یابد.کاهش 

 QRS   موج  

 .توسط بطن ها تولید می شود 

 (موج الکتروکاردیوگرام )بلندترین.قوی ترین موج است 

  موجQRS  ثبت می شود.کمی قبل از انقباض بطن ها 

  در بزرگ شدن قلب در مواردی مثل افزایش فشار خون مزمن و تنگی دریچه ها ، ارتفاع موجQRS  ی مافزایش

 یابد.

  آنفارکتوس قلب که ناشی از نرسیدن خون به میوکارد است ، موجب کاهش ارتفاع موجQRS .می شود 

  انقباض زودرس بطنیQRS  می کند.را طوالنی 

 

 :قطعه  دربیشتر بدانیدQRS انقباض بطن ها از نوع ایزومتریک است. 
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   QRSقطعه ی  

  قطعه یQRS  شامل دو قطعه یQR  وRS .است 

 بیشترین حجم خون در بطن ها مربوط قطعه QRS.است 

  در قطعهQR ی  هعقطستند ولی در دریچه دولختی و سه لختی باز هRS  دولختی و سه لختی بستهی دریچه 

 هستند.

 

 ی در قطعه QRS .دریچه های سینی بسته هستند 

  ی  قطعهصدای اول قلب در RS و.)صدای اول قلب مربوط به بسته شدن دریچه های سه لختی شنیده می شود 

 دولختی است.(

  در قطعه ی RS.انقباض با حجم ثابت(بطن ها منقبض شده اند ولی کاهش حجمی نداشته اند( 

 STقطعه ی 

 .سیستول بطنی در حال وقوع است 

 .دهلیز ها در حال دیاستول هستند 

 (.د)دریچه های دولختی و سه لختی بسته هستن.مانعی برای برگشت خون از بطن ها به دهلیز ها وجود دارد 

 (.د)دریچه های سینی باز هستن.مانعی برای ورود خون از بطن ها به سرخرگ های آئورت و ششی وجود ندارد 

 (.است)مربوط به میانه قطعه .بیشترین فشار بطنی برخون و دریچه ها وارد می شود 

 .تا یک دوم اول قطعه ، فشار بطنی در حال افزایش و در یک دوم باقی مانده در حال کاهش است 

 .حجم بطن ها در آن رو به کاهش است 
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 د و چون دریچه های سه لختی و دولختی بسته هستن دهلیز ها در این قطعه به حداکثر خود می رسد حجم خون

 همواره خون به دهلیزها افزوده می شود.

 T   موج  

 توسط بطن ها تولید می شود . 

  موجT  ثبت می شود. کمی قبل از پایان انقباض بطن ها 

  شدت آن از موجP بیشتر ولی از موجQRS .کمتراست 

 .در این موج دریچه سینی باز و دریچه های دولختی و سه لختی بسته هستند 

 )فشار دهلیزی رو به افزایش است.)به علت جمع شدن خون در آن 

  فشار بطنی کمترین است.صدای دوم قلب شنیده می شود که در این ناحیه،کمی بعد از آن 

 TPقطعه ی 

 به علت بسته شدن دریچه های سینی(.این قطعه شنیده می شود ابتدای صدای دوم قلب در( 

 TP .مربوط به زمان دیاستول عمومی قلب)دیاستول دهلیزی و بطنی( است 

 است. حجم خون دهلیز ها در حال کاهش 

 . حجم خون بطن ها در حال افزایش است 

 .دریچه های دولختی و سه لختی بازند 

 در ابتدای قطعه بسته می شوند.(دریچه های سینی بسته هستند( 

 
 رگ های خونی 

 :در دستگاه گردش خون انسان سه نوع رگ وجود دارد 

 . سرخرگ1
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 . سیاهرگ2

 . مویرگ3

 سرخرگ ها 

 برند. خون را از قلب به اندام ها می 

 .در داخل اغلب آن ها خون روشن و در برخی از آن ها خون تیره در جریان است 

 .الیه ی پیوندی و ماهیچه ای آن ها از سایر رگ ها ضخیم تر است 

  می شود. واردبیشترین فشار خون بر آن ها 

 رگ آئورت تحمیل می شود.بیشتر فشار خون بر سرخ 

  پمپ شده از بطن چپ را دریافت می کند.بزرگترین سرخرگ بدن آئورت است که خون 

  به  یاستولدسرخرگ ها به خاطر داشتن دیواره ی قابل ارتجاع ، بخشی از انرژی سیستول قلب را ذخیره کرده و در

 خون بر می گردانند و به این ترتیب باعث پیوستگی خون در رگ ها می شوند.

 ؛سبب می شود تا موارد زیر ایجاد شود افزایش الیه ماهیچه ای سرخرگ ها و انعطاف پذیری آن ها 

 نبض. ایجاد .1

 متناوب. خون جریان شدن پیوسته .2

 کمک به پمپاژ خون توسط قلب و تسهیل آن. .3

  ست.اسانتی متر بر ثانیه  40تا  30سرعت متوسط خون در آئورت ازرگ های دیگر بیشتر است و درانسان بین 

  است.سرعت خون در مرکز رگ بیشتر از قسمت های کناری 

 
 انواع سرخرگ 

 . سرخرگ های بزرگ)سرخرگ آئورت و ششی که به ترتیب خون را از بطن های چپ و راست دریافت 1

 (.کنندمی 
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 (.. سرخرگ های متوسط)بیشتر در اندام ها وجود دارند2

 .. سرخرگ های کوچک3

 خون را تحویل مویرگ ها می دهندگ های کوچک خرسر. 

  ان خون،میزخود ها دارای ماهیچه های حلقوی در محل اتصال خود با مویرگ ها هستند که با انقباض سرخرگاین 

 بر اساس میزان فعالیت و نیاز تعیین را ورودی به مویر گ های نواحی مختلف بدن 

 .کنندمی 

  نقش اساسی دارنددر تغییر مقدار خون بافت ها  سرخرگ های کوچک. 

  یا عصبی  وبر اثر تحریک مواد شیمیایی که اسفنگتر های ابتدای مویرگ ها را می سازند صاف حلقوی ماهیچه های

 به سرعت به انقباض در می آیند و قطر رگ را کم و یا زیاد می کنند.

 سیاهرگ ها 

 .خون را از اندام ها به سمت قلب می آورند 

 .اغلب دارای خون تیره و برخی خون روشن حمل می کنند 

 در آن ها وجود دارد. کمترین فشار خون 

  ندرا در خود ذخیره می کنبه خاطر داشتن قطر زیاد و مقاومت کم ، بیشترین مقدار خون بدن سیاهرگ ها. 

 (.) بیشتر حجم خون دستگاه  گردش خون در آن ها وجود دارد

 ی النه دریچه هاها(و سایر سیاهرگ های پائین تر از قلب دارای  سیاهر گ های اندام های حرکتی)دست ها و پا

 کبوتری هستند.

 سرعت خون فشارخون قطر الیه پیوندی قطر الیه ی ماهیچه ای الیه ی پوششی نوع رگ

 زیاد زیاد زیاد زیاد یک الیه سنگفرشی سرخرگ

 کم کم کم تر کم تر یک الیه سنگفرشی سیاهرگ

 متوسط ندارد ندارد یک الیه سنگفرشی مویرگ

متر از سرخرگ بیشتر ک)

 سیاهرگ(از 

متوسط)بیشتر از مویرگ 

 کمتر از سرخرگ(

 

  دارند. به عهدهدریچه های النه کبوتری نقش یک طرفه کردن جریان خون را 

 .قطر الیه های پیوندی و ماهیچه ای در سیاهرگ ها کمتر از سرخرگ ها است 

 .قطر سیاهرگ ها بیشتر از سرخرگ ها است 

  سرخرگ ها است.مقاومت سیاهرگ ها در مقابل خون کمتر از 

 ؛سه نوع سیاهرگ وجود دارد 

 (.خون تیره را به دهلیز راست می آورند؛.سیاهرگ های بزرگ)بزرگ سیاهرگ زبرین و زیرین1
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 (..سیاهرگ های متوسط)بیشتر در اندام ها وجود دارند2

 (..سیاهرگ های کوچک)خون مویرگ ها به  درون آن ها ریخته می شود3

 مویرگ ها 

  ساده سنگفرشی(.پوششی سنگفرشی ساخته شده استاز یک الیه سلول( 

  میکرون دارند. 9تا  7قطری بین 

 میلی متر است. 1تا  25/0طول آن ها بین 

 .نقش آن ها تبادل مواد بین خون و بافت هاست 

 پروتئین +پلی ساکارید(وجود دارد.زیر بافت پوششی آن ها غشای پایه در( 

 قباضی ای انپروتئین ه نیز وجود دارند،این سلول ها دارای ییوندافت پدر اطراف مویرگ ها تعدادی از سلول های ب

 و با انقباض خود قطر مویرگ ها را تغییر می دهند. هستند

 .بافت پوششی سنگفرشی در داخل همه ی رگ ها)سرخرگ ها،سیاهرگ ها و مویرگ ها(وجود دارد 

 انواع مویرگ 

 مویرگ های معمولی .1

  هستند.اغلب مویرگ ها از این نوع 

 .دارای منافذ متوسطی هستند 

 .تبادل مواد در آن ها سریع است 

 

 مویرگ های پیوسته .2

 و در مواردی فاقد منفذند. منافذ بسیار ریزی دارند 

 یموسی(و جفت )سد خونی جفتی(دیده می شوند.ت -خاعی(،تیموس)سد خونین -در مغز،نخاع)سد خونی مغزی 

  نسبت به سایر مویرگ های بدن نفوذپذیری کمتری دارند. پیوستهمویرگ های 

 مویرگ های منفذدار .3

 .مویرگ های گلومرولی از این نوع هستند 
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 .منافذ آن ها فراخ تر از مویرگ های معمولی است 

 .تبادل مواد در آن ها سریع تر از مویرگ های معمولی است 

 مویرگ های سینوزوئیدی .4

  استخوان وطحالمانند مویرگ های کبدی ،مغز قرمز 

 .الیه پوششی و غشای پایه آن ها ناپیوسته هستند 

 .منافذ بسیار فراخی دارند 

 .حتی سلول های خونی هم قادر به عبور از آن ها هستند 

 یرگ بجز مویرگ های سینوزوئیدی که غشای پایه ناپیوسته دارند،بقیه غشاهای پایه بافت پوششی و سایر مو

 منفذدار(پیوسته هستند. معمولی،پیوسته ومویرگ های ها)

 توزیع خون در بافت ها 

 قش را سرخرگ های کوچک در دیواره ی خود ماهیچه های صاف حلقوی فراوانی دارند و به همین دلیل مهمترین ن

 در تغییر مقدار خون بافت ها بر عهده دارند.

  می  سرعت به انقباض دراین ماهیچه های صاف بر اثر تحریک مواد شیمیایی و یا تحریک عصبی)سمپاتیک( به

 آیند و قطر رگ را کم و یا زیاد می کنند.

 ه اثر سمپاتیک بر اسفنگتر های ابتدای مویرگ ها)مربوط به انتهای سرخرگ های کوچک(سبب تنگ شدن ناحی

 اسفنگتر شده و مقدار خون ورودی به مویرگ را کاهش می دهد.

 گ سبب تنتحریک سمپاتیکی عروق،.دریافت می کنند تمامی رگ ها به جز مویرگ ها رشته های عصبی سمپاتیکی

 .شدن آن ها و افزایش فشار خون می شود

 ا شد زیرهر چه بافت و اندامی فعالیت و متابولیسم شدید تری داشته باشد ، خون بیشتری را به سوی خود می ک

ق( یی عروده های شیمیاتغییرات حاصل ار متابولیسم مانند کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن)اثر بر گیرن

ا می ن رگ هو گرما)اثر بر گیرنده های دمایی عروق(  مستقیماً بر دیواره ی رگ ها اثر می کند و باعث گشاد شد

 شود.

  ست.اواکنش رگ های دیواره ی کیسه های هوایی شش ها در برابر کمبود اکسیژن با نواحی دیگر بدن متفاوت 

 فشار خون سرخرگی  

 نوسان می کند. ،ها بین دو حد ، یعنی حداقل و حداکثر فشار خون در سرخرگ 

 .فشار خون در سرخرگ ها به علت خاصیت ارتجاعی دیواره ی آنها هیچ گاه به صفر نمی رسد 

 .فشار خون در مسیر گردش خون به تدریج پایین می آید 
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 الت ا در حررسانی به مغز  در انسان به علت وضعیت قائم و ایستاده ، فشار خون سرخرگی نسبتاً باال است و خون

 ایستاده تأمین می کند.

 :سمپاتیک به سه روش زیر سبب افزایش فشار خون می شود 

  کاهش سرخرگ هاحیطی افزایش یافته، خروج خون از شوند، مقاومت مبدن تنگ می سرخرگ های کوچکتمام

 .یابدافزایش می سرخرگییافته و بدینوسیله فشار 

 ب برون ده  قل طی این فرایندشود جابجا شدن خون به سوی قلب افزایش یافته ، قلب با نیروی بیشتری منقبض می

 .یابدافزایش می خون سرخرگیفشار در نتیجه و بیشتر می شود 

  ًشود و فشار تلمبه زدن قلب تشدید می،تحریک شده (سمپاتیک کار)بخش توسط سیستم عصبی خود قلب مستقیما

  .یابدافزایش میسرخرگی  خون

 هورمون ضد ادرای(ADH) مترشحه از هیپوفیز پسین و هورمون آلدوسترون مترشحه از غده ی فوق کلیه از 

 طریق افزایش حجم خون سبب افزایش فشار خون می شوند.

  دو  زاهورمون ضد ادرای با اثر بر ماهیچه های صاف عروق )رگ ها(سبب انقباض آن ها می شود،انقباض رگ ها

 طریق سبب افزایش فشار خون می شود؛

 .افزایش مقاومت در در برابر جریان خون 

 ن ده انقباض عروق سبب ورود خون های ذخیره شده در رگ ها)خصوصاً سیاهرگ ها(به قلب شده که این امر برو

 قلبی را افزایش می دهد و سبب افزایش فشار خون می شود.
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 گردش خون در مویرگ ها  

  امکان تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی را فراهم می کنند.مویرگ ها 

 .دیواره ی مویرگ ها از یک ردیف سلول ساخته شده و نفوذپذیری آن زیاد است 

 باض و دریچه عمل می کند و با انق ف حلقوی وجود دارد که به صورت یکدر ابتدای هر مویرگ یک ماهیچه ی صا

 بسته یا باز نگه می دارد.انبساط خود ، دهانه ی مویرگ را 

 در اغلب بافت ها در هر لحظه فقط تعدادی از مویرگ ها باز هستند.یل باال،به دال 

  فذ ین مناااغلب مویرگ ها در دیواره ی خود منافذ زیادی دارند که باعث افزایش نفوذپذیری آنها می شود و از

 ریز عبور می کنند.عالوه بر آب و گازهای تنفسی مواد غذایی ساده و مولکول های 

 .گلبول های قرمز و پروتئین های درشت خون نمی توانند از این منافذ بگذرند 

 .گلبول های سفید دیاپدز کننده می توانند از منافذ مویرگ ها عبور کرده و وارد بافت ها شوند 

 با  ورکت دارند دو نیروی فشار تراوشی و تفاوت فشار اسمزی در تولید و گردش و بازگشت مایع بین سلولی ش

 یکدیگر مقابله می کنند.

 .فشار تراوشی نتیجه ی فشار خون است که در جهت بیرون راندن مواد از مویرگ ها اثر می کند 

  ئین وجود دارد که غالب آن توسط پروتبین پالسمای درون مویرگ ها و مایع بین سلولی تفاوت فشار اسمزی

و  این اختالف فشار سبب بازگشت آب.فشار تراوشی عمل می کندو در جهت عکس ن خون ایجاد می شود یآلبوم

 مواد همراه آن از مایع بین بافتی به خون می شود.

 

 .فشار اسمزی پروتئین های پالسمای خون بیش از پروتئین های مایع میان بافتی است 

  ی شود ماین امر سبب .تاسبا مایع بین سلولی فشار اسمزی خون اختالف در ابتدای مویرگ فشار تراوشی بیش از

که ویرگ های مولی در انت شود،یرگ ها به فضاهای بین سلولی واردتا مقدار زیادی از ترکیبات پالسما در ابتدای مو

ره به درصد حجم مایع خارج شده از مویرگ دوبا 90در حدود  از فشار تراوشی است اختالف فشار اسمزی بیشتر

 آن بر می گردد.
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 10  ده می به گردش خون سیاهرگی بازگردانضمن تشکیل لنف در نهایت درصد باقی مانده از طریق رگ های لنفی

 شود.

 گردش خون در سیاهرگ ها  

 .سیاهرگ ها بیشترین مقدار خون بدن را در خود جای می دهند 

 .قطر سیاهرگ ها بیشتر از سرخرگ ها و مقاومت دیواره ی آنها کمتر است 

  (  فشار سرخرگی باعث ادامه ی جریان خون در سیاهرگ ها می شود.همچنین فشار منفی ) مکشباقی مانده ی

که  افراگمقفسه ی سینه که به سیاهرگ های این ناحیه منتقل می شود و فشاری که بر اثر پایین آمدن پرده ی دی

 که تی(اندام های حرک )خصوصاً ماهیچه هایهنگام دم بر شکم وارد می شود و همچنین حرکات موزون ماهیچه ها

ه به کرگ ها همچنین وجود دریچه های النه کبوتری در اغلب سیاه .به سیاهرگ های اطراف خود اثر می گذارند

ردش گحرکت خون به سمت قلب را آسان کرده و اثر نامساعد نیروی گرانش زمین را بر سوی قلب باز می شوند،

 خون سیاهرگ ها کاهش می دهند.

 دستگاه لنفی  

 اجزا دستگاه لنفی 

 .مایع لنف1

 جریان مایعی بی رنگ شامل لنفوسیت ها،پروتئین ها،چربی ها،در صورت وجود باکتری ها و...که در دستگاه لنفی

 آرامی دارد و در نهایت به بزرگ سیاهرگ زبرین ریخته می شود.

 .رگ های لنفی2

 .مویرگ لنفی:یک طرف آن بسته است 

  رگ هم از مویرگ های خونی است به طوری که حتی سلول ، پروتئین ها و ذرات بزنفوذ پذیری آن بسیار بیشتر

 می تواند وارد آن شود.

 .سیاهرگ های لنفی:مشابه سیاهرگ های خونی هستند ولی دیواره ی آن ها نازک تر است 

 .در همه ی آن ها دریچه های یک طرفه کنند لنف)مشابه دریچه های النه کبوتری(وجود دارد 

 های لنفی .اندام3

 د از:ناندام های لنفی عبارت 

 :تیموس -2غز قرمز استخوان م -1اندام های لنفی اولیه یا مرکزی که عبارتند از 

 :4وزه ها ل - 3ی(لنفیگره ها)غده ها -2حال)بزرگ ترین اندام لنفی(ط -1اندام های لنفی محیطی که عبارتند از- 

 آپاندیس 
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  ویژه مهره داران است.دستگاه لنفی 

  ن خوسوی  از فضاهای میان بافتی به )آب،پروتئین ها،چربی هاو...(یک راه فرعی برای جریان مایعدستگاه لنفی

 . است

 می ور دبافتی ان میاز فضاهای که مستقیماً نمی توانند وارد خون شوند را ها و ذرات بزرگ را  دستگاه لنفی  پروتئین

 .کند

 میان  چربی هایی که توسط دستگاه گوارش جذب شده اند ،جذب آب دستگاه لنفی در دفاع از بدن،جذب و انتقال

 بافتی و در نهایت کمک به گردش خون نقش دارد.

 .مایعی که در رگ های لنفی جریان می یابد لنف نام دارد که مایعی بی رنگ است 

 .رگ های لنفی در همه جای بدن وجود دارند و شبکه ای به نام دستگاه لنفی را می سازند 

  می ریزد و به این طریق وارد گردش خون می شود. بزرگ سیاهرگ زبرینسرانجام به لنف 

 (یکبوتر )مشابه دریچه های النه.در رگ های لنفی دریچه هایی وجود دارد که از بازگشت لنف جلوگیری می کنند 

 

 .در مسیر رگ های لنفی برآمدگی هایی وجود دارد که گره لنفی نامیده می شوند 

  رات ذلنفی حالت اسفنجی دارند و لنف در میان حفره ها و مجاری آن جاری می شود و میکروب ها و گره های

 درشت خود را در آن بر جای می گذارد .

 .ماکروفاژها در گره های لنفی حضور دارند و با عوامل بیگانه مبارزه می کنند 
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 ی ای لنفهیمنی بدن با میکروب ها در گره تورم گره های لنفی در محل چانه و گردن نشانه ی مبارزه ی سیستم ا

 این محل ها است.

 .گره های لنفی غده محسوب نمی شوند چون ترشحی ندارند 

  ، ند.زیر بغل و کشاله ی ران فراوان ترگره های لنفی در اطراف گردن 

 .لوزه های حلقی و لوزه ی سوم و سایر لوزه ها نیز ساختار لنفی دارند 

 دم  یا خیزاِ 

  شود. دم گفته میافزایش مایع میان بافتی خیز یا اِ به 

 ِدم عبارتند از :دالیل خیز یا ا 

  .کمبود پروتئین در خون 

 . افزایش فشار خون درون سیاهرگ ها 

 . بسته شدن رگ های لنفی 

 . آسیب دیواره ی مویرگ ها 

  مشکل در عملکرد کلیه ها و...(افزایش سدیم بدن( 

 

 خون  

  متعددی است از جمله :خون دارای وظایف 

 .ایجاد ارتباط شیمیایی بین سلول های بدن 

  هورمون ها .انتقال مواد غذایی و گازهای تنفسی و 

 .تنظیم دمای بدن 

 . ایمنی و دفاع بدن 

 ذ لی نفودر جانورانی که گردش خون بسته دارند بخش از پالسمای خون از دیواره ی مویرگ ها به فضای بین سلو

 ه می شود.گرداندمی کند و مایع میان بافتی را می سازد که پس از تبادل مواد با سلول ها دوباره به سیاهرگ ها باز

  رد و جانورانی که گردش خون باز دارند در بین سرخرگ ها و سیاهرگ ها شبکه ی مویرگی کاملی وجود ندادر

 خون مستقیماً به فضای بین سلولی وارد می شود و در مجاورت سلول ها قرار می گیرد.

 ا رلنف  وفتی در گردش خون باز ، به این مایع مجاور سلول ها همولنف گفته می شود و نقش خون ، مایع میان با

 داراست.

 ها  پالکت -3لبول های سفید و گ -2لبول های قرمز گ -1 :در خون سه  نوع سلول اصلی وجود دارد 

 .سلول های خون در مایعی به نام پالسما شناور هستند 

 

 

بخش  سالگی به بعد تا آخر عمر همه ی استخوان های اسکلت مرکزی)پهن و کوتاه(و 5از  بیشتر بدانید:

 دهند.ادامه می خون سازی را کوچکی از استخوان های دراز متصل به تنه 
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  لیتر( 5حدود )درصد کل وزن بدن را تشکیل می دهد. 8در انسان بالغ خون در حدود 

 55  درصد آن را سلول های خونی تشکیل میدهند. 45درصد خون را پالسما و 

  . نسبت درصد حجم سلول های خون به کل حجم خون هماتوکریت نام دارد 

 
 تروسیت ها ( یگلبول های قرمز ) ار 

 ا از رلی خود بدون هسته هستند و تقریباً همه ی اجزای سلوپستانداران  ول ها در انسان و بسیاری دیگر ازاین سل

 از ماده ای به نام هموگلوبین پر شده اند. دست داده اند و

 ( هستند و شکل خاص آنها موجب می شود تا بتوانند تغییر شکل کاوگلبول های قرمز در دو طرف مقعر )ز اهند و د

 کنند.مویرگ هایی که در برخی نواحی بدن از اندازه ی گلبول ها نیز کوچکترند ، عبور 

 د.تخریب می شونهای بسیار باریک آسیب می بینند و  این مویرگ برخی از گلبول های پیر در اثر عبور از 

 ویتین()افزایش اریتروپ.کم تر است بر تعداد گلبول های قرمز افزوده می شود اکسیژن در ارتفاعات که فشار 

 .گلبول های قرمز عالوه بر حمل اکسیژن ، نقش مختصری نیز در جابجایی دی اکسید کربن دارند 
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 کربن  دار زیادی آنزیم انیدرازکربنیک در غشای خود دارند که به ترکیب آب و دی اکسیدگلبول های قرمز مق

 نقش بسیار مهمی دارد. CO2کمک می کند و در جابجایی 

 
 )اریتروسیت ها(بول های قرمز ایش گلز 

  در هفته ی اول(ساخته می شوند.در دوره ی جنینی ابتدا در کیسه ی زرده( 

 ازهفته  ششم تا ماه هفتم جنینی خون سازی می کنند. طحال ،کبد و گره های لنفی 

 .مغز استخوان از هفت ماهگی تا آخر عمر خون سازی انجام می دهد 

  ول های قرمز ادامه می دهندبسالگی همچنان به تولید گل 5مغز قرمز استخوان های پهن و دراز تا. 

   ز های درا های پهن و بخش کوچکی از استخوان سالگی به بعد ، گلبول های قرمز فقط در مغز قرمز استخوان 5از

 متصل به تنه ادامه می یابد.

 انی به یژن رسعامل تنظیم کننده ی تولید گلبول های قرمز ماده ای به نام اریتروپویتین است که بر اثر کاهش اکس

مز مغز قر)بنیادی(تولید می شود و بر سلول های زاینده ی  درصد(10)و کبددرصد(90)بافت ها از کلیه ها 

 استخوان اثر می کند و تولید گلبول های قرمز را افزایش می دهد.

 یادی اریتروپویتین یک هورمون گلیکوپروتئین است،گیرنده سطح غشایی دارد،سلول های هدف آن ،سلول های بن

 مغز قرمز استخوان هستند.

 .افزایش اکسیژن رسانی سبب کاهش تولید اریتروپویتین می شود 

 و کاهش غلظت اکسیژن خون، سبب افزایش تولید و ترشح  اریتروپویتین می شود. تهویه ناکافی 

  برای تولید گلبول های قرمز ویتامین هایB12 . و اسید فولیک ضرورت دارد 

  دیواره ی معده با ترشح گلیکوپروتئینی به نام فاکتور داخلی معده از تخریب ویتامینB12 زیم های معده در اثر آن

 د به همین دلیل آسیب مخاط معده باعث کم خونی وخیم می شود.جلوگیری می کن
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  ه بخش گرم آهن وجود دارد ک 4الم حدود سبرای ساخت هموگلوبین نیاز به آهن است . در بدن یک فرد بالغ و

 اصلی آن در هموگلوبین و میوگلوبین ماهیچه ها است.

  آنها می شود .کمبود آهن باعث کوچک شدن گلبول های قرمز و کاهش هموگلوبین 

  م ام هِآهن دار به نغیر پروتئینی هر مولکول هموگلوبین دارای یک بخش پروتئینی به نام گلوبین و یک بخش

 است.

 
 ول های قرمز بمرگ گل 

  روز است. 120عمر گلبول های قرمز محدود و در حدود 

  ندامک )چون هسته و ا.می شودو غشای آن شکننده شده کم  آن، مقدار آنزیم های اریتروسیت هابا افزایش سن

 .(ندارد که مجدداً بازسازی کند

  ی شوندتخریب ماین گلبول های پیر در هنگام عبور از مویرگ های بسیار باریک کبد و طحال آسیب می بینند و. 

 وان ز استخن آزاد شده از تخریب گلبول قرمز به وسیله ی ماکروفاژها تجزیه و آهن آن بار دیگر به مغیهموگلوب

 می رود. به کار مجدداً ،در گلبول های قرمز در حال زایش جدید هموگلوبینیابد و برای ساخته شدن  نتقال میا

زاد می آها د آمینو اسیگلوبین آزاد شده وارد چرخه متابولیکی ) سوخت و ساز ( پروتئین ها می شود و ازتجزیه آن 

 د.نشو

  رای ده و بآزاد ش و آهن نیز.بیلی وردین(به وجود می آیند مواد رنگی صفرا )بیلی روبین و،در کبداز تجزیه هم

 به مغز قرمز استخوان فرستاده می شود. خون سازی، مجدداً

 .کاهش تعداد گلبول های قرمز و نیز کاهش مقدار هموگلوبین گلبول ها را آنمی می گویند 

  و یا ویتامین ،اسید فولیک آنمی ممکن است به دلیل از دست دادن خون بدن و یا کمبود آهنB12.به وجود آید 
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 .افزایش بیش از حد گلبول های قرمز ، پلی سیتمی )پر خونی( نام دارد 

 خوان غز استو یا پرکاری غیر طبیعی م)افزایش اریتروپویتین(پلی سیتمی ممکن است در اثر کمبود اکسیژن بافت ها

 به وجود آید.

 
 گلبول های سفید)گویچه های سفید( 

  ها آگرا نولوسیت-2رانولوسیت ها گ-1تقسیم می شوند به دو نوع اصلی 

 :گرانولوسیت ها به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از 

 بازوفیل -3ائوزینوفیل  -2نوتروفیل -1

 ویژگی های گرانولوسیت ها عبارتند از: 

 وجه تسمیه(.سیتوپالسم دانه دار دارند( 

 درون سلولی هستند.های  دانه ها شامل لیزوزوم ها و سایر وزیکول 

 .دارای هسته چند بخشی هستند 

 است. از چند ساعت تا چند هفته شانطول عمر 

 مونوسیت  -2 نفوسیتل-1آگرانولوسیت هابه دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:  

  گرانولوسیت ها عبارتند از:آویژگی های 

 وجه تسمیه(.سیتوپالسم آنها بدون دانه است( 

  های ریزی دارندالبته دانه. 

 .هسته ی یک قسمتی دارند 

 ماکروفاژها بیش از یک سال عمر می کنند و همچنین سلول های خاطره هم نسبت به .طول عمر بیشتری دارند(

 (.لنفوسیت های دیگر عمر نسبتاً بلندی دارند

 ویژگی های نوتروفیل هاعبارتند از: 

 هسته های چند بخشی دارند. 

  دانه ی فراوان دارند.در سیتوپالسم خود 
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 .بیگانه خوار)فاگوسیتوز کننده (هستند 

 .اصلی ترین و کارآمدترین سلول ذره خوار خونند 

 .در خون و در بافت ها عمل فاگوسیتوزی را انجام می دهند 

 .تحرک زیادی دارند 

 .ذرات خارجی و بافت های در حال تخریب را فاگوسیتوز می کنند 

 .قدرت دیاپدز باالیی دارند 

 .سرعت و مهاجرت نوتروفیل به ناحیه ی التهاب بیشتر از ماکروفاژهاست 

  هستند.دارای لیزوزوم های فراوان 

 .در ایمنی غیر اختصاصی شرکت می کنند 

 .جز سازوکارهای سد دوم ایمنی ذاتی هستند 

 .فراوانترین گلبول های سفید چند هسته ی خونند 

 التهاب مهاجرت می کنند. اولین سلول ذره خوارند که از خون به ناحیه ی 

 .جز سازوکار های ایمنی ذاتی)غیر اکتسابی( هستند 

 .قادر به انجام حرکات آمیبی )دیاپدز(هستند 

 .در واکنش های آلرژیکی شرکت می کنند 

 .قادر به تشخیص شاخص های آنتی ژنی است 

 ویژگی های مونوسیت هاعبارتند از: 

 هسته ی یک بخشی دارند. 

  خون مستقرند.مدت زیادی در 

 .در خون عمل فاگوسیتوزی انجام می دهند 

  طی دیاپدز از خون خارج شده و در بافت ها مستقر می شود که به آن ماکروفاژ می گویند.)ماکروفاژها در بافت ها

 (.عمل فاگوسیتوزی را انجام می دهند

 .دارای لیزوزوم هستند 

 های ماکروفاژ هاعبارتند از: ویژگی 

  بزرگی هستند.سلول های 

 هرگز در خون مشاهده نمی شوند.فقط در بافت ها وجود دارند(.) 

 .قادر به حرکات آمیبی هستند 
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 .قدرتمندترین سلول بیگانه خوارند 

 است.بیش از یک سال  ماکروفاژها،طول عمر 

 .ماکروفاژ فعالتر از نوتروفیل ها عمل فاگوسیتوزی را انجام می دهند 

 نند.ه التهاب عمل فاگوسیتوزی را زودتر از سایر بیگانه خوار ها شروع می کماکروفاژهای مستقر در ناحی 

 دیرتر از نوتروفیل ها به جایگاه التهاب می رسند ماکروفاژهایی که در محل التهاب حضور ندارند. 

 .نسبت به نوتروفیل ها تعداد باکتری بیشتری را فاگوسیتوز می کنند 

 .فراوان ترین لیزوزوم ها را دارند 

 تاسیم وابسته به پ -برای ایجاد بار الکتریکی غشای خود دارای پمپ سدیمATP .هستند 

 ویژگی های ائوزینوفیل هاعبارتند از: 

 هسته ی چند بخشی دارند. 

 .هم در خون وهم در بافت دیده می شوند 

 از نظر ظاهر شبیه نوتروفیل ها هستند ولی قدرت فاگوسیتوزی کمتری دارند. 

  بیگانه خواری کمتری نسبت به نوتروفیل ها دارند.سرعت و توان 

 می شوند.زیادو حساسیت ها اریس،کاندیدا آلبیکنز و....(در عفونت های انگلی)مانند کرم کدو و آسک 

 مانند آسم،کهیرو تب یونجه(.در عفونت های آلرژیک نیز دیده می شوند( 

  د.شانگل ها را بکمواد ضد انگل ترشح می کنند که قادر است بسیاری از 

 .قدرت دیاپدز دارند 

 با ترشح مواد ضد انگل(.دارای مکانیسم کشتن خارج سلولی هستند( 

 ویژگی های بازوفیل هاعبارتند از: 

  تولید و ترشح هیستامین می کننددر خون. 

 (ست.برای جلوگیری از لخته شدن خون در رگ هادی و ترشح هپارین)ماده ی ضد انعقا تولید 

  فاگوسیتوزی کمی دارند.قدرت 

 .فقط در خون به صورت بالغ حضور دارند 

 اعمال هیستامین 

 عفونت می شود.)افزایش خون رسانی خود محل به رسانی خون افزایش به منجر امر این←گشاد کردن رگ ها 

 (.منجر به گرم شدن محل عفونت یا التهاب وهمچنین قرمزی این ناحیه می شود

 (.و تسهیل دیاپدز)محرک دیاپدز نیست افزایش نفوذ پذیری رگ ها 
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 آن ها افزایش نفوذ پذیری مویرگ ها با اثر بر سلولی پوششی. 

 تنگ کردن جدار نایژک ها در آسم 

 ایجاد عالیم آلرژیک مانند عطسه،سرفه،قرمزی چشم و خارش 

 آغاز کننده ی فرایند التهاب 

 الی که ماستوسیت ها در بافت ها . نکته:بازوفیل ها درخون هیستامین تولید و ترشح می کنند در ح 

 

 های خونیه گرو 

 .گروه های خونی وابسته به نوع آنتی ژنی است که بر روی گلبول های قرمز فرد وجود دارد 

  سه آنتی ژنA ،B وRh   نوع  یتعیین کننده ممکن است  بر روی گلبول های قرمز هر فرد وجود داشته باشد که

 گروه خونی فرد می باشند.

  به آنتی ژنRH  قرمز  و اگر این آنتی ژن برروی گلبول های)میمون رزوس(، آنتی ژن رزوس نیز گفته می شود

 فردی وجود داشته باشد گروه خونی او مثبت و در غیر اینصورت منفی خواهد بود.

 +Rhوجنین هایی با  −Rhمادرانی با  

 ون مادر جدا شده از گردش خجفت، های  هایی از سلولالیه توسط ،خون جنینقرمز های  طور طبیعی گلبوله ب

  .و با خون مادر تماسی ندارند است

  مادر ون گردش خهای قرمز جنین ممکن است وارد  خصوص در حین تولد نوزاد ، گلبوله اما در اواخر حاملگی و ب

پاسخ  انه،یک عامل بیگبه عنوان  .وارد می شوندبه جریان خون مادر ی قرمز جنین ها  شوند. همین که این گلبول

 .انگیزندایمنی مادر را جهت تولید آنتی بادی برمی
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  ای ه اما حاملگی ،شودهای قرمز جنین قبل از تولد اولین بچه ساخته نمی بر علیه گلبولپادتن های مادری معموال

به جفت  تن ازها پس از گذش این آنتی بادی شودمنجر به افزایش سطح آنتی بادی در خون مادر می مکرر نهایتاً

توسط  آگلوتینه شدن کههای قرمز جنین وارد واکنش شده  بوللو در آنجا با گ وارد می شوندگردش خون جنین 

 می کنند.واسطه گری را آنتی بادی 

 

  مراه هآگلوتینه شدن خون جنین سبب انسداد رگ ها شده و در نهایت تخریب گلبول های قرمز خون جنین را به

های  ممکن است روند تخریب گلبول همچنین یرقان)زردی(می شود.شدید و  منجر به آنمیوضعیت  دارد این

 قرمز جنین به قدری شدید باشد که موجب مرگ جنین شود.

 روبین به داخل جریان خون تواند منجر به آزاد شدن مقادیر سمی بیلی های قرمز جنین می تخریب گسترده گلبول

 شود.

   موده و های مغز رسوب ن ممکن است در سلولتولید شده جنین هنوز نابالغ است، بیلی روبین  کبداز آنجایی که

 .موجب آسیب شدید مغز گردد

 ومراحل آنانعقاد خون  

 شدن  برای جلوگیری از خون ریزی در محل زخم تغییراتی صورت می گیرد که اگر پارگی زیاد نباشد موجب بسته

 شوند. محل زخم می

  ل ا و سلوه)به علت آزاد شدن ماده انقباض کننده از پالکت های صاف دیواره ی رگ در محل بریدگیانقباض ماهیچه

 و همچنین تحریک سمپاتیک( )سروتونین(های آسیب دیده

 آنتی ژن Aپادتن  Bپادتن  Rhپادتن  گروه های خون های قابل دریافت

Rh 

 آنتی ژن

B 

 فنوتیپ گروه خونی ژنوتیپ گروه خونی Aآنتی ژن 

𝐀+, 𝐀−, 𝐎+, 𝐎− 
 
 

 

 𝐈𝐀𝐈𝐀RR دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد

𝐈𝐀𝐈𝐀Rr 

𝐈𝐀𝐢RR 

𝐈𝐀𝐢Rr 

𝑨+ 

𝐀−, 𝐎− 
 

 𝐈𝐀𝐈𝐀rr دارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد

𝐈𝐀𝐢rr 

𝐀− 

𝐁+, 𝐁−, 𝐎+, 𝐎− ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد 𝐈𝐁𝐈𝐁RR 

𝐈𝐁𝐈𝐁Rr 

𝐈𝐁𝐢RR 

𝐈𝐁𝐢Rr 

𝐁+ 

𝐁−, 𝐎− ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد 𝐈𝐁𝐈𝐁rr 

𝐈𝐁𝐢rr 

𝐁− 

𝐀+, 𝐀−, 𝐀𝐁+, 𝐀𝐁− 
𝐁+, 𝐁−, 𝐎+, 𝐎− 

 𝐈𝐀𝐈𝐁RR دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد

𝐈𝐀𝐈𝐁Rr 

𝐀𝐁+ 

𝐴𝐵−, 𝐴−, 𝐵−, 𝑂− 
 

 𝐈𝐀𝐈𝐁rr دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد

𝐈𝐀𝐈𝐁rr 

𝐀𝐁− 

𝐎+, 𝐎− 
 

 iiRR ندارد ندارد دارد دارد دارد ندارد

iiRr 

𝐎+ 

𝐎− ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد iirr 𝐎− 
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  یب پالکت های آسکه توسط  ترومبواسپوندینتوسط پالکت ها  )به هم چسبیدنآماس و به هم چسبیدن پالکت ها

 خون ریزی  مانعدر محل زخم و باالخره لخته شدن خون (.شود دیده تولید می شود تسهیل می

 می شود.

  د و در یآشته های نامحلول فیبرین در می به صورت رتحت اثر ترومبین در انعقاد خون فیبرینوژن محلول در خون

 د.لخته می ساز )پالکت ها،گلبول های قرمز و سفید(یخونهای  سلول تجمعمحل زخم با 

  ماده ای به نام ترومبوپالستین تولید یا پاره شده ،بافت های آسیب دیده و یا پالکت های حساس شده 

 می کنند.

 به ترومبین در خون می شود. ترومبوپالستین با کمک کلسیم باعث تبدیل ماده ای به نام پروترومبین 

 مین پروترومبین توسط کبد ساخته می شود،کبد برای ساخت پروترومبین به ویتاK .نیاز دارد 

 در خون می شود.)نامحلول(به رشته های فیبرین  )محلول(مبین باعث تبدیل شدن فیبرینوژنوتر 

  ر لخته در این تو سلول های خونیو با به دام افتادن  عمل کرده رشته های فیبرین در محل زخم مانند یک تور

 تشکیل شده و مسیر خروج خون بسته می شود.

  ویتامین کمبودK  روند انعقاد خون را کند می کند.کلسیم و 

 .فقدان هورمون پاراتورمون در عمل انعقاد خون اختالل ایجاد می کند 

 
 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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 آزمون فصل گردش مواد

 (94بر خالف............)سراسری A توجه به منحنی زیر، در نقطهبا -1

1- C.صدایی طوالنی تر وبم تر از صدای دوم قلب شنیده می شود، 

2- Dسلول های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند،. 

3- B.جریان الکتریکی به شبکه گرهی دیواره ی میوکارد بطن ها منتشر می شود، 

4- Eدهلیزی به تارهای ماهیچه دهلیزی سرایت می کند. –گره سینوسی  ن الکتریکی از،جریا 

 (94کدام گزینه درست است؟)سراسری-2

 در خرچنگ دراز همانند ملخ،خون توسط یک رگ شکمی به قلب باز می گردد. (1

 در کرم خاکی بر خالف خرچنگ دراز خون غنی از اکسیژن به قلب وارد می شود. (2

 را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت ها می راند. در ملخ برخالف ماهی رگ پشتی خون (3

 در ماهی همانند کرم خاکی خون از طریق یک رگ شکمی به سمت بخش های عقبی بدن جریان می یابد. (4

 (94خارج از کشور کدام گزینه درست است؟)سراسری-3

 در ملخ همانند خرچنگ دراز ،خون غنی از دی اکسید کربن به قلب وارد می شود. (1

 بدن می رسانند. لفر خرچنگ دراز بر خالف ماهی ،چندین سرخرگ خون را از قلب به نواحی مختد (2

 در کرم خاکی همانند ماهی،رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت ها می راند. (3

 در ملخ بر خالف کرم خاکی،خون از طریق یک رگ شکمی به سمت نواحی عقبی بدن جریان می یابد. (4

 (93می نماید؟)سراسری  تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام-4

 0خرچنگ............. ......... ماهی در

 .می شوند تغذیه روشن خون توسط قلب سلولهای  مانند (1

 .است اکسیژن از غنی خونِ دارای پشتی سرخرگ  مانند (2

 .می رساند بدن مختلف بافتهای به را اکسیژن از غنی خون شکمی، سرخرگ  برخالف (3

 .می شود وارد سلولی بین فضاهای به مویرگها ابتدای از پالسما، ترکیبات از زیادی مقدار  (برخالف4

 (93)سراسری  .می باشد ........... فاقد دارد، را ............ ساده ترین که جانوری ( هر5

 همولنف  -عصبی ( دستگاه2                                                  هومئوستازی -نوری گیرندهی (1

 سلولی نبرو گوارش  -بسته خون گردش (4                       حرکتی زوائد با سلولهایی - مواد گردش (دستگاه3

 (93)سراسری............. نوتروفیل ها، همانند می توانند ،........... همه ی -6

 .بمانند زنده سال یک از بیش تا - دارند فراوان لیزوزومی آنزیم های که گرانولوسیت هایی (1

 .کنند شرکت غیراختصاصی دفاع در  -دهند می انجام فاگوسیتوز که آگرانولوسیت هایی (2

 .نمایند ترشح خون انعقاد ضد ماده ی - می شوند زیاد حساسیت ها در که گرانولوسیت هایی (3

 .سازند نابود را میکروب ها ذره خواری با - می سازند دفاعی پروتئین که آگرانولوسیت هایی (4

 (93یمی نماید؟)سراسر تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام(7
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 « می یابد افزایش ......... محیط، اکسیژن کاهش با انسان، در»

 کبد به خونرسان رگ های قطر (2                                  فولیک اسید مصرف به نیاز(1

 هوایی کیسه های دیواره ی رگ های همه ی قطر (4      اریتروسیت ها شکل تغییر احتمال مواردی در (2

 نمی توانند شده اند، اختصاصی الکتریکی پیام انتقال برای و دارند قرار بطن ها نوک در که ماهیچه ای رشته های انسان، در-8

 (93)سراسری0..................

 .شوند بطن دو هر سلول های زمان هم انقباض سبب (1

 .شوند قلب میوکارد تارهای همه ی انقباض سبب (2

 .باشند داشته نقش سرخرگی دریچه های شدن باز در (3

 .دهند تغییر را خود فعالیت خودمختار، عصبی دستگاه تأثیر تحت (4

 (93یرمی نماید؟)سراس تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام-9

 «خرچنگ...................... ................. ماهی در»

 .می شوند تغذیه روشن خون توسط قلب سلول های - مانند (1

 .است اکسیژن از غنی خونِ دارای پشتی سرخرگ - مانند (2

 .می رساند بدن مختلف بافت های به را اکسیژن از غنی خون شکمی، سرخرگ - برخالف (3

 .می شود وارد سلولی بین فضاهای به مویرگ ها ابتدای از پالسما، ترکیبات از زیادی مقدار - برخالف (4

 (93)سراسری خارج از کشور.است .......... فاقد دارد، را ............ ساده ترین که جانوری هر-10

  جنسی تولیدمثل - عصبی دستگاه (1

 سلولی برون گوارش - بسته خون گردش دستگاه  (2

  هومئوستازی - نوری گیرنده ی (3

 هومورال ایمنی - مواد گردش دستگاه  (4

 (93ائوزینوفیل ها،..........................)سراسری خارج از کشور همانند می توانند ،.......... همه ی-11

 .بمانند زنده سال یک از بیش تا - دارند فراوان لیزوزوم که آگرانولوسیت هایی (1

 .بسازند رگی گشادکننده ی ی ماده نوعی  - دارند زیادی تحرک که گرانولوسیت هایی (2

 .ببلعند را میکروب ها انرژی، صرف با - می کنند شرکت غیراختصاصی دفاع در که آگرانولوسیت هایی (3

 .کنند ترشح خون انعقاد ضد ماده ی نوعی - هستند فاگوسیت ها گروه در که گرانولوسیت هایی (4

 تریکیالک پیام انتقال برای و یافته اند گسترش قلب میوکارد دیواره ی سمت به بطن ها نوک از که ماهیچه ای رشته های انسان، در-12

 (93نمی توانند............................)سراسری خارج از کشور شده اند، اختصاصی

 .شوند میوکارد تارهای همه ی همزمانِ انقباض سبب (5

 .سازند منتشر را شده ایجاد تحریکات زیادی، سرعت با (6

 .باشند داشته نقش بطنی  دهلیزی های دریچه شدن بسته در (7

 .دهند تغییر را خود فعالیت میزان سمپاتیک، اعصاب تأثیر تحت (8
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 (93)کنکور سراسری  خارج از کشور.آورد عمل به ممانعت بیماری خیز ایجاد از می تواند ،........... عدم انسان، در-13

  بومن کپسول به درشت پروتئین های ورود (1

 کلیه گلومرول های دیواره ی سالمت  (2

  بدن از آب و نمک دفع (3

 لنفی رگ های به لنف ورود  (4

 (92در نقطه ای از منحنی زیر که با عالمت سوال مشخص گردیده..........)سراسری  -14

 (دهلیزها خود را برای انقباض آماده می کنند.1

 (همه ی حفرات قلب در حال استراحت می باشند.2

 دارد.ن(مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود 3

 (مانعی برای خروج خون از بطن چپ وجود دارد.4

 (خارج از کشور 92سراسریچند مورد در ارتباط با دستگاه گردش خون ملخ درست است؟) -15

 الف(خون غنی از گازهای تنفسی توسط چند منفذ به قلب وارد می شود.

 دریچه دار قلب در اختیار سلول ها قرار می گیرد.ب(خون از طریق منافذ 

 ج(بخش های حجیم شده ای از رگ پشتی خون را به نواحی جلویی بدن می راند.

 د(یک رگ شکمی خون را به نواحی عقبی بدن هدایت می کند.

1)1                                                    2)2                                          3)3                                                       4)4 

 (92در نقطه ای از منحنی روبه رو که با عالمت)؟( مشخص گردیده......... )سراسری خارج از کشور -16

 (بطن ها جهت انقباض آماده می شوند.1

 (همه ی حفرات قلب در حال استراحت می باشند.2

 برای ورود خون به بطن چپ وجود دارد.(مانعی 3

 طنی باز و دریچه های سرخرگی بسته هستندب -(دریچه های دهلیزی4

 (91د سالم.......... )سراسری بالفاصله پس از شنیدن صدای اول قلب در یک فر -17

 (دریچه های سینی بسته می شوند.1
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 .(خون در دهلیزها جمع می شود2

 بسته می شوند.بطنی  -(دریچه های دهلیزی3

 (فشار خون در بطن ها شدیدا افت می کند.4

 (91است؟)سراسری نادرست کدام  -18

 به طور معمول در یک فرد بالغ.........

 (انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از طریق بافت پیوندی غیرممکن است.1

 د.(کاهش سدیم بدن و افزایش پروتئین های خون در بهبود ادم موثر می باش2

 (خون جمع آوری شده از روده ی باریک از طریق سیاهرگ ها مستقیما به قلب وارد می شود.3

 خون مستقیما بر تغییر قطر سرخرگ های کوچک تاثیر گذار است. 2COو افزایش 2O(کاهش4

 (91است؟)سراسری  نادرست کدام -19

 به طور معمول در انسان.........مستقیما خون..........می کند.

 کی از حفرات قلب واردتیره را به ی -سیاهرگ (دو1

 ا به یکی از حفرات قلب واردرروشن  -(چهار سیاهرگ2

 ره ی قلب خارجتیره را از دو حف -(دو سرخرگ3

 ره ی قلب خارجروشن را از یک حف -(یک سرخرگ4

ارج ت به چپ( از کدام منشا گرفته است؟)سراسری خمغز کبوتر و ماهی تامین می کند به ترتیب )راس رگی که مواد غذایی و اکسیژن را برای -20

             (91از کشور 

 قلب -(دستگاه تنفس2                                                         دستگاه تنفس       -(قلب1   

 دستگاه تنفس -(دستگاه تنفس4              قلب -(قلب3    

 (91به.......... )سراسری خارج از کشور در همه ی افراد مبتال  -21

 (آنمی مقدار هموگلوبین گلبول های قرمز کاهش می یابد.1

 توسط آنزیم های معده تخریب می شود. 12B(آنمی ویتامین2
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 (پلی سیتمی غشای گلبول های قرمز شکننده می گردد.3

 (پلی سیتمی مقدار هماتو کریت خون افزایش می یابد.4

 (90تولید.........فقط در سلول های سالم بدن انسان ممکن است. )سراسری  -22

 (ترومبوپالستین4                          (هیستامین       3                          (پرفورین    2                           (اینترفرون    1

 (90ماکروفاژها می توانند........ )سراسری  -23

 (منشاء گرانولوسیتی داشته باشند.1

 .(طول عمری بیش از لنفوسیت ها داشته باشند2

 (در صورت لزوم از مویرگ به بافت وارد شوند.3

 (به کمک پادتن ها میکروب ها را در خون فاگوسیتوز کنند.4

 (90الغ به درستی بیان شده است؟)سراسری بکدام عبارت در مورد قلب انسانی سالم و  -24

 (زایش تحریکات طبیعی قلب در سرتاسر بافت گرهی صورت می گیرد.1

 (انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها فقط از طریق بافت گرهی ممکن است.2

 (گره ی دوم بزرگتر از گره ی اول است و به وسیله ی رشته هایی از بافت گرهی به یکدیگر مربوطند.3

 بین دو بطن بیش از شبکه ی گرهی دیواره ی میوکارد است.(سرعت انتشار تحریک در الیاف دیواره ی 4

 (90است؟)سراسری  نادرستکدام عبارت  -25

 (نوتروفیل ها و ماکروفاژها دارای تعداد زیادی لیزوزوم می باشند.1

 (نوتروفیل ها از نظر ساختار و عملکرد به لنفوسیت ها شباهت زیادی دارند.2

 توانند در واکنش های آلرژیک شرکت نمایند. (بازوفیل ها همچون ماستوسیت ها می3

 (ماکروفاژها مانند نوتروفیل ها قادر به انجام حرکات آمیبی در بافت آسیب دیده هستند.4

 (90است؟ گره های لنفاوی.......... )سراسری خارج از کشور نادرست کدام عبارت -26

 (حاوی تعداد زیادی ماکروفاژ هستند.2                     .کنند (موادی به داخل خون ترشح می1
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 د.(در مسیر رگ های لنفی دریچه دار قرار گرفته ان4             (از نظر ساختار شبیه به لوزه ها می باشند.3

 (89رکدام عامل مانع تشکیل فیبرین می شود؟)سراسری خارج از کشو -27

 VIII(فاکتور4                        (ترومبوپالستین    3                       (فیبرینوژن  2                       (هپارین   1

 (89اسری خارج از کشوردر یک فرد سالم با عملکرد طبیعی قلب........ )سر -28

 (در طول دیاستول بطنی دریچه های سینی باز هستند.1

 (در طول سیستول بطنی مقداری خون در دهلیزها جمع می شود.2

 طنی بسته می شوند.ب -ر ابتدای دیاستول بطنی دریچه های دهلیزی(د3

 ( در ابتدای سیتول بطنی فشارخون دهلیز ها و بطن ها به طور ناگهانی افزایش می یابد.4

 (89سلول های سوماتیکی کدام جانور از رگ عبور نمی کند؟)سراسری خارج از کشور اکسیژن برای رسیدن به -29

 (کشتی چسب4                      (مریکیپوس 3                                 (کرم خاکی 2                        (برگ متحرک1

 (89است؟)سراسری خارج از کشور نادرست کدام عبارت در مورد نقش گاماگلوبین ها -30

 ( آنتی ژن ها را شناسایی و خنثی می کنند.1

 ها را افزایش می دهند.( قدرت فاگوسیتوز نوتروفیل 2

 (گردش ماکروفاژها را در خون و لنف تسریع می کنند.3

 .(مانع از اتصال و تاثیر میکروب ها بر سلول های میزبان می شوند4

 (89در خرچنگ دراز......... )سراسری خارج از کشور -31

 (قلب های لوله ای شکل رگ های پشتی و شکمی را به یکدیگر متصل می کنند.1

 (قلب خون کم اکسیژن را دریافت می کند و پس از تصفیه به بافت ها می رساند.2

 (قلب خون پر اکسیژن را از دستگاه تنفس دریافت کرده و به سلول های بدن می فرستد.3

 (هنگامی که قلب استراحت می کند خون کم اکسیژن از طریق چندین منفذ به قلب باز می گردد.4

 (89مغز استخوان بالغ می شوند........... )سراسری خارج از کشور لنفوسیت هایی که در -32

 (در مبارزه با سلول های سرطانی نقش کمتری دارند.1
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 (در هنگام بروز حساسیت به سطح ماستوسیت ها متصل می شوند.2

 (با داشتن گیرنده های آنتی ژنی در دفاع غیر اختصاصی شرکت می کنند.3

 ر سلول های آلوده به ویروس ایجاد می کنند.(با ترشح پرفورین منافذی د4

 (89نسان....... می شود. )سراسری اسرخرگ پشتی ماهی قزل آال.......سرخرگ ششی  -33

 نفس واردبه دستگاه ت -( مانند2                                 از دستگاه تنفس خارج     -(مانند1

 نفس واردبه دستگاه ت -(برخالف4                              از دستگاه تنفس خارج   -(برخالف3

 (89سراسری .......... )..Rتا  Qدر زمان رسم الکتروکاردیوگرام یک فرد سالم در فاصله ی  -34

 ( فشار خون در بطن ها کاهش می یابد.         2                    بطنی بسته می شود.  -( دریجه های دهلیزی1

 رد.(مانعی برای ورود خون به سرخرگ ششی وجود دا4              ون در دهلیز ها جمع می شود ( مقدار زیادی خ3 

 (89است؟)سراسری  نادرست کدام عبارت درباره ی ائوزینوفیل ها -35

             ( از انواع گرانولوسیت ها هستند.   1

 ( از نظر ظاهری به نوتروفیل ها شبیه هستند.    2 

 ( در ترشح ماده ی ضد انعقاد خون نقش دارند. 3

 ( تعداد آن ها در افراد مبتال به تب یونجه افزایش می یابد.4

 (88د. )سراسری در ماهی حوض خون پس از عبور از ..............می رو -36

  ا  ه( آبشش ها، ابتدا به قلب سپس به اندام 2                    (آبشش ها، ابتدا به اندام ها سپس به قلب  1

 اه(سیاهرگ شکمی، بدون عبور از قلب به آبشش 4          ( قلب، ابتدا به اندام ها و سپس به آبشش ها       3

 ندارند.تز.............را نگلبول های سفید انسان، توانایی س -37

 (گاماگلوبولین4                   (ترومبوپالستین  3                                (هیستامین 2                          (هپارین  1

 (88انسان،............)سراسری  ثانیه ای از دوره ی کار قلب 3/0در مرحله ی  -38

 ( مقداری خون در دهلیز ها جمع می شود.1

 ( با انقباض دهلیزها، بطن ها از خون پر می شوند.2
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 ( با افزایش فشار خون در بطن ها دریچه های سینی بسته می شوند.3

 ( با افزایش فشار خون در دهلیزها دریچه های دهلیزی بطنی باز می شوند.4

. )سراسری خارج از نمی گیردیری از خون ریزی در هنگام پارگی رگ های انسان ................ صورت به طور معمول، برای جلوگ -39

 (88کشور

 (تولید فیبرینوژن از فیبرین   2                                       (تغییر حجم پالکت ها     1

 ( انقباض ماهیچه های دیواره ی رگ ها4                          ( تولید ترومبین از پروترومبین    3

 (88رج از کشورراسری خاجریان خون ماهی حوض، ساده است زیرا خون............ )س -40

 رود.    ( قلب،پس از عبور از آبشش ها،به اندام ها می1

 (آبشش ها، پس از عبور از قلب به اندام ها می رود             2

 ( قلب بدون عبور از آبشش ها به اندام ها می رود.   3

 ( بافت ها ابتدا از آبشش ها و سپس از قلب عبور می کند.4

 (90ر عسل......... )سراسری خارج از کشورمار زنگی همانند زنبو -41

 وستازی است.(فاقد هومئ2                                                          (همولنف دارد.                1

 (اوریک اسید دفع می کند.4                                         (امواج فروسرخ را حس می گند.    3

کدام عبارت در مورد جانداری که در شکل با عالمت سوال مشخص شده است نادرست است؟ این جاندار و .......... )سراسری خارج از  -42

 (90کشور

 (شته مواد زاید آمین دار دفع می کنند.2                 (هیدر رابطه ی هم زیستی دارند.1

 دراز گردش خون بسته دارند. (خرچنگ4       (کشتی چسب در یک گروه جای دارند.3

ری خارج ر فرد مبتال به..........تعداد ائوزینوفیل ها افزایش می یابد و امکان معالجه ی این شخص با آنتی هیستامین وجود ندارد. )سراسد -43

 (90از کشور

 (مالتیپل اسکلروزیس4                          (ماالریا  3                                 (تب یونجه     2                            (ایدز      1

 توان گفت ............................. .ا توجه به دستگاه خون ماهی میب -44

 کند.( قلب ماهی همواره خون غنی از اکسیژن )روشن( را دریافت می1
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 ست.( جهت حرکت خون با جهت حرکت آب در ناحیه آبششی عکس همدیگر ا2

 شود.به سیاهرگ پشتی ریخته می های آبششی بالفاصله( خون سرخرگی پس از ورود به مویرگ3

 ( قلب ماهی دو دهلیز و یک بطن دارد.4

 کند؟ی زیر را به طور صحیح تکمیل میهچند مورد جمل -45

 .«در گردش خون ............................. »

 الف( باز، حرکت خون کندتر است.

 کند.مضاعف، خون دو بار از قلب عبور میب( 

 ج( باز، در مواردی خون در تبادل گازهای تنفسی نقش دارد.

 کند.د( ساده، همواره خون حداقل از یک شبکه مویرگی عبور می

1 )1                                 2 )2                               3 )3                                                 4 )4 

 ............................ با توجه به دستگاه گردش خون انسان -46

 ها دریافت کند قطعاً یک سیاهرگ است.( هر رگی که خون را از مویرگ1

 های میوکارد قادر به انقباض ذاتی هستند.( همواره تمامی سلول2

 است.ی سنگفرشی ( بافت پوششی آندوکارد تک الیه3

 ( آبشامه فقط از بافت پوششی چند الیه سنگفرشی ساخته شده است.4

 (85است؟ )سراسری  نادرستهای انسان کدام عبارت در مورد مویرگ -47

 ها نفوذپذیری یکسانی ندارند.                     ی بافت( در همه1

 ارد.ها منافذ کمی وجود دی اغلب آن( در دیواره2 

 ساکارید پوشیده شده است.       ها توسط پلی( سطح خارجی آن3

 اند.( از بافت سنگفرشی یک الیه ساخته شده4 

 ؟ )با توجه به شکل مقابل(نیستکدام مورد صحیح  -48

 تر است.( در سمت سرخرگی مویرگ، فشار تراوشی از اختالف فشار اسمزی پالسما بیش1

 شود.تبادل هرگونه ماده در این محل می مانع Aی در نقطه( برابر بودن فشار تراوشی و اختالف فشار اسمزی 2
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 تر از فشار تراوشی است.( در سمت سیاهرگی مویرگ، اختالف فشار اسمزی خون بیش3

 ( فشار اسمزی خون در طول مویرگ تقریباً ثابت است.4

 چند مورد صحیح است؟-49

 برتری سرعت تحریکی الکتریکی را بر فرایند انقباضی نشان می دهد. QRS( موج الف

 شود.قبل از پایان سیستول بطنی ثبت می T( موج ب

 شود.های سینی وارد میون سرخرگی به دریچهخترین فشار برگشتی بیش T( کمی قبل از موج ج

 .تواند ناشی از کاهش تغذیه میوکاردی باشدمی QRS( کاهش ارتفاع د

1)1                                     2)2                                       3)3                                                 4)4 

 ها است؟ )به ترتیب از راست به چپ(ترین نفوذپذیری مربوط به کدام مویرگترین و کمیشب -50

 ( کلیه ـ قلب4 ( جفت ـ مغز3   ( کبدی ـ مغز2 ( کبدی ـ گلومرولی1

 . .............................توان گفت های قلبی در انسان مییماریبا توجه به ب -51

 است.ی سینی از حد طبیعی همواره ناشی از گشادی دریچه QRS( افزایش ارتفاع 1

 دهد.ها نشان میکندی انتقال تحریکات را از گره پیش آهنگ به بطن Qتا  P( کاهش فاصله 2

 تأثیری در تغییر فشار سیستول بطنی ندارد. Tتا  S( کاهش فاصله 3

 های قلب در واحد زمان باشد.تعداد ضربان افزایشتواند ناشی از می Rتا  R( کوتاه بودن فاصله 4

 کند؟تکمیل می رستیناد ی زیر را به طورچند مورد جمله -52

 .« .............................به طور معمول در گردش خون مضاعف »

 کند.گیری میها اکسیژنالف( خون ماهی بعد از خروج از قلب در آبشش

 شود.ب( خون همواره از سرخرگ به مویرگ و بالفاصله به سیاهرگ وارد می

 قیماً در تبادل اکسیژن خون و هموای درون کیسه نقش دارند.هوادار مستهای های کیسههای داروینی مویرگج( در سهره

 تولیدی مربوط به مرحله پایانی انقباض بطن هاست. ترین ولتاژ الکتریکید(در انسان قوی

 1 )1                                2 )2                                    3 )3                                            4 )4 
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 «کند.حمل می ........................خون  .........................سیاهرگ » -53

 ( بندناف ـ روشن 2                                           ( ششی ـ تیره1

 ( کلیوی ـ تصفیه نشده4                                           ( فوقانی ـ روشن3

 . .............................ها سرخرگ -54

 کنند.( همواره خون روشن )غنی از اکسیژن( حمل می1

 ها است.تر از سیاهرگی موجود در خونشان کم( همواره میزان اوره2

 ی کنند.( بیشترین حجم خون را در خود ذخیره م3

 شوند.های خونی تغذیه میها از طریق رگ( برخی از آن4

 کند؟تکمیل می نادرستیور طی زیر را به کدام مورد جمله -55

 . .............................ها ی سرخرگخاصیت ارتجاعی دیواره»

 شود.( باعث ایجاد نبض می1

 کند.( جریان متناوب خون را به جریان پیوسته تبدیل می2

 ( در ذخیره کردن بخشی از فشار سیستول بطنی نقش دارد.3

 ها در بدن شده است.( منجر به نقش دائمی انبار خون این رگ4

 دهند.ار خون در حال گردش بدن را در خود جا میمقد .................ها به علت داشتن سیاهرگ -56

 ترین( قطر زیاد و مقاومت کم بیش2                                             ترین( قطر و مقاومت زیاد بیش1

 ترین( قطر زیاد و مقاومت کم، کم4 ترین( خاصیت ارتجاعی و مقاومت زیاد کم3

ی مویرگی وجود دارد که مقدار خون ورودی به ه نام دریچهب ..............ی کوچک ماهیچه .............به  .............در محل اتصال  -57

 کند.مویرگ را تنظیم می

 های کوچک ـ مویرگ ـ صاف طولی( سرخرگ2          های کوچک ـ مویرگ ـ صاف طولی( سیاهرگ1

 های کوچک ـ مویرگ ـ صاف حلقوی( سرخرگ4       های کوچک ـ مویرگ ـ صاف حلقوی( سیاهرگ3

 ی خون کدام است؟ترین سلول فاگوسیتوز کنندهمهم -58

 ( ماکروفاژ4                             ( نوتروفیل3                            ( مونوسیت2                                   ( ائوزینوفیل1
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 است؟ نادرستکدام مورد  -59

 «است. .............................به طور معمول لنف، »

 ست.های خونی دارند در جریان اکمتری نسبت به مویرگ هایی که نفوذناپذیری( در مویرگ1

 های قرمز و پالکت( فاقد گلبول2

 های یک طرفه کننده دارند در جریانهایی که دریچه( در رگ3

 تری نسبت به خون دارد.( در واحد حجم چربی بیش4

 کند؟تکمیل می نادرستیی زیر را به طور ام مورد جملهکد -60

 .« .............................به طور متوسط »

3های قرمز یک انسان ( مجموع سطوح گلبول1 ×   متر مربع است.میلی 1012

25های قرمز یک فرد بالغ  ( تعداد کل گلبول2 ×  گویچه است.109

4( هر فرد بالغ 3 ×   کیلوگرم یون آهن دارد. 10−3

 تر از افرادی است که در ارتفاعات ساکن هستند.کنند بیشهای قرمز افرادی که در سطح دریا زندگی می( شمار گلبول4

 ................. ممکن است .................. شود. Rh............... با مادر  Rhخون جنین  -61

  ( مثبت ـ منفی ـ لخته2                                  ( منفی ـ مثبت ـ آلگوتینه1

 ( منفی ـ مثبت ـ لخته4                                  ( مثبت ـ منفی ـ آلگوتینه3

 . .............................در کرم خاکی  -62

 شود.( خون از طریق رگ شکمی وارد قلب می1

 اکسیژن )روشن( وجود دارد. ( در رگ شکمی همواره خون غنی از2

 کنند.ای خون کم اکسیژن )تیره( را دریافت می( پنج جفت قلب لوله3

 شوند.ها به مویرگ ختم نمی( سرخرگ4

 کند؟تکمیل می نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -63

 .« .............................در ملخ »

 شوند.ها ختم میها به مویرگهای خارج شده از آنکه سرخرگای سری وجود دارد های لولهالف( قلب

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 ب( دستگاه عصبی دارای یک طناب شکمی است و در هر بند دو گره عصبی وجود دارد.

 ج( تنفس از نوع نایی است.

 های بسته هستند.ای دریچهد( در هنگام انقباض قلب لوله

1 )1                                2 )2                             3 )3                                               4)4 

 ؟کندنمیتکمیل  نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -64

 «وجود دارد. .............................ترین دستگاه ساده»

 ب( گردش مواد در عروس دریاییالف( گردش خون در هیدر                                  

 ج( گردش خون در عروس دریایی                         د( عصبی در هیدر

1 )1                              2 )2                                    3 )3                                             4 )4 

 ؟نیستکدام مورد صحیح  -65

 .« .............................به طور معمول در انسان »

 شود.شنیده می S( صدای اول قلب در لحظه ثبت موج 1

 شود.شنیده می T( صدای دوم قلب در انتهای موج 2

 شود.صدای دوم قلب یک بار شنیده می Rتا  R( در فاصله 3

 از قلب نیست.( اختالف الکتریکی فاحشی بین امواج الکتریکی دریافتی 4

 . .............................در عروس دریایی  -66

 ها به طور مستقل با محیط تبادل مواد دارند.( اغلب سلول1

 ور مستقیم با آب درون کیسه گوارشی تبادل مواد دارند.طهای الیه داخلی به ( فقط سلول2

 ( جهت حرکت مواد در کیسه گوارشی همواره یک طرفه است.3

 آورند.ها به حرکت در میهایشان آب را درون این لولهها بازنش تاژکی درون لولههای پوشانندهسلول( 4

 . .............................در خرچنگ دراز  -67

 ( خون درون قلب غنی از اکسیژن )روشن( است.1

 دهد.میها انجام ی سلول( خون مویرگی تبادل مواد و گازهای تنفسی را با همه2
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ای از ویژه ( همواره بخشی از خون خارج شده از قلب به طور مستقیم به آبشش رفته و سپس از تبادل گازهای تنفسی به بخش3

 گردد.قلب باز می

 ها بیش از کرم خاکی است.( تنوع رگ4

 ؟نیستکدام مورد صحیح  -68

 ه بطن است.بحرکت خون از دهلیز ی سینی بسته است و جهت ( در مرحله سیستول دهلیزی تنها دریچه1

 ی سینی بسته است و جهت حرکت خون از سیاهرگ به دهلیزها و از دهلیزها به( در دیاستول قلبی )عمومی( تنها دریچه2

 ها است.بطن

 های دو لختی و سه لختی بسته هستند و جهت حرکت خون از بطن به سرخرگ است.( در سیستول بطنی دریچه3

 چرخه ی فعالیت قلبی مربوط به دیاستول بطنی است.( کمترین زمان 4

 زمان را دارد؟ ه طور معمول کدام مورد در انسان بیشترینب -69

 ها( دیاستول بطن4              ( دیاستول دهلیزها 3                      ها( سیستول بطن2                ( سیستول دهلیزها       1

 کند؟تکمیل می نادرستیور طی زیر را به کدام مورد جمله -70

 .« .............................در فرآیند انعقاد خون »

های آسیب دیده با مشارکت کلسیم پروترومبین غیر فعال را به ترومبین فعال تبدیل ها و سلول( ماده تولید شده از پالکت1

 کند.می

 کند.فیبرینوژن محلول آن را به فیبرین غیر محلول تبدیل می( ترومبین با اثر بر 2

 شود.ریزی میی رگ بریده شده منجر به کاهش قطر رگ و در نهایت کاهش خونهای صاف دیواره( کاهش انقباض ماهیچه3

 گیری از خونریزی دارد.ها در ناحیه زخم نقش اساسی در جلو( تجمع پالکت4

 است؟ نادرستکدام مورد  -71

 ک کاهش یافته است.های پیر میزان آنزیم انیدراز کربنی( در اریتروسیت1

 های مسن بودن گلبول قرمز است.( شکننده بودن غشای سلولی از ویژگی2

( میزان تولید 3
3HCO یابد.های پیر افزایش میدر اریتروسیت 

 سیتمی شود.تواند منجر به پلی ( افزایش اریتروپویتین خون می4
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 کدام مورد صحیح است؟ -72

 شود.ی سه لختی وارد میترین فشار خون سیستولی بر دریچه( بیش1

 اند.افت پیوندی و پوششی تشکیل شدهبهای قلبی ماهیچه ندارند و از ( دریچه2

 های بزرگ وجود دارند.ی سیاهرگهای النه کبوتری در همه( دریچه3

 بندند.های دو لتی و سه لتی را به طور مستقیم میمیوکارد با انقباض خود دریچهای های ماهیچه( برجستگی4

 . .............................نسان ابه طور معمول در دستگاه گردش خون  -73

 ی انشعابی دارد.( سرخرگ ششی زیر آئورت چهار شاخه1

 ( خمش قوس آئورتی به سمت راست بدن است.2

 کند.ن را فقط از دو سیاهرگ ششی دریافت می( دهلیز چپ خون روش3

 تر است.تر و عضالنیضخیم ی بین بطنی مایل و در قسمت تحتانی( دیواره4

 ؟کندنمیتکمیل  نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -74

 .« .............................به طور معمول در قلب انسان »

 تر از دیاستول دهلیزها است.ب کمالف( مدت زمان دیاستول عمومی قل

 شود.ب( صدای دوم قبل از آغاز دیاستول عمومی شنیده می

 ی بین دو بطن نسبتاً زیاد است.ج( سرعت انتشار تحریک الکتریکی در دیواره

 ی سینی است.د( ورودی رگ کرونر در جهت بطن چپ قبل از دریچه

1 )1                                2 )2                                      3 )3                                                 4 )4 

 ؟نیستکدام مورد صحیح  -75

 .« .............................با توجه به الکترو کاردیوگرام  »

  است. QRSترین حجم بطنی، بر روی موج ( بیش1

 است. Tترین نیروی انقباض قلب ،در پایان ( کم2

 وم قلب است.دترین حجم خون دهلیزها  ، کمی قبل از صدای ( بیش3

 فرصتی برای پر شدن دهلیزها است. PR( قطعه ی 4 
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 است؟ نادرستکدام مورد  -76

 .« .............................با توجه به الکترو کاردیوگرام»

 شود.صدای اول قلب شنیده می QRSموج ( کمی قبل از ثبت 1

PTQRSهای قلبی به ترتیب فزونی به صورت ( ولتاژ موج2  

 است. Tو  QRSترین نیروی انقباضی قلب بین ( بیش3

 است. Tها در پایان ترین حجم بطن( کم4

 کند؟ی زیر را به طور صحیح تکمیل میهچند مورد جمل -77

 «باشد. .............................تواند ناشی از بیماری اِدم )خیز( می»

 ( افزایش فشار خون سیاهرگیب                   های پالسما        الف( کاهش پروتئین

 های کلیویج( افزایش بیش از حد آلدوسترون                          د( نارسایی

1 )1                                   2 )2                                        3 )3                4 )4 

 . .............................به طور معمول در انسان  -78

 ن است.ترین محرک تولید اریتروپویتین فشار اکسیژن خو( مهم1

 کند.اریتروسیت کم خونی را جبران می( اریتروپویتین فقط از طریق افزایش میزان هموگلوبین 2

 شد.ای از آنمی باتواند نشانهروبین صفرا نمیرویه پلی( افزایش بی3

 .های قرمز ارتباطی با عملکرد صحیح معده ندارد( زایش گلبول4

 سازد؟ی جنینی میهای قرمز خون را در مرحلهیک اولین گلبولدامک -79

 ( کبد4                                          ( کیسه زرده3                       خوان( مغز است2              ( طحال1

 کند؟تکمیل می نادرستیور طی زیر را به کدام مورد جمله -80

 «شود.ها میخون به طور مستقیم باعث گشاد شدن رگ .......................» 

 اکسیدیش کربن دی( افزا4               ( کاهش گلوکز      3           ( افزایش گرما      2( کاهش اکسیژن              1

 ها به عهده دارد؟ترین نقش را در تغییر مقدار خون بافتیک از موارد زیر مهمدامک -81

 های کوچک        ( سرخرگ2                                                   های بزرگ   ( سرخرگ1
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 های بزرگ( سیاهرگ4                                                های کوچک    ( سیاهرگ3

 کند؟تکمیل می نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -82

 «شود.فشار خون می .....................سبب  ...................» 

 ها ـ کاهشی رگب( سخت شدن دیواره               هورمون ضد ادراری ـ افزایشالف( 

 ج( هورمون آلدوسترون ـ افزایش                   د( هورمون اپی نفرین ـ کاهش

1)1                                      2)2                                                 3)3                                                   4)4 

 (95)کنکوردر پی مرگ گلبول های قرمز در یک فرد بالغ،کدام اتفاق روی می دهد؟-83

 به مغز استخوان گلوبین آزاد شدهانتقال همو(2هضم آهن توسط ماکروفاژها                                                               (1

 ه چرخۀ متابولیک پروتئین هاب(ورود ترکیبی 4تولید دو مادۀ رنگی در کیسه صفرا                                                    (3

 دام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ک-84

 (95....................)کنکوردر هر جانوری که.......................وجود دارد،............

 روتئین شیر توسط رنین رسوب می کند.پ-(چهار نوع بافت اصلی1

 واد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شود.م-رگ شکمی(2

 درت پیوستگی هموگلوبین به مولکول های اکسیژن بسیار زیاد است.ق-تعدادی کیسۀ هوادار(3

 نسبت به اندازۀ بدن،بیشترین مقدار را دارد. سطح قشر چین خوردۀ مخ-گردش خون مضاعف(4

 ر یک فرد سالم ،در فاصلۀ زمانی شروع صدای اول قلب تا خاتمۀ صدای دوم،کدام اتفاق روی می دهد؟د-85

 در نوار قلب QRS(ثبت موج 2(انقباض دو دهلیز راست وچپ                                       1

 نگ به گرۀ دوم(انتشار پیام الکتریکی از گرۀ پیشاه4در الکتروکاردیوگرام                                  T(ثبت موج 3

 

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 
 .کل مایع بین سلولی که سلول ها در آن قرار دارند ، محیط داخلی نام دارد 

 است لیخون ،لنف،مایع خارج سلولی،مایع جنب،مایع مغزی نخاعی،مایع آبشامه،مایع مفصمحیط داخلی بدن شامل؛. 

 .محیط داخلی باید حالت نسبتًا پایدار و یکنواختی داشته باشد تا سلول ها در آن زنده بمانند 

 ی شود مایداری محیط داخلی انجام برای حفظ پو تک سلولی( پرسلولی  )مجموعه ی اعمالی که در بدن جانداران 

 هومئوستازی نام دارد.

  است. و... زایددفع مواد ،از ، دما ب -هومئوستازی شامل اعمالی مثل تنظیم قند ، نمک ، آب ، اسید 

  ها مشاهده می شود.هومئوستازی هم در پرسلولی ها و هم در تک سلولی 

 .ویروس ها هومئوستازی ندارند 

  ها د نوکلئوتی طی متابولیسم آمینو اسید ها و که هستندنیتروژن دار  دفعیترکیبات ،تولیدی بدن زایدیکی از مواد

 (.بیشتر محصول سوختن آمینو اسید ها هستندحاصل می شوند)

  دفع شوند.ور نیتروژن دار سمی هستند و باید از بدن جان زایدمواد 

  متفاوت است.ا،نیتروژن دار در جانوران مختلف با توجه به زیستگاه آنه زایدمواد 

 انواع مواد دفعی نیتروژندار 

 آمونیاک .1

 .ماده ای گازی شکل است که در آب حل می شود و به دو شکل آمونیاک و آمونیوم دفع می شود 

  سید()مانند اوره و اوریک ا.دار تبدیل می شودآمونیاک با صرف انرژی کمی به اشکال دفعی دیگر نیتروژن 

 .سمیّت آمونیاک از اوره و اوریک اسید بیشتر است 

 ران ی جانوبه علت سمیّت زیاد آن ،دفع آن به طور مداوم )نه متناوب(به همراه آب زیادی صورت می گیرد که برا

 نیست. زایدخشکی زی راهکار مناسبی برای دفع مواد 

 ر ا فراتآمونیاک جهت این است که  غلظت آمونیاک از محدوه ی قابل تحمل برای سلول ه دفع آب زیاد به همراه

 نرود.

 .جز نخستین مولکول هایی است که طی تجزیه آمینو اسید ها حاصل می شود 

 .هزینه تولید آن کم است 
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 .چون تجمع آن به علت سمیّت زیاد برای سلول کشنده استدفع آن نیاز به آب بیشتری دارد(.) 

 مونیاک از طریق انتشار از خالل غشا عبور می کند.آ 

 .آمونیاک از طریق سلول های پوششی پوست و آبشش ها به طور مستقیم با هوا و آب مبادله می شود 

 .اغلب جانوران خشکی زی آمونیاک را از طریق پوست و شش ها دفع می کنند 

  شقایق از جمله اغلب ماهی های استخوانی،هیدرجانورانی که آمونیاک دفع می کنند:بسیاری از جانوران آبزی،

ماهی وزغ(، دریایی،عروس دریایی،کرم خاکی،پالناریا،کرم کدو،زالو،نرم تنان آبزی،نوزاد دوزیستان)مانند نوزاد

 های بی آرواره)المپری(

 

 ، در خشکی اوره دفع می کنند. و آمونیاک وزغ ها در حضور آب 

  ( 3جانوران آبزی بیشتر آمونیاکNH .که بسیار سمی است تولید و دفع می کنند ) 

 .دفع آمونیاک نیاز به آب زیاد دارد و برای جانداران آبزی مناسب است 

  بشش آپالناریا و بی مهرگان کوچک از همه ی سلول های سطحی بدن خود آمونیاک دفع می کنند و ماهی ها با

 خود آمونیاک دفع می کنند.

  دفعی خود را از طریق کلیه ها نیز دفع می کنند.ماهی ها عالوه بر آبشش ها،ماده 

 است و جاندارانی که آمونیاک دفع می کنند آن را به صورت پیوسته از بدن خارج می کنند ،چون آمونیاک سمی 

 سلول ها غلظت باالی آن را تحمل نمی کنند.

 اوره .2

 (کمتراز آمونیاکبار 100000).سمیّت آن از آمونیاک کمتر ولی از اوریک اسید بیشتر است 
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  مول 4)به ازای تولید یک مول اوره .کمتر استاوریک اسیدهزینه تولید آن از آمونیاک بیشتر ولی ازATP مصرف

 (.می شود

 .جانوران خشکی زی به خاطر محدودیت آب ، به جای آمونیاک ، اوره و اسید اوریک دفع می کنند 

 ول فع یک مدفع یک مول اسید اوریک بیشتر ولی از دسه با دفع یک مول از آن در مقای مقدار آب مورد نیاز برای

 آمونیاک کمتر است.

 ن را راین آبناب.)مثانه(دارند جانوران اندامی برای ذخیره ی موقت آناز برای دفع آن کمتر است،چون آب مورد نی

 دفع می کنند.ه طور متناوب)نه مداوم و پیوسته(ب

  می شود.اوره توسط کبد تولید شده و به خون آزاد 

  ی مکه اوره دفع  )ماهی های دو تنفسی(ماهی های استخوانیبرخی اوره توسط کلیه ها دفع می شود ولی در

 کنندعالوه بر کلیه توسط آبشش ها نیز دفع می شود.

 .اوره از طریق انتشار تسهیل شده از غشای پالسمایی عبور می کند 

 وکلئیکنعت متابولیسم پروتئین ها)بیشتر( و اسید های سرعت تولید ترکیبات دفعی نیتروژن دار متناسب با سر 

 است.

 .تولید ترکیبات نیتروژن دار از جمله اوره در زمان گرسنگی بیشتر است 

 .هورمون کورتیزول مقدار اوره را در بدن افزایش می دهد 

 .رژیم غذایی سرشار از پروتئین مقدار اوره را افزایش می دهد 

 اوره را افزایش می دهد. هورمون گلوکاگون مقدار تولید 

 .هورمون انسولین مقدار تولید اوره را در خون کاهش می دهد 

 اسب ن،همه ی پستانداران)انسان،گرگ،گوریل،شامپانزه،زرافه،پلنگ جگوار،گاو،گوزن،بوفالو،وال گوژپشت،دلفی 

 ستخوانیای های برخی از ماهقاطر،االغ و... ،دلفین،خفاش،چیتاو...(،دوزیستان)قورباقه،وزغ،سمندر و...(،کوسه ها و 

 (اوره دفع می کنند.یا شش دار )دو تنفسی

 اسید اوریک .3

  آن از آمونیاک و اوره کمتر است. (سمیّت)سمی بودن 

 م و ه مداوجانوران آن را با مقدار کمی آب)مانند پرندگان(یا به صورت خشک)مانند حشرات( و به طور متناوب )ن

 پیوسته(دفع می کنند.

  مول 7هزینه دفع  اوریک اسید از اوره و آمونیاک بیشتر است)با ازای تولید یک مول اوریک اسیدATPصرف می م

 (.شود
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 ت ا به صورجانوران آن را به طور متناوب و با مقدار کمی آب ی،آن از اوره و آمونیاک کمتر استسمی بودن  چون

 خشک دفع می کنند.

  ماده دفعی خود را با حداقل اتالف آب دفع می کنند.جانورانی که اسیداوریک دفع می کنند 

  ان آن جانور یچون اوریک اسید هم از مسیر متابولیسمی نوکلئوتیدها و هم آمینو اسید تولید می شود تقریباً همه

و  ونیاک.)مانند آمرا تولید می کنند هر چند در نهایت ماده دفعی آن ها محسوب نشود و به شکل دیگر دفع شود

 اوره(

 ساخت اوریک اسید نسبت به اوره از نظر اقتصادی کمی به صرفه تر است،چرا؟ 

 خ،مرغ جانوارانی که اوریک اسید دفع می کنند عبارتند از:پرندگان)مرغ،گنجشک،سهره،مرغ شهد خوار،سینه سر

 جوالی،آرکئوپتریس ،پنگوئن،سسک،کوکو،اردک ،غاز و...(،حشرات)ملخ،سوسک،شپش،سنجاقک،برگ متحرک

 زندگانخها، عنکبوتستون بتوالریا،پروانه مونارک ، مقلد و ابریشم،پشه آنوفل،مورچه،سپیانومورالیس و...(پشه،بی

 کنه ها،شته هاو... ،مارمولک شاخ دار،کروکودیل و...()مار،دایناسورها،سوسمار،تمساح

 دستگاه دفع ادرار انسان 

 دستگاه دفعی انسان شامل: 

 .یک جفت کلیه 

 )یک جفت حالب)میزنای 

 .مثانه 

 (پروستات) بین دستگاه دفع و تولید مثل مشترک است. 

 (میزراه) بین دستگاه دفع و تولید مثل مشترک است. 

 ،ی مدفع ن انسااوریک اسید ، کراتینین و مواد خارجی مانند دارو ها و حشره کش ها به وسیله ی کلیه های اوره

 شوند.

 کلیه ها 

 .مهمترین اندام دفعی می باشند 

  نقش یک غده ی درون ریز را نیز ایفا می کنند زایدعالوه بر دفع مواد. 

  مانند اریتروپویتین و...(.کلیه چند هورمون را به داخل خون ترشح می کند( 

 .لوبیایی شکل و قهوی رنگ است،و توسط پوششی)کپسولی(از بافت پیوندی احاطه شده است 

 داخلی می باشد. دارای یک کناره ی محدب خارجی و یک کناره مقعر 

 .در ناحیه مقعر رگ های خونی،لنفی و اعصاب به کلیه وارد و یا خارج می شوند 

 قرار دارند)پشت صفاق(در بخش پشتی شکم ره ها،کلیه ها به صورت قرینه در دو طرف ستون مه. 
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  ی آن بر رو)به علت اینکه کبد .کمی پائین تر از کلیه چپ استهم سطح نیستند وکلیه راست  چپکلیه راست و

 (.قرار دارد

 در هنگام دم و بازدم کلیه ها،کمی جا به جا می شوند. 

 ه کبلندتر از سرخرگی است  )سرخرگ کلیوی(طول سرخرگی که از آئورت جدا می شود و به کلیه راست می رود

 به کلیه چپ می رود.

 اهرگی کوتاه تر از سی وی()سیاهرگ کلیطول سیاهرگی که از کلیه راست به بزرگ سیاهرگ زیرین  متصل می شود

 است که از کلیه چپ به بزرگ سیاهرگ زیرین متصل می شود. 

 
 

 ساختار کلیه ها 

 .هر کلیه از دوبخش قشری و مرکزی تشکیل شده است 

 .ضخامت بخش قشری کمتر از بخش مرکزی است 

 .بخش قشری تیره و بخش مرکزی روشن است 

  وجود گلومرول ها در آن بخش است .بخش قشری ظاهری دانه دار دارد که به خاطر 

  ساختار هرمی شکل به نام هرم های کلیوی هستند. 14تا9بخش مرکزی کلیه دارای 

  است.قاعده هر هرم به طرف بخش قشری و راس آن به طرف لگنچه 

 ی ای کلیوستون هتا ناحیه لگنچه ادامه دارند و از قشر کلیه به قسمت مرکزی کلیه برآمده می شود که  بخش های

  نامیده می شوند،در ستون های کلیوی رگ های خونی نیز وجود دارند.

  دارد. لوله ی سازنده ادراریا یک میلیون نفرون کلیه تقریباً هر 
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 نفرون 

 .واحد ساختمانی و عمل کلیه نفرون نامیده می شود 

 یچ پ،لوله ی هنله و لوله های بخش های هر نفرون به ترتیب شامل کپسول بومن،لوله های پیچ خورده نزدیک

 خورده دور می باشد.

 ر نقاطدیواره ی لوله ی ادراری فقط از یک الیه سلول پوششی تشکیل شده است ولی شکل و کار این سلول ها د 

 مختلف متفاوت است.

 ا نفرون شامل یک الیه بافت پوششی است که در کپسول بومن و بخش نازک هنله سنگفرشی و در سایر بخش ه

 عبی است.مک

  لوله جمع کننده ی ادرار ختم می شودیک هر نفرون در انتها به. 

 

 شود. چون چند نفرون به یک لوله ی جمع کننده ادرار متصل می شود،این لوله زیر مجموعه نفرون محسوب نمی 

 .بافت پوششی لوله ی جمع کننده ، مکعبی ساده است 

 گلومرول وجود دارد. در داخل کپسول بومن ، یک شبکه ی مویرگی به نام 

 انجام به هر کلیه یک سرخرگ وارد می شود که انشعابات آن از بین هرم ها عبور و در بخش قشری تقسیم و سر

 (.می باشدشبکه ی مویرگی اول  )گلومرول.گلومرول ها یا کالفه های درون کپسول بومن را می سازند
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 ی دور و نزدیک و لوله ی اف لوله های پیچیدهاز گلومرول سرخرگ کوچکی )سرخرگ وابران( خارج و در اطر

 هنله ، انشعابات مویرگی جدیدی به نام شبکه ی مویرگی دوم می سازند. 

 .مویرگ های شبکه ی دوم مویرگی بعد از اتصال با هم ، سرانجام سیاهرگ های کلیه را می سازند 

 تشکیل ادرار 

 ؛می دهد ساخته شدن ادرار نتیجه ی سه پدیده است که در نفرون رخ 

 تراوش 

  خون به کپسول بومن تراوش می شونددر تراوش حجم زیادی از مواد پالسمای. 

 ر ،هر چند تراوش یک عمل فعال است ولی در عمل تراوش به طور مستقیم دعامل اصلی تراوش فشار خون است

امین مصرف نمی شود،انرژی مورد نیاز تراوش توسط قلب ت ATPناحیه گلومرول و کپسول بومن انرژی به صورت 

 می شود.

 و به  ر کردهبا توجه به اینکه مویرگ های گلومرول منفذدار می باشند،تحت اثر فشار خون مواد از این منافذ عبو

 کپسول بومن وارد می شود.

 .تراوش فقط در کپسول بومن صورت می گیرد 

  افزایش تراوش گلومرولی می شود.افزایش آمینو اسید ها در خون سبب 

 .دیابت تراوش گلومرولی را افزایش می دهد 

  لومرولی گکورتیزول تراوش و هورمون های افزایش دهنده ی قند خون مانند اپی نفرین،نور اپی نفرین،گلوکاگون

 را افزایش می دهند.

 .انسولین تراوش گلومرولی را کاهش می دهد 

  را افزایش می دهد. تراوش گلومرولیافزایش فشار خون 

  را کاهش می دهد. تراوش گلومرولیبومن کپسول افزایش فشار داخل 

 .هورمون آلدوسترون تراوش گلومرولی را افزایش می دهد 

 .التهاب و عفونت های کلیوی تراوش گلومرولی را کاهش می دهند 

  د می شود.اگر مقاومت سرخرگ وابران ادامه دار باش تراوش گلومرولیمقاومت سرخرگ وابران سبب افزایش

 کاهش می یابد. تراوش گلومرولیخون ورودی به سرخرگ آوران کاهش می یابد و در نتیجه 

  لیتر  3دن کل حجم پالسمای ب با توجه به اینکه  لیتر تراوش در کلیه های ما صورت می گیرد 180در شبانه روز

 بار در دو کلیه تراوش می شود. 60ساعت  24به طور متوسط در  است

 همچون  (مواد تراوش شونده عبارتند از:آب،امالح و یون هاNa+،K+،Ca2+ ،H+،HCO3
 کراتینین،اوره و...(−

 گلوکز و سایر مونو ساکاریدها،آمینو اسید ها،بیلی روبین و بیلی وردین،برخی هورمون ها،برخی داروها و...
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 (،بار وید ها مولکول ها،مقدار ترکیبات خون )مانند پروتئین ها،آمینو اس عوامل موثر بر تراوش:فشار خون،اندازه...

 الکتریکی مواد ،ضخامت ناحیه تراوش کننده و...

 .در افراد  مبتال به آلکاپتونوریا طی تراوش هموجنتسیک اسید به داخل کپسول بومن تراوش می شود 

 وردین بیشتری تراوش می شود. در افراد مبتال به یرقان)زردی(مقدار بیلی روبین و بیلی 

 .به طور معمول گلبول های سفید،اریتروسیت ها،پالکت ها ،پروتئین ها و چربی ها تراوش نمی شوند 

 بازجذب 

 ، مواد تراوش شده دوباره به مویرگ های خونی شبکه ی دوم مویرگی برگردانده می شود. %99 دربازجذب 

 مواد مفید بدن جلوگیری می کند. بازجذب از هدررفتن گلوکز، سدیم ، آب و سایر 

  یر فعالغبازجذب  -2ازجذب فعال ب -1بازجذب خود به دو صورت انجام می شود 

  بازجذب فعال با صرف انرژیATP .و بر خالف شیب غلظت صورت می گیرد 

 رون نفه ی باز جذب غیر فعال نتیجه ی اختالف غلظت و پدیده ی اسمز و فشار اسمزی است که بین خون و مایع لول

 وجود دارد.

 در لوله های پیچ خورده نزدیک 

 .گلوکز وآمینو اسید ها به روش انتقال فعال بازجذب می شوند 

 .بیکربنات به روش انتشار تسهیل شده بازجذب می شود 

 .آب به روش اسمز بازجذب می شود 

 .بیشترین بازجذ مربوط به لوله ی جمع کننده ی نزدیک است 

 بازجذب در لوله ی هنله  

  ین  ادر بخش پائین رو هنله،آب به روش اسمز باز جذب می شود،چون در این بخش امالح بازجذب نمی شود به

 بخش غلیظ کننده ی ادرار و رقیق کننده خون  می گویند.

  ،در بخش باال روی هنلهNacl (باز به طریق انتشار تسهیل شده )در بخش نازک( وانتقال فعال)در بخش ضخیم

 مین خاطر به این بخش رقیق کننده ادرار و غلیظ کننده خون می گویند.جذب می شود به ه

 بازجذب درلوله ی پیچ خورده ی دور:در این بخشNacl،HCO3
 هر دو به روش انتقال فعال بازجذب می شوند.−

 در لوله ی جمع کننده ادرارب بازجذ  

 Nacl  در شود اوره به روش انتشار بازجذب میفعال بازجذب می شود،آب به روش اسمز و مقداری به روش انتقال،

 می شود.نبازجذب  بی کربناتاین بخش 

 ی آب ی غشایهورمون ضد ادرای با اثر بر سلول های لوله ی جمع کننده ی ادرار،بیان ژن های رمز گردان کانال ها

)این هورمون .ی دهد)آکواپورین(را افزایش داده و با این امر نفوذپذیری لوله های جمع کننده را به آب افزایش م

 (.با این مکانیسم فشار خون را افزایش می دهد
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 ترشح 

  نفرون  ،غلظت این مواد دردرترشح برخی مواد با صرف انرژی از خون گرفته و به مجرای نفرون ترشح می شوند

 زیاد است چون بخش عمده ی آن ها از طریق تراوش وارد نفرون شده است.

  صورت می گیرد. دور نزدیک وترشح فقط در لوله های پیچیده 

 .(سم ها)حشره کش ها ، سم های کشاورزی و... به لوله های خمیده نزدیک و دور،ترشح می شود 

 H+ .به لوله های خمیده نزدیک و دور،ترشح می شود 

 .اغلب دارو ها به لوله های پیچ خورده ی دور ترشح می شوند 

 
 لگنچه 

 ابتدای حالب در ناحیه ی مقعر کلیه پس از ورود به آن ،متسع شده که به آن لگنچه می گویند. 

 نه ار به مثاای ادربعد از تولید ادرار ، لوله های جمع کننده ی ادرار آن را به لگنچه می ریزند و توسط لوله ی میزن

 برده می شود.

 یری ار تغیذبی بر روی آن صورت نمی گیرد و ترکیبات ادروقتی که ادرار وارد لگنچه شود دیگر فرایند های بازج

 نمی کند.

 باز محیط داخلی -نقش کلیه ها در تنظیم اسید  

  به طور معمولpH  ثابت است. 4/7محیط داخلی بدن در حدود 

   ،کلیه ها با تنظیم دفع یون هیدروژن و بیکربناتpH .محیط داخلی را تنظیم می کنند 
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 یون بیکربنات ) مصرف غذا های گیاهی()مانند در حالت قلیایی ،

3HCO مانند مصرف غذا ( و در حالت اسیدی(

 ( توسط کلیه ها دفع می شود. H، یون هیدروژن) های جانوری(

 تخلیه ی ادرار 

  گیرد. میورود ادرار به مثانه با حرکات دودی شکل ماهیچه های صاف دیواره ی میزنای صورت 

  ه نخاعباگر کشش دیواره ی مثانه به حد خاصی برسد ، گیرنده های آن تحریک می شوند و با ارسال پیام عصبی  ،

 انعکاس تخلیه ی مثانه را فعال می کنند.

 

  مراکز مغزی و به صورت ارادی قابل مهار یا تسهیل است. مثانه توسطدر شخص بالغ انعکاس 

  اف حلقوی در نواحی پائین مثانه معموال منقبض صماهیچه های  -1مثانه دو دسته اند.ماهیچه های حلقوی پائین

ر در میزراه ماهیچه ی حلقوی دیگری از نوع ت کمی پائین -2دارند ،  هستند و دهانه ی میزراه را بسته نگه می

 ارادی و مخطط قرار دارد .

 دی یر ارانشده است ، تخلیه ی مثانه به صورت غ در کودکانی که هنوز ارتباط مغز و نخاع به طور کامل برقرار

 صورت می گیرد.

 اسفگنتر

 

 نوع مکانسیم عصبی وضعیت دریچه وضعیت ماهیچه ها

 کنترل کننده و محل

 

احساس  عادی عمل دفع احساس دفع عادی

 دفع

 دفع

 دریچه داخلی

 )صاف حلقوی(

مثانهائین پ  -غیر ارادی  باز باز بسته استراحت استراحت منقبض  

 دریچه خارجی

 )مخطط حلقوی(

 باز استراحت انقباض استراحت

 

 بسته

 )ارادی(

زبا  

 

هانه ی میزراهد  -ارادی   
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 دیالیز 

 تن با با در معرض قرار گرف )مانند خون(دیالیز فرایندی است که در آن ترکیب مواد حل شونده در یک محلول

اند، شده از هم جدا)مانند پلی مر های شبیه سلوفان(که از طریق غشای نیمه تراوا )محلول دیالیز(محلول دیگر 

 .کندتغییر می

  سلول لی توانند از منافذ غشا عبور کرده ومی )مانند اوره،یون ها و...(و مواد با وزن مولکولی کممولکول های آب

 د عبور کنند.توانننمیپروتئین هامواد با وزن مولکولی زیاد مانند های خونی و 

  شوداستفاده مینارسایی کلیه دیالیز در تصفیه خون بیماران دچار. 

  رایج ترین روش دیالیز،خون سرخرگی توسط یک رابط رگی به یگ سیاهرگ متصل شده و سپس سیاهرگ به در

 یمهنکه از غشاهای مویرگ های مصنوعی به درون  علت داشتن قطر مناسب به لوله ی دیالیزمتصل می شود،خون

لر اسیم،منیزیم،ک،پتید سدیم مقابل ، مایع دیالیز که حاوی کلردر سمت  فرستاده می شود.اند، ساخته شده تراوا

 .کنداست، حرکت میپتاسم های مختلفی از  و غلظت بی کربنات ویتامین،،اکسیژن،قند

 فاده می شود.فشار خون سیاهرگی برای عمل دیالیز مناسب نیست به همین خاطر از خون سرخرگی است 

 د.ساختمان سرخرگ برای اتصال به لوله ی دیالیز مناسب نیست به همین منظور از سیاهرگ استفاده می شو 

 اوره و  ل آورد که مواد دارای وزن مولکولی کم مثاین امکان را فراهم میی نیمه تراوا مصنوعی ،از طریق غشاانتشار

به  از مایع دیالیزکربنات بی ،در این هنگامدیالیز حرکت کنندبر اساس شیب غلظت از سمت خون به سمت مایع ... 

 .یابدانتشار میپالسما سمت 

 ول محلول دیالیز به طور پیوسته از آن خارج می شود تاشیب غلظت مواد دفعی همواره ازسمت خون  به محل

 دیالیزی برقرار باشد.

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 آزمون فصل تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

 (93برگرداند.)سراسری رون هانف اطراف مویرگ های به انرژی صرف با را ........... می تواند ،........... برخالف ............ انسان، کلیه ی در-1

 اوره - هنله روی باال ضخیم بخش  کننده-جمع  لوله ی (1

 گلوکز – نزدیک پیچ خورده ی لوله ی – دور پیچ خورده ی لوله ی  (2

 NaCl-هنله روی باال نازک بخش - جمع کننده ی لوله (3

HCO3-دور پیچ خورده ی لوله ی – نزدیک پیچ خوردهی لوله ی (4
−

  

 (91است؟)سراسری  نادرست کدام -2

 در کلیه های انسان گلومرول ها..........

 (در یکی از دو بخش درونی کلیه قرار دارند.1

 (محتوی آمینواسیدها و گلوکز می باشند.2

 سرخرگی و سیاهرگی می باشند.(متشکل از مویرگ های 3

 (محتویات خود را به یک سمت نفرون وارد می کنند.4

 (91است؟)سراسری خارج از کشور  نادرست کدام -3

 در انسان به طور معمول گلومرول..........

 (تنها در یک انتهای نفرون وجود دارد.1

 (توده ای از مویرگ های حاوی مواد دفعی می باشد.2

 تیره را به شبکه ی دوم مویرگی می رساند.(همواره خون 3

 (و لوله ی پیچ خورده دور در منطقه ی قشری کلیه قرار دارند.4

 (88انسان، لوله ی جمع کننده ی ادرار،برخالف لوله ی پیچ خورده ی نزدیک، نسبت به...........نفوذ پذیر است. )سراسری  در -4

 ( کلرید سدیم4                                 ( بیکربنات     3                             (اوره     2                       (آب   1

 (88ی تواند............. را به درون نفرون ترشح کند. )سراسری خارج از کشورلوله ی خمیده ی دور، م -5

 ( پنی سیلین4                    ( آمینواسید       3                      ( بیکربنات       2                    (اوره    1
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 تر است؟یک بیشدار کدامی دفعی نیتروژنسمیت ماده -6

 بیستون بتوالریا (4                   ( پالناریا3              ( حلزون علفزار2               ی کامران( سهره1

 یک از موارد زیر فقط در بخش قشری قرار دارد؟کدامی انسان به طور معمول در کلیه -7

  ( لوله هنله2                                      ( کپسول بومن1

 ی ادرار( مجاری جمع کننده4                                      ( شبکه مویرگی دوم3

 کند؟ار خود مصرف میدترین انرژی را برای دفع مواد زاید نیتروژندام جانور بیشک -8

 ( ستاره دریایی4        ( کوکو              3               ی       ( خرچنگ نعل اسب2         ( اُپاسوم                  1

 (90است؟ )سنجش  نادرستی اتصال آن به بدن انسان ی مصنوعی و طریقهی ساختار کلیهکدام عبارت درباره -9

 نمک در محلول دیالیز برابر با غلظت این مواد در خون است.( غلظت گلوکز و 1

 کنند.های آن متصل میهای دست را به یکی از سیاهرگ( یکی از سرخرگ2

 گردد.ی مصنوعی و سپس به سرخرگ بر میای از سیاهرگ به کلیه( خون توسط لوله3

 ها هستند.سرخرگتر از ی مصنوعی به بدن مناسبها برای اتصال کلیه( سیاهرگ4

 (83و سنجش  74یامد تنگ شدن سرخرگ وابران کدام است؟ )سراسری پ -10

      ( کاهش فشار خون و میزان تراوش در شبکه اول1

 ( کاهش فشار خون و عدم بازجذب در شبکه دوم2

           ( افزایش فشار خون و میزان تراوش در شبکه اول3

 در شبکه دوم ( افزایش فشار خون و میزان تراوش4

 از جذب ............................. در .......................... به طریق انتقال فعال است.ب -11

1 )NaCl ی نزدیکی پیچ خورده( گلوکز ـ لوله2                                                    ی هنله هموارهـ لوله 

3 )
3HCO ی ادراری جمع کننده( اوره ـ لوله4       ی نزدیکی پیچ خوردهـ لوله 

 شود.............................. وارد نفرون می .... از طریق......................... -12

 ( گلوکز ـ انتشار تسهیل شده2                             ( اوره ـ تراوش1

3 )NaCl آمینو اسید ـ انتقال فعال4                             ـ انتقال فعال ) 
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 کند؟تکمیل می نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -13

 «از ........................ به طریق ...................... است.» ...................... 

 ی ادرار ـ غیرفعالالف( باز جذب اوره ـ لوله جمع کننده

 ـ خون به نفرون ـ انتشار Hب( ترشح 

ج( باز جذب 
3HCO های پیچ خورده نزدیک ـ غیرفعالـ لوله 

 ها و داروها ـ خون به نفرون ـ انتقال فعالد( ترشح بعضی از سم

1 )1                     2 )2                   3 )3                     4 )4 

 است؟ نادرستکدام گزینه  -14

 د.دار را در واحد حجم داری دفعی نیتروژنترین ماده( خون سیاهرگ کلیوی به طور نسبی کم1

 ی قشری کلیه است.( سرخرگ آوران انشعابی از یک سرخرگ شعاعی ناحیه2

 ده است.( در کلیه بین سرخرگ آوران و سیاهرگ کلیه دو شبکه مویرگی تعبیه ش3

 شود.ی دیالیز به طور مستقیم به یک سرخرگ متصل می( لوله4

 .«ی انسان ............................. ه طور معمول در کلیهب -15

 ( بافت پوششی کپسول بومن سنگفرشی تک الیه است.1

 شود.( همواره مقدار اندکی پروتئین در ادرار مشاهده می2

 شود.خون می PHدر نفرون سبب کاهش  Hتر ( ترشح بیش3

 ( تنگی سرخرگ آوران نسبت به سرخرگ شعاعی نقشی در میزان تراوش و حجم ادرار ندارد.4

 است؟ نادرستکدام جمله  -16

 .«به طور معمول در انسان ............................. »

 حالت عادی منقبض است. )دریچه بسته است.(ی اول( مثانه در ( اسفنگتر داخلی )دریچه1

 شود.( اسفنگتر داخلی مثانه با غیر فعال شدن اثر سمپاتیک باز می2

 شود.ی مثانه تحت تأثیر پیام عصب پاراسمپاتیک منقبض میی دیواره( ماهیچه3

 ،پروستات تا میز راه را افزایش می دهد.PH( ادرار4
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  کدام جمله صحیح است؟ -17

 پسول بومن یکسان است.کهای( بافت پوششی گلومرول و تعداد الیه )الیه( نوع و 1

 گیرد.تشار توسط ناقل صورت میی نفرون همواره از طریق ان( ترشح مواد در لوله2

 ترین درصد هماتوکریت در سرخرگ آوران کلیوی است.( بیش3

 ( بخش باال روی لوله هنله در تغلیظ ادرار نقش دارد.4

 ؟کندنمیتکمیل  نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -18

 «در ....................... ادرار نقش دارد.» ......................... 

                   ی هنله ـ رقیق کردن( بخش صعودی لوله1

 ی هنله ـ غلیظ کردن( بخش نزولی لوله2

      یز جذب غیر فعال اورهی ادرار ـ در بای جمع کننده( لوله3

 NaClذب فعال جی دور ـ در باز های پیچ خورده( لوله4

1)1                                                   2)2                                             3)3                                              4)4 

 (84گردد؟ )سراسری های اطراف لوله ادراری باز مینفرون به مویرگ سیستئین از کدام بخش -19

 ی دور( لوله پیچ خورده4ی نزدیک         ( لوله پیچ خورده3کننده ادرار          ( لوله جمع2( لوله هنله           1

 کند؟ل میتر از سایرین عممحیط داخلی بدن مصرف کدام غذا متفاوت PHدر تغییر  -20

 ( شیر4          ( اسفناج3                     ( ماهی              2        ی گوسفندی                  ( ماهیچه1

 کدام مورد صحیح است؟ -21

 کند.کند ، اسید اوریک دفع می( هر جانوری که پرواز می1

 ی دفعی برگ متحرک همواره آمونیاک است.( ماده2

 کنند.وره دفع میادار خود را به صورت اید نیتروژنها ترکیبات ز( کوسه3

 ( همه ی ماهی های استخوانی ماده ی دفعی نیتروژن دار خود را به آمونیاک دفع می کنند.4

 چند مورد صحیح است؟ -22

 با خون تقریباً برابر است. Naclالف( در محلول دیالیز غلظت مواد مورد نیاز بدن همچون گلوکز 
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 ود.جلوگیری از هم غلظت شدن مواد دفعی خون با محلول دیالیز، این محلول باید از دستگاه خارج شب( همواره جهت 

 دیالیز پروتئین اضافه کرد. های خون باید به محلولج( جهت جلوگیری از خروج پروتئین

 د( فشار خون نقش مهمی در فرآیند دیالیز دارد.

1)1                                      2)2                                                   3)3                                             4)4 

 (چند مورد جمله ی زیر را به درستی تکمیل می نماید؟23

 در نفرون،...............................

 خون نقش دارد. PHالف( لوله های جمع کنند نزدیک در تنظیم 

 در بخش باال روی نازک یکسان نیست. NaClب(مکانیسم بازجذ 

 ج(در لوله های جمع کنند ه ی دور و نزدیک مکانیسم باز جذب بی کربنات یکسان است.

 د(افزایش ترواش گلومرولی نمی تواند وابسته به برون ده ی قلبی باشد .

1)1                                        2)2                                              3)3                                                  4)4 

 رت در مورد کلیه های انسان صحیح است؟کدام عبا-24

 است. را در جهت شیب غلظت بازجذب می کند،نسبت به آب نفوذ ناپذیر NaCl(بخی از نفرون که 1

 همۀ سلول های یک نفرون که بیکربنات را به خون بر می گردانند،از نظر شکل و اندازه مشابهند.(2

 اوره همواره از طریق آرین بخش یک نفرون به مایع بین سلولی بر گشت داده می شود.(3

 انشعابات سرخرگ کلیه در فواصل میان هرم ها ،نخستین شبکه ی مویرگی را می سازد.(4

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 
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 .اغلب جانوران متحرک هستند 

  حیط درم برخی جانوران حرکت نمی کنند،عموماً جانورانی که حرکت نمی کنند آبزی هستند ،در این جانوران آب 

 امین میترا  جنسی و...(نیاز های خود)نیاز تغذیه،ترکیب سلول های  ،و از طریق آناطراف آنها در جریان است 

 کنند.

  دریایی از جانوران  ثابت محسوب می شوند.اسفنج ها و شقایق های 

 .حرکت جانوران یکی از دالیل مهم ناکامی شکارچیان است 

 .در حرکت دستگاه اسکلتی،ماهیچه های اسکلتی ودستگاه عصبی در تعامل با هم کار می کنند 

 دالیل حرکت در جانوران  

 به دست آوردن غذا. 1

 دشمنانفرار از  .2

 مثل برای جفت یابی و تولید. 3

 ( برای کسب غذا و دما و...). مهاجرت به یک مکان مناسب تر 4

 حرکت های سلولی 

 حرکت موجی یا چرخشی(و تاژک )حرکت زنشی(کسلول هایی که به واسطه ی میکرو توبول های موجود در مژ( 

 .حرکت می کنند

 دارد. ،حرکت موجی)در یوکاریوت ها( یا چرخشی)در پروکاریوت ها(و تاژکحرکت زنشی  مژک 

  ی مسلول هایی که به واسطه ی ریز رشته های پروتئینی  اسکلت سلولی)مانند اکتین و میوزین و...(حرکت

  )حرکت های آمیبی(کنند.

 نقش های اصلی اسکلت در جانوران 

 تکیه گاه ماهیچه. 

  کمک به حرکت جانور با همکاری ماهیچه ها. 
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  جمجمه،محافظت از قلب و شش ها توسط قفسه ی محافظت از بخش های حساس بدن)محافظت از مغز توسط

 سینه،محافظت از نخاع توسط ستون مهره ها و...(.

 

 نقش های فرعی اسکلت بدن 

 .تولید سلول های خونی 

 .کمک به دفاع بدن از طریق تولیدگلبول های سفید 

 .تولید پالکت ها و کمک به انعقاد خون و جلوگیری از خون ریزی 

 ز بدن خصوصاً کلسیم و فسفات.تامین یون های مورد نیا 

 اسکلت داخلی 

 ماهی های استخوانی،دوزیستان،خزندگان،پرندگان،پستانداران( استخوانی: اغلب مهره داران( 

 ...غضروفی:کوسه ماهی ها و سفره ماهی ها و 

 صفحات و خار های داخلی:ستاره دریایی،توتیا و خارتنان 

 اسکلت مهره داران 

 دو بخش اصلی است:اسکلت در مهره داران شامل 

 است.ه،ستون مهره ها وجناغ شامل جمجم.اسکلت محوری:1

 لگنی. اندام های حرکتی)حتی بال پرنده و باله در ماهی(،کمربند شانه ای)ترقوه ،کتف( و کمربند.زایده ها:2

 اسکلت خارجی 

 شامل: از جنس کیتین با زمینه ی پروتئینی=کوتیکول(که در بندپایان مشاهده می شود،بند پایان 
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 دراز،کشتی چسب،دافنی،میگو،خرخاکی(پوستان)خرچنگ  سخت 

  حشرات)برگ متحرک،مورچه،پروانه)بیستون بتوالریا، مونارک ، ابریشم( ملخ،سوسک،شپش، ،زنبور،مگس

 سرکه،پشه ماالریا،شته،کنه( 

 

 )عنکبوتیان)عنکبوت بیوه ی سیاه ،خرچنگ ،کنه ،عقرب 

 خرچنگ نعل اسبی 

  هزارپایان)صد پا و هزار پا (صد پایان و 

 صدف های آهکی:حلزون ها ،صدف ها 

 

 

 

 

 

 

 

 مورچه 

 .مورچه ها در سراسر خشکی های کره زمین بجز مناطق پوشیده از برف و یخ زندگی می کند 

 .جاندارنی بسیار پرتحرکند 

 یوکاریوتی از فرمانرو جانوران 

 شاخه:بندپایان 

 رده ی حشرات 

هن)کرم کدو و پالناریا و...(،کرم های حلقوی)کرم خاکی و...(،کرم های لوله ای)آسکاریس ،عروس دریایی،مرجان ها(،کرم های پکیسه تنان)هیدر،شقایق دریاییبیشتر بدانید:

 و...(دارای اسکلت هیدرواستاتیک هستند.

این جانوران با استفاده از ماهیچه های خود و تغییر شکل بخش پر شده از مایع، شکل و حرکت .هیدروستاتیک شامل یک مایع تحت فشار در یک بخش محصور شده بدن است اسکلت

 .بدن خود را کنترل می کنند

نجایی که آب درون آره بدنش حفره گوارشی مرکزی خود را منقبض کرده و طویل شود. از برای مثال هیدر می تواند با بستن دهان خود و به کار بردن سلول های قابل انقباض در دیوا

 .حفره نمی تواند چندان تحت فشار قرار گیرد، کاهش قطر حفره گوارشی، در جهت افزایش طول حفره به آن نیرو وارد می کند

به وسیله پرده های (سلوم داخلی)کلت هیدروستاتیک عمل می کند . در بسیاری از این کرم ها حفره به عنوان یک اس حفره داخلیدر کرم خاکی و کرم های حلقوی دیگر، مایع درون 

قوی را به کار می برد و از اسکلت بین بندهای بدن به چندین بخش تقسیم می شود در نتیجه جانور برای تغییر شکل هر قطعه از بدن به طور مجزا، هم ماهیچه های طولی و هم حل

 .خود برای حرکات دودی استفاده می کنند هیدروستاتیک
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 دارای اسکلت خارجی 

  حکم( + پروتئین)ماده ی زمینه ای()نوعی پلی ساکارید رشته ای سخت و مجنس اسکلت خارجی: کیتین 

 جانوران داری اسکلت خارجی غالباً جثه ی کوچکی دارند.مانعی برای بزرگ شدن جثه می باشد(). 

 ماده ی دفعی: اوریک اسید. 

  داخلی دارند.لقاح 

 ند.تخمگذار 

 دارند. گردش خون باز 

 همولنف←خون بی رنگ. 

  ها کند است.سرعت خون آن 

 است. رنگدانه خونی هموسیانین 

 .دستگاه گردش خون در انتقال گاز های تنفسی برای سایر سلول نقش ندارد 

 .دفاع غیر اختصاصی توسط سلول های ذره خوار 

 تنفس نایی. 

 دارد. مرکبجفت چشم  یک 

 .هترو تروف است 

  کامل است.آن لوله گوارشی 

 .اسکلت خارجی آن داری مفصل است 
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  اندزوج از داخل به اسکلت چسبیدهدر مورچه ماهیچه ها به صورت. 

 ای است .در مورچه مفصل ها از نوع گوی و کاسه 

 دارد.بند بند جفت اندام حرکتی  سه 

 برخی فاقد اینترونند.اغلب ژن های آن دارای اینترون هستند(.) 

  سلول های آن دارای سه نوعRNA .پلیمراز در سیتوسل و یک نوع در میتوکندری است 

 سه نوع RNA .پلیمراز سیتوسلی آن برای شناسایی راه اندازه نیاز به عوامل رونویسی دارند 

 دارای  چند نوعDNA  .پلیمراز است 

  فزاینده هستند.ااغلب ژن های آن دارای توالی 

  ندارد.واپراتور اپران 

 انواع روش های حرکتی در جانوران  

 مانند حرکت در کرم خاکی(.نوعی خزیدن هم محسوب می شود)دودی(:حرکات کرمی شکل( 

  دوزیستان و خزندگان :خزیدن 

  پرندگان و حشرات و خفاش ها  :پرواز کردن 

  پستانداران و ... :دویدن  وراه رفتن 

  ماهی ها و دوزیستان و ... :شنا کردن 

 کرم خاکی 

 دارای بدن نرم و بند بند است.خاکی  کرم 

 .بر روی زمین می خزد 

 نر و ماده(دوجنسی است(. 

 .همه چیز خوار است 

 ز بدن است که هرگز به طور هم زمان در یک بخش اتر(و طولی)داخلی تر()بیرونی دارای دو نوع ماهیچه حلقوی

 منقبض نمی شوند.

 .پا ندارد 

  گروه کم تاران(حرکت کردن آن کمک می کننددارای تعدادی تار کیتینی است که به(. 

 )جفت تار در سطح شکمی و جانبی بیرون زده است.4در هر حلقه ی بدن )به جز اولی و آخری 

 .انقباض ماهیچه حلقوی قطر ناحیه انقباضی کرم خاکی را کاهش داده و طول آن را افزایش می دهد 
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 افزایش داده و طول آن را کاهش می دهد. انقباض ماهیچه طولی قطر ناحیه انقباضی کرم خاکی را 

 .اسکلت سخت ندارد 

 

 حرکت دودی در کرم خاکی 

 ه قسمتکرم خاکی برای حرکت در ابتدا ماهیچه های حلقوی خود را در قسمت جلو بدن منقبض می کند و در نتیج 

 .جلو بدن را به پیش می راند 

  ولی اهیچه طکرده و بخشی دیگری از بدن را با انقباض مسپس در ناحیه پیش رانده شده تار های خود را تکیه گاه

 به سمت بخش اول می کشاند.با تکرار فرایند باال کرم خاکی جا به جا می شود.

 اندام حرکتیچهارباحرکت  

 .همه پستانداران و پرندگان،بیشتر دوزیستان و برخی خزندگان چهار اندام حرکتی دارند 

 ای روش ه اهیچه های آنها بر روی این اسکلت سوار است . در این جانوراناین جانوران اسکلت داخلی دارند و م

 وجود دارد .متفاوتی حرکتی 

  راه رفتن یا دویدن )مانند اسب،گوزن،انسان  و...(: در این جانوران چون عمل انقباض ماهیچه یک عمل فعال است و

دگی ماهیچه یک عمل غیر فعال است و می تواند سبب جابه جایی اندام های حرکتی شود در حالی که عمل کشی

خود سبب حرکت اندام حرکتی نمی شود ،پس ماهیچه ها به صورت جفت های متضاد به اندام های حرکتی متصل 
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انقباض هر ماهیچه اندام .می شوند.این جفت های متضاد به طور معمول هرگز همزمان و توام منقبض نمی شوند

  حرکتی را به سمت خود حرکت می دهد.

  ها، وال ها،دلفین ها،... ( ماهی )مانندشنا کردن 

 

 برخی ویژگی های ماهی ها 

 آب و  بدن دوکی شکل)دوکی شکل بودن سبب کاهش انرژی مورد نیاز برای غلبه بر فشار کششی ماده سیال)مانند

 هوا( می شود(.

 ( هستند.یغضروفو برخی  استخوانیغالباً دارای اسکلت درونی ) 

  باله می باشد.اندام حرکتی آن ها 

 .دارای باله های زوج و فرد هستند 

 .باله های آن ها با اندام های حرکتی چهارپایان همولوگ نیست 

 (.در)در ماهی های غضروفی بادکنک شنا وجود ندا.دارای بادکنک شنا هستند 

 .موفق ترین مهره داران هستند 

 .متنوع ترین مهره داران هستند 

 آرواره مانند المپری( اغلب دارای آرواره هستند.)بدون 

  ( لویی وگدر مراحل نمو رویان شباهت های زیادی با جنین سایر مهره داران دارند.)مانند داشتن دم و حفره ی... 

ار پایان و داشتن چهار اندام حرکت معنی یکسانی چه نکته:

ندارند،مثالً انسان چهار اندام حرکتی دارد ولی چهار پا نیست در 

حالی که،گاو گوسفند،بز،گوزن و... چهار اندام حرکتی دارند و چهار 

 پا هم محسوب می شوند.

بنابراین چهار پایان شامل : اغلب پستانداران،برخی خزندگان)مانند 

مارمولک( و برخی پرندگان مانند لک لک هستند)لک لک در موقع 

 (.دویدن از بال های خود نیز استفاده می کند
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 اغلب لقاح خارجی داشته و تخمگذارند. 

  برخی ماهی ها زنده زا هستند. 

 اغلب دارای آبشش هستند. 

  ش ای ماهی ها ماده دفعی نیتروژن دارشان اوره استبرخی ماهی های دو تنفسی هم آبشش دارند و هم ش. 

 دارای حس بویایی و بینایی قوی هستند. 

 ایی و شنوایی در آن ضعیف تر است.حس چش 

 .همگی دارای خط جانبی هستند 

  هستند نوع مکانیکیخط جانبی از گیرنده های حسی. 

 .اغلب آمونیاک دفع می کنند 

 خوار برخی همه چیز خوار هستند.(خی گیاه )بر.بیشتر ماهی ها گوشتخوارند 

 اغلب غذا را می بلعند. 

  اهی هایمانند المپری که خون مواره از روش مکیدن بهره می جویند.برخی از آن ها مانند ماهی های بدون آر 

 .دیگر را می مکد

 انواع باله و نقش هریک در حرکت ماهی 

  لگنی.باله های زوج:عبارتند از باله های سینه ای و باله های 

 شی به وی ران)حرکت به جلو را کند یا متوقف می کنند،در تامین نیرنقش دارند. تغییر حرکت ماهیدر باله های زوج

 همکاری باله های پشتی نقش دارد.جلو نقش کمی دارند،در تغییر جهت ماهی با 

 (.ت می گیرد)کنترل تعادل بدن توسط مخچه صور.باله های زوج در ایجاد و حفظ تعادل نیز نقش دارند 

 له مخرجی،باله دمی،باله های پشتیبا:باله های فرد ماهی عبارتند از 

 .مهمترین عامل جلو برنده ی ماهی،ماهیچه های تنه و باله دمی است 

 بادکنک شنا)مثانه شنا( 

 ناصر همه ی ماهی ها از آب هم حجم خود سنگین تر هستند چون در اسکلت و سایر بافت های آن ها مقادیری ع

 سنگین وجود دارد.

 .بادکنک شنا فقط در ماهی های استخوانی وجود دارد 

 نسبت جرم به حجم( ماهی را تغییر می دهد.ک شنا با تغییرات حجم خود ،چگالیبادکن( 

 ری ای دیگ)البته در برخی ماهی ها گاز ه.در بادکنک شنا گازهای نیتروژن،اکسیژن و کربن دی اکسید وجود دارد

 .(وجود دارد نیز به مقدار اندک
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  متری می کبا صرف انرژی بدن ماهی با تنظیم میزان گاز موجود در بادکنک شنا ،به حالت های شناوری مورد نظر

 برای رسیدن به عمق های مختلف آب()کاهش مصرف انرژی .رسد

 تباط ها ار مثانه شنا در برخی ماهی ها )مانند ماهی قزل آال(توسط مجرایی به مری متصل است ولی در اغلب ماهی

 مجرایی با مری ندارد. 

  ی که دارا آال ماهی قزلتامین می شود.مانند  گاز درون بادکنک شنا توسط عروق خونی و مریماهی ها، این نوعدر

 ارتباط با مری است.

 تسع  م گاز های درون بادکنک شنا را افزایش داده  و آن را  وقتی ماهی از عمق آب به سطح آب حرکت می کند

 در صورتی که از سطح به عمق حرکت کند عکس این عمل را انجام می دهد..می کند

 .برخی ماهی ها  با تغییر فشار گازهای داخل بادکنک شنا تغییر چگالی ایجاد می کنند 

 

 حشرات و خفاش ها(پرندگان مانند )پرواز کردن،  

 برخی ویژگی های پرندگان  

 کاهش فشار کششی هوا (دارای بدن دوکی هستند(. 

 .استخوان های اندام حرکتی جلویی برای پرواز کردن تغییر شکل یافته اند 

 .اندام های حرکتی جلویی پرندگان به بال تبدیل شده است که پوشیده از پر هستند 

 ل ها()خصوصاً در نواحی سر و با.دارای اسکلت محکم ،متخلخل)توخالی( و سبکی هستند 

  .تعداد استخوان های اندام جلویی کاهش یافته است و بعضی هم به یکدیگر جوش خورده اند 
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 .پرندگان فاقد مثانه هستند 

 سه نوع پر در پرنده:پوش پر،کرک پر و پرهای پروازی(.بدن آنها پوشیده از پر شده است( 

 ست تند که بر روی انگشت شدر بال پرندگان ساختاری به نام بالک وجود دارد که مجموعه پرهای کوچکی هس

 پرنده قرار دارند.

 د)بالکبالک به هوای پرسرعت روی بال جهت داده و از آشفتگی هوای در رو و زیر بال ممانعت به عمل می آور 

ال زیر ب اساساً از آشفتگی هوای روی بال ممانعت به عمل می آورد،آشفتگی هوای روی بال سبب آشفتگی در هوای

 نیز می شود(.

 

 

 ی همهرخیاه خوار و ب)برخی گ.نخستین پرندگان گوشت خوار بوده اند هم اکنون هم بیشتر پرندگان گوشخوارند 

 چیز خوارند(

 پیدا  پروازی بعداً نقش(و بدن گرم کردنمانند)داشته اند نخستین پرندگان پر نداشته اند،پر ها ابتدا نقش حفاظتی

 کرده اند.

 .پر ساختاری پوستی و به شدّت شاخی شده است 

 مکانیسم صعود در پرندگان 

 ،ا به راست خود زمانی که در هو و دپرنده(غلبه کنبر نیروی جاذبه زمین)وزن باید هر پرنده برای بلندشدن از زمین

 جلو بکشاند.

 .باال رفتن در هوا به عهده ی پرهای پروازی خصوصاًپرهای میانی هستند 

 .بال در مقطع عرضی ،حالتی دوکی شکل دارد که در سطح زیر آن ،خمیدگی مختصری وجود دارد 

  نی تری مسیر طوال جریان دارد نسبت به هوایی که از سطح زیری آن حرکت می کندهوایی که در سطح فوقانی بال

 را طی می کند و نوعی فشار منفی ایجاد می کند که عامل اصلی صعود پرنده است.

  یل ال تحمبهوایی که از سطح زیری عبور می کند به علت تقعر این سطح یک فشار مثبت رو به باال بر سطح زیرین

 نده میسبب صعود پر وی بال هادر زیر و ر (مثبت و منفی)جمع جبری هوای فشار های ایجاد شده می کند.)مجموع

 (.شوند

 ه های ماهیچ در قسمت قاعده ی بال ،استخوان های تغییر شکل یافته قرار دارند که اسکلتی مناسب را برای پرها و

 بال تشکیل می دهند و پرنده را در هوا به جلو می رانند.

 

در اطراف بادکنک شنا غدد گازی وجود دارد که گاز ها را از خون دریافت کرده و در موقع لزوم با باز کردن بیشتر بدانید:

 دریچه های خود ،گاز را به داخل بادکنک شنا می فرستند.
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 انسانحرکت در  

 .آدمی به کمک ماهیچه ها و استخوان ها حرکت می کند 

 .انسان به روش راه رفتن حرکت می کند 

  صورت می گیردها حرکت انسان توسط نیروی ماهیچه ها به کمک استخوان. 

  استخوان ها اهرم هایی هستند که با نیروی ماهیچه حرکت می کنند. 

 

 ساختار ماهیچه های اسکلتی)مخطط( 

  اسکلتی از واحد های ساختاری رشته ای و بلند به نام میون)تار ماهیچه ای( تشکیل شده است.ماهیچه 

  )میکرون است.100تا  10قطر هر میون)تار ماهیچه ای 

 سلولی استوانه ای،چند هسته ای و بلند است. میون 

  سانتی متر می رسد. 30میون ها  طول های متفاوتی دارند،در انسان طول هر تار تا 

  میون توسط الیه ای از بافت پیوندی و سیمانی از رشته ها ی آن احاطه شده است.هر 

 .در داخل هر میون دستجاتی از تارچه ها)میوفیبریل ها(وجود دارد 

 .هر میوفیبریل مجموعه ای از رشته های پروتئینی انقباضی)میوزین،اکتین و...(است 

 که مملو از یون کلسیم است. اطه شده استاطراف  میوفیبریل ها توسط شبکه سارکوپالسمی صاف اح 

 .به غشای هر میون سارکولم می گویند 
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 .آکسون نورون حرکتی با سارکولم سیناپس می دهد 

 ند(می ل)لیگاگیرندهای استیل کولینی بر سطح سارکولم قرار دارند ونوعی کانال یونی دریچه دار وابسته به مولکو

 باشند.

  ه های منظم دارای فرو رفتگی های به داخل و بین میوفیبریل هاست که لولسارکولم در برخی نقاط و به طور

یون ملوله های عرضی مسیری برای انتقال یون کلسیم خارج سلولی به داخل .( نامیده می شوندTعرضی)لوله ی

 هستند.

 .شبکه سارکوپالسمی هم بین تارچه ها)میوفیبریل ها(لوله های عرضی ایجاد می کند 

 م در کوپالسون بیضی شکل و مجاور سارکولم هستند و عالوه بر آن میتوکندرها و مقدار اندکی سارهسته های هر می

 زیر سارکولم وجود دارد.

 نند.ه می کوگلوبین وجود دارند، میوگلوبین ها اکسیژن ذخیرماهیچه ای دانه های گلیکوژن و می در داخل هر تار 

 تار های ماهیچه ای دو دسته اند 

  س دارای میتوکندری ها و میوگلوبین های فراونی هستند و بیشتر از مسیر تنفیا قرمز:  آهستهتار های

 .دنهوازی)چرخه ی کربس(تولید انرژی می کن

 مویرگ های خونی فراوانی وجود دارد. ی آهسته،اطراف تار ها 

  تنفس  دارای میتوکندری ها و میوگلوبین های کمتری هستند و بیشتر از مسیریا سفید:  سریعتارهای 

 .دنغیر هوازی)گلیکولیز(تولید انرژی می کن

 این میون ها الکتات زیادی تولید می کنند..مویرگ های خونی کمتری وجود داردی سریع،اطراف تار ها 

 .تجمع الکتات در ماهیچه ها سبب ایجاد درد می شود 

  دارد.ماهیچه ای بیشترین الکتات در ماهیچه و خون و جود های شدید پس از فعالیت 

 .الکتات ها در کبد به گلوکز تبدیل می شوند 

 .هر تارچه)میوفیبریل(دارای تعدادی سارکومر است 

 ،بخشی است که بین دو خط  و سارکومر یک واحد انقباضی استZ)دارد.قرا  )پروتئین زیگزاگ 

  خطZ  .در لبه سارکومر قرار دارد 

  هر یک در مجاور یک خط( به طور معمول سارکومر دارای دو بخش روشنZ دو بخش تیره و یک صفحه،)

 است.روشن)صفحه هنسن( بین دو بخش تیره 

  در بخش های روشن فقط رشته نازک)اکتین( و در بخش تیره هم رشته نازک)اکتین(و هم رشته

 ضخیم)میوزین(وجود دارد. ضخیم)میوزین(وجود دارد،در صفحه روشن)صفحه هنسن فقط رشته
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  خطM.از وسط صفحه هنسن عبور می کند 

  درهر میون، تارچه های مجاور خط هایZ .در یک ردیف قرار دارند 

  در سارکومر فقط رشته های نازک اکتین به پروتئین خطZ .به طور مستقیم متصل هستند 

 .رشته های ضخیم)میوزین( در مرکز سارکومر قرار دارند 

 

 مکانسیم انقباضعصب دهی و  

 ی غیر یک تار ماهیچه ای)میون( وقتی منقبض می شود که به وسیله ی یک نورون حرکتی)اغلب ارادی ودر موارد

 ارادی(تحریک شود.

 .هر میون توسط یک نورون تحریک می شود ولی یک نورون می تواند تعدادی میون را تحریک کند 

 آزاد  ی سیناپس انتقال دهنده ی عصبی)استیل کولین (را محرک انقباض،پتانسیل عمل نورون است که در ناحیه 

 می کند.

  د و سببمی نشینخود استیل کولین آزاد شده در ناحیه سیناپس بر روی کانال های سدیمی دریچه دار وابسته به 

 میاد یجاون های سدیم به داخل میون رفته و پتانسیل عمل در ماهیچه شدن آن ها می گردد،در این هنگام یباز 

 )داخل مثبت،بیرون منفی(.شود

 شده و ایجاد پتانسیل عمل در ماهیچه سبب باز شدن کانال های دریچه دار کلسیمی در شبکه سارکوپالسمی صاف 

 یون های کلسیم بین سارکومر ها آزاد می شوند.

 ی شودوجود کلسیم در سیتوسل سبب درگیر شدن رشته های میوزین با اکتین شده و انقباض ماهیچه آغاز م.  
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 .پتانسیل عمل نورون حرکتی از طریق لوله های عرضی به عمق میون گسترش می یابد 

  در هنگام انقباض فاصله ی بین دو خطZ.کاهش می یابد 

 

 .رشته های ضخیم و نازک در هنگام انقباض در هم فرو می روند و در نتیجه سارکومر کوتاه می شود 

  شود. ها(و رشته های نازک)اکتین( طی انقباض ماهیچه ای کوتاه نمیطول هیچ یک از رشته های ضخیم)میوزین 

 ه و در طی انقباضی که منجر به کوتاه شدن طول سارکومر گردد)ایزوتونیک(،طول بخش های روشن خیلی کم شد

 صفحه هنسن تقریباً ناپدید می شود یعنی کوتاه شدن سارکومر در این نواحی اجرا می شود.

 های تیره تغییری نمی کند. در طی انقباض طول بخش  

 کوتاه شدن کل عضله←کوتاه شدن دسته تارها ←کوتاه شدن تارها)میون ها(  ←کوتاه شدن سارکومرها 
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 ماهیچه ایانواع انقباض  

 ( کشش ثابتانقباض با انقباض ایزوتونیک ) الف( 

  ن رد بر آولی نیروی کششی وا شوددر این نوع انقباض طول ماهیچه در هنگام انقباض تغییر می کند و کوتاه می

 )مانند حرکات بدن(.ثابت است

 رد.تگی داانقباض ایزوتونیک به مقداری باری که عضله در برابر آن منقبض می شود و مقاومت و پایداری جسم بس 

 تونیکمراحل انقباض ایزو 

 حرکت اندام←جابه جایی اندام←کوتاه شدن سارکومر←درگیر شدن میوزین با اکتین

 انقباض ایزومتریک ب( 

  ن آن.کت دادبدون حردر این نوع انقباض طول ماهیچه در هنگام انقباض تغییر نمی کند . مثال نگه داشتن یک وزنه 

 ایزومتریک مراحل انقباض 

 حرکت اندامعدم  ←جابه جایی اندامعدم ←تغییر نکردن سارکومر←درگیر شدن میوزین با اکتین

 ای تونوس ماهیچه 

  انقباض ماهیچه ها به نوبت منقبض می شوند .در این نوع 

  عیت تونوس ماهیچه ای انقباض خفیف ماهیچه ها است و باعث سختی آنها می شود و برای نگهداری و حفظ وض

 به کار می رود .و... گردن ،بدن مثل سر 

 متوقف می شود،غش کردن و بی هوشی ومرگ ای در هنگام خواب تونوس ماهیچه. 

 در یک توسط پتانسیل های عمل نورون حرکتی با آزاد شدن استیل کولین در ناحیه ی سیناپس تونوس ماهیچه ای 

  تار ماهیچه ای ایجاد می شود.
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 انواع بافت استخوانی  

 . متراکم1

 . اسفنجی2

 

 بافت استخوانی متراکم  

 .عمدتاً از سیستم هاورس تشکیل شده است 

  رگ های خونی و اعصاب می باشد.سیستم هاورس شامل کانال ها ی هاورس محتوی 

 .هر کانال هاورس توسط تیغه های استخوانی منظم و هم مرکز احاطه شده است 

 بات در تیغه های استخوانی منظم بافت متراکم،سلول های استخوانی توسط ماده ی زمینه ای سخت)وجود ترکی

 کلسیمی و فسفاتی(و رشته های بافت پیوندی احاطه شده اند.

  و  ه نازک(استخوانی متراکم در تنه استخوان های دراز)به صورت الیه ای ضخیم(،سر استخوان های بلند)الیبافت

 همچنین در قسمت های سطحی استخوان های کوتاه و پهن وجود دارد.

 رد.در حفره ای که در میان بخش تنه استخوان های بلند ایجاد شده است مغز زرد)مملو از چربی( وجود دا 

 خوانی اسفنجیبافت است 

 .شامل تیغه های نامنظم استخوانی است که در بین آن ها حفرات متعددی وجود دارد 

 ن های در حفرات موجود در بین تیغه ها مغز قرمز استخوان وجود دارد که در استخوان های پهن و سر استخوا

 درازی که به استخوان های پهن متصل است خون سازی انجام می دهند.

 رشته  ه ای وجی سلول های استخوانی به طور نامنظم در داخل تیغه ها قرار دارند و توسط بافت زمیندر بافت اسفن

 های بافت پیوندی احاطه شده اند.

 .در بافت استخوانی اسفنجی ،رگ های خونی و اعصاب بین حفرات تیغه ها عبور می کنند 

 رشد  غذیه و)بنام ضریع(احاطه شده اند که در تتمام استخوان ها در سطوح خارجی خود توسط الیه از بافت پیوندی

 عرضی)ضخامت(استخوان ها نقش اساسی دارد.

 .در بافت استخوان گیرنده های هورمون رشد،کلسی تونین، پاراتورمون، تیروکسین و... وجود دارد 

 انواع استخوان  

 استخوان های بلند .1

  هستند.این استخوان ها دارای تنه بلند و دو سر در دو انتهای خود 
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   ه ی سر ر ناحیدتنه ی آن ها از نوع متراکم ، بخش عمده دوسر آن ها از نوع اسفنجی و فقط الیه ی  نازکی متراکم

 ها دارند.

 مملو از چربی ودر شرایط معمولی غیر خون ساز است.مغز استخوان بلند در ناحیه تنه،زرد است(.) 

 ام می مغز استخوان درناحیه سر آن قرمز است و در نواحی که با استخوان های پهن مفصل دارند خونسازی انج

 دهد. 

 .در دو سر استخوان های دراز در سطح بیرونی الیه ای از غضروف وجود دارد 

  ا در وان هو از سایش استخکرده تسهیل را لغزیدن استخوان ها بر روی یکدیگر  ،غضروف های دو سر استخوان

 محل مفصل جلوگیری می کند .

  استخوان های دراز عبارتند از:استخوان بازو،زند زبرین،زندزیرین،ران،درشت نی و نازک نی 

 

 استخوان های پهن .2

 .ضخامت آن ها از دو بعد دیگر کمتر است 
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  ای دار و وجود دارددو سطح خارجی و داخلی آن ها از نوع متراکم است،بین این دو الیه خارجی یک الیه اسفنجی

 گیرنده هورمون اریتروپویتین است()دارای .مغز قرمز است که خونسازی می کند

 استخوان های پهن شامل:استخوان سر)جمجمه،صورت(، کتف،لگن،جناغ 

 استخوان های کوتاه .3

 .ابعادشان تقریباً برابر است 

 استخوان پهن(ع اسفنجی است.)مانند سطع خارجی از نوع متراکم و داخل آن ها از نو 

 (.تنداً خونساز هساس)در کتاب دوم به خون سازی آن ها اشاره نشده ولی اس.مغز استخوان از نوع قرمز است 

 ند مانند اه هست)اغلب استخوان های بدن از نوع کوت.بقیه استخوان ها که در موارد باال ذکر نشده اند کوتاه هستند

 ،دندنه ها و....(ت و پا،مهره ها وان های انگشتان دسخاست

 

 مفصل 

 .محل و وسیله ی اتصال دو یا چند استخوان را مفصل می گویند 

 ( و نگهداری و محافظت از آن ها الزم است..مفاصل نقاط ضعف اسکلت هستند)بیشتر صدمه می بینند 

 .در ناحیه مفصل ،بافت پیوندی رشته ای، استخوان ها را در کنار هم نگه می دارد 

  یی )برخی مفاصل(مایع مفصلی توسط کپسول مفصلی به فضای مفصلی ترشح می شود،که نقش هادر ناحیه مفصلی

 همچون تغذیه بافت غضروفی مفصل،لغزندگی و کاهش اصطکاک ،دفاع و ...را به عهده دارد.

  .مایع مفصلی ،مناسب ترین مایع برای کاهش دادن اصطکاک میان دو سطح است که روی هم می لغزند 
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 ود(شد نمی ر مفاصل آرنج،زانو ومفاصل بین بازو و کتف وجود دارد)دراغلب مفاصل مایع مفصلی تولیمایع مفصلی د 

 .در ناحیه مفصلی ممکن است دو استخوان توسط رباط )نوعی بافت پیوندی رشته ای(به هم متصل شوند 

  شود.در ناحیه مفصل ماهیچه توسط زردپی )نوعی بافت پیوندی رشته ای(به استخوان متصل می 

 ند.رباط ها،زردپی ها،کپسول مفصلی و سایر الیه های پیوندی در ناحیه مفصلی به استحکام آن کمک می کن 

 .رباط ممکن است در داخل مفصل یا بر سطح آن قرار داشته باشد 

  به محل اتصال قطعات اسکلت خارجی نیز مفصل می گویند بنابراین در حشرات وسخت پوستان و...که اسکلت

 جی دارند نیز مفصل وجود دارد.خار

 اجزا تشکیل دهنده ی مفاصلی که دارای مایع مفصلی هستند: 

 غضروف مفصلی. .1

 حفره ی مفصلی. .2

 مایع مفصلی. .3

 پوششی ترشح کننده ی مایع مفصلی( کپسول مفصلی)شامل الیه پیوندی و الیه .4

 کنند.( کت استخوان ها را محدود میرباط ها)سبب اتصال استخوان ها به هم شده و حر .5

 

  انواع مفصل 

 مفصل گوی و کاسه ای .1

  در این مفصل.و سر استخوان دیگر به شکل یک کاسه است)گوی(در این مفاصل سر یک استخوان به شکل کره 

 سرگویی در داخل حفره ی کاسه ای قرار می گیرد.

 . این نوع مفصل آزادی حرکت در همه جهات را دارد 

  کتف و مفصل بین استخوان ران و نیم لگن.مانند مفصل بین استخوان بازو  با 

 مفصل لوالیی .2

 .در این مفصل استخوان ها فقط در جهت جلو و عقب حرکت می کنند 

 .ساده ترین نوع مفصل است 
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 مانند مفصل زانو،آرنج،مچ 

 فصل آرنج  یا زانومحرکت به استخوان را می دهد ، مثل ی فقط در جهت خاصی اجازه   این نوع مفصل 

 نیمه متحرک مفصل .3

 ت نی حرکت محدودی دارند،مانند مفصل مهره ها،مفصل بین درش در این گونه مفصل، استخوان ها در محل مفصل

 و نازک نی.

 مفصل ثابت .4

  ها حرکتی بین استخوان  و عمالًاند  به هم متصل شده توسط بافت پیوندی استخوان ها های سر  ،مفاصلنوع در این

 .ندارد. مثل مفصل بین استخوان های جمجمهوجود در ناحیه مفصل 

 اثرات ورزش کردن 

 .تعادل وزن بدن 

 .جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی 

 .افزایش توان کاری 

 .احساس سالمتی روحی و جسمی 

 .افزایش اعتماد به نفس در زندگی 

 .افزایش حجم ماهیچه ها 

 ظرفیت حیاتی)افزایش توان تنفسی( افزایش 

  پذیری بدن.افزایش انعطاف 

...................................................................................................................................................................................................................................
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 آزمون فصل حرکت

..قرار ............ر یک سلول ماهیچه ی ذوزنقه ای انسان ،هر رشته مستقر در ....................سارکومر،ممکن است در تماس مستقیم با د-1

 (94گیرد.)سراسری خارج از کشور

 سارکولم                                                 –بخش میانی  (1

 یون های کلسیم –دو انتهای  (2

 میتوکندری ها –بخش میانی  (3

 هسته ها –دو انتهای  (4

 (93)سراسری0پشتی..................................... باله ی -2

 .دارد نقش ماهی حرکت جهت تغییر در لگنی، باله ی همانند (1

 .می شود جلو سمت به ماهی حرکت باعث دمی، باله برخالف (2

 .می شود ماهی حرکت مسیر تغییر باعث سینه ای، باله ی برخالف (3

 .است بی تأثیر ماهی حرکت سرعت تغییر بر سینه ای، باله ی همانند (4

 ............ باله ی حوض، ماهی در-3

 .دارد نقش ماهی حرکت مسیر تغییر در پشتی، همانند ایسینه  (1

 .می شود جلو سمت به ماهی حرکت باعث دمی، برخالف پشتی (2

 .است بی تأثیر ماهی حرکت سرعت تغییر بر سینه ای، همانند لگنی (3

 .می شود ماهی حرکت جهت تغییر باعث پشتی، برخالف دمی (4

 (93است؟)سراسری خارج از کشورمعرفی شده نادرست در شکل زیر چند مورد -4

 ارکولمس-2-ب                                                   Zخط-1-الف

 Mخط-4-د                               فحه هنسن             ص-3-ج

 

1)1                          2)2                                  3 )3                               4)4 

 ر یک فرد خرد سال ،بخش اعظم سر استخوان زند زیرین از بافتی تشکیل شده است که..................د-5

 حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند. (1

 در ماده ی زمینه ای خود دارای مجاری متعدد موازی می باشد. (2

 کالژن فراوان می باشد. دارای فضاهای بین سلولی اندک و رشته های (3

 سلول های آن به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند. (4

 (91 سراسری)است؟ صحیح عبارت کدام -6

 .یابد می افزایش سهره های بال باالی در فشار صعود هنگام(1

 .شوند می جا جابه طولی ی ماهیچه جفت سه ی واسطه به ها مورچه معمول طور به(2

 .باشند می انقباض حالت در حلقوی های ماهیچه خاکی کرم بدن ی شده قطور بخش در(3
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 .شود می متمایل سمت همان به دمی ی باله بدن چپ سمت های ماهیچه انقباض با خاردار ماهی در(4

 (91دام موارد می توانند جمله ی زیر را تکمیل نمایند. )سراسری خارج از کشور ک -7

 بازوی انسان......... برای ساخته شدن ماهیچه های دو سر

 الف(به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می باشد.

 ب(مجموعه ای از میون ها در یک سارکولم قرار می گیرند.

 میکرون در کنار هم قرار می گیرند. 100تا  10ج(تارچه هایی با طول 

 د(شبکه سارکوپالسمی اطراف هر میوفیبریل را احاطه می کند.

    د           -(ج4                    ب               -(ج3                      د           -(الف2                     ب       -(الف1

 (90بخشی از..........است. )سراسری  در کبوتر، بالک -8

 (مچ4                                       (پنجه3(ساعد                                  2(بازو                               1

 در اندام حرکتی جلویی خفاش.......... -9

 (انگشت شست به اندازه ی سایر انگشتان دراز و باریک گردیده است1

 (بندهای انگشتان از بین رفته و پنجمین انگشت دست تحلیل رفته و فاقد نقش است.2

 کف دست و ساعد در تشکیل بال شرکت می کنند. (انگشتان بنددار به همراه استخوان های3

 (استخوان های کف دست بلند گردیده و بااستخوان های زند زیرین و زند زیرین مفصل می شوند.4

 (89است؟)سراسری  نادرستاهیچه ی ذوزنقه ای انسان کدام عبارت در مورد م -10

     ( هر میون شامل تعدادی میوفیبریل است.  2( واحد انقباضی سارکومر نام دارد                            1

 ده است.( هر میوفیبریل از تعدادی سارکومر تشکیل ش4( هر تار ماهیچه تعدادی میون دارد.                        3

 (90سان........وجود دارد. )سراسری ینه ی نوزاد انسدر بخش میانی استخوان جناغ  -11

 مز(سیستم هاورس و مغز قر4(مغز زرد و سیستم هاورس       3(مغزقرمز و کالژن       2(کالژن و مغز زرد      1

 ؟کندنمیتکمیل  نادرستیور طی زیر را به کدام مورد جمله -12

 «............................. دارند.اسکلت » ............................. 

 ( اغلب حشرات ـ کیتینی2         داران ـ داخلی( اغلب مهره1
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 ها در ـ خارجی خود پروتئین( مورچه4         ها در ـ کیتینی خود تارهای ظریفی( کرم3

 کند؟تکمیل می نادرستیور طی زیر را به کدام مورد جمله -13

 «انسان، ............................. به طور معمول اسکلت »

 ی غشایی برای هورمون کلسی توتین ندارد.( گیرنده2     ساز نقش دارد.های پادتن( در ساخت سلول1 

 ها است.ی بعضی از یون( محلی برای ذخیره4             ( در مواردی رباط درون مفصلی دارد. 3 

 کدام مورد صحیح است؟ -14

 ( هر اسکلت خارجی قطعاً کیتینی است.2                  ت داخلی قطعًا استخوانی است.( هر اسکل1

 ( هر کوتیکولی قطعاً لیپید است.4                   داران اسکلت داخلی دارند.ی مهره( همه3

 کدام مورد صحیح است؟ -15

 وی ـ کاسه شرکت نمی کنند.گتصل است در تشکیل مفصل ها می زردپی به آنی دلتایی به واسطههایی که ماهیچه( استخوان1

 شود.ی پیوندی پوشش میی یک رشته( هرمیون به وسیله2

 شود.های میوزین واکتین همواره منجر به کاهش طولی ماهیچه نمی( اتصال و در هم فرو رفتن رشته3

 های عصبی قشر مخ است.ای تحت اثر پیام( تونوس ماهیچه4

 است؟ نادرستکدام جمله  -16

 دهد.( در هنگام پرواز پرنده بالک فشار باالی بال را کاهش می1

 وزن خود دارد.جنس و همراد غیر ورزشکار همتری نسبت به افپذیری بدنی بیش( فرد ورزشکار ظرفیت2

 ها یکسان است.های جمجمه و بین مهره( نوع مفصل بین استخوان3

 حل مفصل قرار دارد.( رباط هم در داخل و هم در خارج م4

 دام جمله صحیح است؟با توجه به اسکلت انسان ک -17

 نی است.( قوزک داخلی پا سر استخوان نازک1

 تر از کالژن است.ی کشسانی بیشهای رشتهوان متراکم درصد پروتئینای یافت استخی زمینه( در ماده2

 های هاورس دارای مغز قرمز هستند.( کانال3

 ی حرکات مفصل زانو است.ک محدود کننده( استخوان کشک4
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 ؟نیستکدام مورد صحیح  -18

 ای است.( هر میون یک تار ماهیچه1

 ( هر تار تعدادی هسته دارد که در مجاورت سارکولمش قرار دارند.2

 های اکتین و میوزین دارد.ای از رشته( هر میوفیبریل مجموعه3

 ( هر میون فقط یک واحد سارکومری دارد.4

 ؟کندنمیتکمیل  نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -19

 ..........................................«به طور معمول در یک فرد بالغ »

 سازی نقش دارند. های حرکتی در خونهای اندامالف( بخش کوچکی از استخوان

 ب( کبد و طحال نیز در خون سازی نقش دارند.

 سازی نقش دارد.محوری )مرکزی( اسکلت در خونج( فقط بخش های 

 د( مایع مفصلی عالوه بر کاهش اصطکاک، تغذیه غضروف مفصلی را نیز به عهده دارد.

1 )1                               2 )2                                     3 )3                                        4 )4 

 کند؟تکمیل می نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -20

 .« .............................در عضله مخطط )اسکلتی( انسان »

 الف( هر تارچه دارای تعدادی هسته است که به سارکوپالسم آن متصل است.

 شود.ب( هر سارکوم یک واحد انقباض محسوب می

 کند.ی عرضی ایجاد میهایی به نام لولهبه طور منظم فرورفتگیج( شبکه سارکوپالسمی در هر تار 

 گیرد.صورت می 2Caد( درگیر شدن پروتئین میوزین به اکتین با مشارکت 

1 )1                        2 )2                                  3 )3                                              4)4 

 . .............................با توجه به دستگاه حرکتی در جانوران  -21

 شود.های مچ محسوب می( استخوان بالک در گنجشک از استخوان1

 دارد. های سریع رو به جلوی ماهیر حرکتدترین نقش را ی دمی مهم( حرکت موجی بخش پسین تنه و باله2

 توقف حرکت ماهی ندارد.های زوج نقشی در ( باله3
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 شود.به کاهش طول و قطر جانور می های طولی در کرم خاکی منجر( انقباض ماهیچه4

 کند؟تکمیل می نادرستیور طی زیر را به کدام مورد جمله -22

 .« .............................در هر واحد سارکومری، »

 متصل است. zهای خط ( هر رشته اکتینی در یک طرف به پروتئین1

 تر از استراحت است.یک سارکومر در طی انقباض، کم z( فاصله بین دو خط 2

 یابد.تقریباًکاهش نمی zی بین دو خط ( طی انقباض ایزومتریک فاصله3

 ی استیل کولینی وجود دارد.( گیرنده4

 ؟کندنمیتکمیل  نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -23

 .« ..............طولی کلی عضله  ................. zی دو خط فاصله .................در انقباضات »

 تر شده و کشش ثابت است.الف( ایزوتونیک ـ کاهش یافته ـ کوتاه

 یابد.ب( ایزومتریک ـ کاهش یافته ـ کاهش می

 ج( ایزوتونیک ـ ثابت ـ کاهش یافته و کشش افزایشی است.

 ـ ثابت است. د( ایزومتریک ـ ثابت

  1 )1                                2 )2                               3  )3                                  4 )4 

 است؟ نادرستکدام جمله  -24

 یابد.ای کاهش میاهیچهمدر بعضی از تارهای  zی بین دو خط ای فاصله( در هنگام تونوس ماهیچه1

 کند.ای را فعال میشدن از خواب تونس ماهیچه( بیدار 2

 کند.ی چهار سر ران هرگز پیام تحریکی را غیر از قشر مغز دریافت نمی( سارکولم تارهای ماهیچه3

 کنند.ها با تنظیم میزان هوای درون بادکنک شنا حرکات عمودی خود را کنترل می( بسیاری از ماهی4

 چند مورد صحیح است؟-25

 ............................ در انقباض 

 الف(ایزوتونیک ،میوزین و اکتین به با هم درگیر نمی شوند.

 ب( ایزومتریک طول سارکومر کوتاه نمی شود.
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 ج(ماهیچه ای شبکه ی آندو پالسمی نقش اساسی ایفا می کند.

 (ماهیچه ای جریان عصبی مستقیماً به سارکومر داده می شود.2

1)1                               2)2                                              3)3                                  4)4 

 کدام عبارت ،در باره ی هر جانور مهره داری درست است که خون تیره پس از ورود به قلب ،از آن خارج -26

 (95)کنکورمی شود؟

 جریان هوا درون شش ها یک طرفه است.(1

 (گردش خون ساده و قلب دو حفره ای دارد.2

 در تشکیل اسکلت درونی سه نوع استخوان شرکت دارند.

 (مواد زاید نیتروژن دار به صورت آمونیاک یا اوره دفع می شود.4

 (95ر ماهیچۀ سه سر بازو،هنگام اجام انقباضی.....................................)کنکور د-27

 طول نوارهای روشن سارکومرها کاسته می شود.(با کشش ثابت،از 1

 به رشته های ضخیم نزدیک تر می شود. Z(از نوع ایزومتریک،خطوط 2

 (خفیف و مداوم،رشته های موجود در سارکومرها به نوبت کوتاه می شوند.3

 با مصرف یک مولکول گلوکز ،بیشترین مقدار انرژی تولید می شود. قطعاً(از نوع ایزومتریک،4

...................................................................................................................................................................................................................................
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 پاسخنامه ی آزمون ها

 ی مولکول های زیستی و سفری به درون سلولهاپاسخنامه ی آزمون 

 پاسخنامه فصل سفری به درون سلول  پاسخنامه فصل مولکول های زیستی

 گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف  گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف

1 4 12 1 23 3 34 4 45 1  1 4 12 2 23 4 

2 4 13 3 24 1 35 4 46 1  2 3 13 4 24 3 

3 2 14 4 25 1 36 4 47 1  3 4 14 4 25 4 

4 1 15 3 26 3 37 4 48 4  4 3 15 2 26 2 

5 2 16 2 27 2 38 3 49 1  5 4 16 4 27 3 

6 4 17 1 28 3 39 4 50 2  6 1 17 3 28 1 

7 3 18 1 29 3 40 2 51 3  7 2 18 1   

8 4 19 4 30 3 41 1 52 4  8 3 19 4   

9 3 20 4 31 4 42 4 53 3  9 4 20 4   

10 4 21 4 32 1 43 1 54 4  10 1 21 3   

11 1 22 4 33 2 44 2 55 4  11 3 22 3   

 56 3  

57 4 

58 1 

59 4 

60 2 

61 2 

62 3 
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 ی سفری در دنیای جانداران و گوارشپاسخنامه ی آزمون ها

پاسخنامه فصل سفری در دنیای 
 جانداران

 پاسخنامه فصل گوارش   

 گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف  گزینه ردیف گزینه ردیف

1 2 12 1  1 4 12 3 23 2 34 4 45 3 

2 4 13 4  2 1 13 2 24 4 35 2 46 3 

3 3 14 2  3 3 14 4 25 4 36 3 47 3 

4 3 15 4  4 3 15 3 26 2 37 3 48 2 

5 3 16 1  5 1 16 3 27 2 38 4 49 3 

6 1 17 3  6 2 17 2 28 2 39 1 50 3 

7 1 18 4  7 4 18 2 29 3 40 3 51 4 

8 4 19 4  8 1 19 4 30 3 41 3 52 3 

9 3 20 4  9 4 20 3 31 1 42 3 53 3 

10 4    10 2 21 4 32 4 43 1 54 1 

11 3    11 4 22 2 33 2 44 3 55 2 
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 ی تبادل گاز و گردش موادی آزمون ها پاسخنامه

 پاسخنامه فصل گردش مواد  پاسخنامه فصل تبادل گاز

 گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف گزینه ردیف  گزینه ردیف گزینه ردیف

1 1 15 4  1 2 15 3 29 1 43 3 57 4 71 3 

2 4 16 4  2 3 16 3 30 3 44 2 58 3 72 2 

3 4 17 2  3 2 17 2 31 3 45 4 59 1 73 4 

4 2 18 3  4 3 18 3 32 1 46 3 60 4 74 3 

5 4 19 4  5 2 19 3 33 3 47 2 61 3 75 4 

6 3 20 4  6 2 20 1 34 4 48 2 62 3 76 1 

7 4 21 1  7 4 21 4 35 3 49 4 63 2 77 4 

8 3 22 3  8 2 22 2 36 1 50 2 64 2 78 1 

9 3 23 2  9 3 23 2 37 3 51 4 65 4 79 3 

10 4 24 4  10 4 24 2 38 1 52 4 66 2 80 3 

11 2 25 4  11 3 25 2 39 2 53 2 67 1 81 2 

12 1 26 4  12 1 26 1 40 1 54 4 68 4 82 2 

13 3 27 3  13 1 27 1 41 4 55 4 69 3 83 4 

14 3    14 3 28 2 42 4 56 2 70 3 84 3 

               85 3 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سری کتاب های آموزشی همکالسی       

 

 ی محیط داخلی و حرکتپاسخنامه ی آزمون ها

 پاسخنامه فصل حرکت  پاسخنامه فصل تنظیم محیط داخلی

 گزینه ردیف گزینه ردیف  گزینه ردیف گزینه ردیف

1 3 15 1  1 2 15 3 

2 3 16 4  2 1 16 3 

3 3 17 1  3 1 17 4 

4 2 18 4  4 3 18 4 

5 4 19 3  5 4 19 2 

6 3 20 3  6 4 20 1 

7 1 12  3  7 2 12  2 

8 3 22  3  8 3 22 4 

9 3 23 2  9 3 23 2 

10 3 24 1  10 3 24 3 

11 2    11 2 25 1 

12 1    12 4 26 3 

13 1    13 2 27 1 

14 4    14 3   
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