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  قید هاي زیست شناسی
  98 براي کنکور 

  .دارند (اي پریاخته جانداران )یاخته تعدادي دیگر، بعضی و (اي یاخته تک جانداران )یاخته یک جانداران، بعضی

  . بوم سازگان هاي زمین درحال تخریب ونابودي اندبعضی

دیگر از انسانها نه تنها مؤثر نیست، بلکه اثرهاي جانبی ضی بع افراد به آسانی درمان حتما می کنند؛ درحالی که همان دارو در بعضیدر 
  خطرناك دارد

  . یاخته ها می توانند ذره هاي بزرگ، را با فرایندي به نام درون بري جذب کنندبعضی

  . معده که درمجاورت پیلور قراردارندترشح وباعث افزایش ترشح اسیدمعده وپپسینون می شودٔە یاخته هاي دیواربعضیاز

   ازیاخته هاي حبابک ها ترشح می شودبعضیکه از)سورفاکتانت( اي به نام عامل سطح فعال ماده

  . است وبنابراین به زحمت نفس می کشند  ازنوزادانی که زودهنگام به دنیا آمده اندعامل سطح فعال به مقدارکافی ساخته نشدهبعضیدر

  . از یاخته هاي ماهیچه قلبی دوهسته اي اندبعضی

  .از آنها حلقه اي ماهیچه اي هست که میزان جریان خون در آن ها را تنظیم می کندوبه آن بنداره مویرگی گویندعضی بدر ابتداي 

  . بیماریها، افزایش قابل توجهی پیدا می کندبعضینشت این مواددرجریان ورزش و

 از هورمون ها از غدد درون ریز بعضیترشح  فشار روانی مثل نگرانی، ترس واسترس امتحان قرار می گیریم، ٔەوقتی در حالت هاي ویژ
  .مثل فوق کلیه، افزایش می یابد

  . اندام هامثل قلب وکلیه،ضربان قلب وفشارخون را افزایش می دهندبعضیاین هورمونها با اثرروي 

  . ازموادمانندیون کلسیم به درون مایعات بدن نیز باعث تنگی رگ ها می شودبعضیورود

  . از داروهامثل پنیسیلین نقش داردبعضیو انتقال در حفظ فشار اسمزي خون 

  . ازمواد،بیش از حد الزم یا کمتراز حدالزم  یاخته هامی رسندبعضیاگروضعیت درونی بدن ازتعادل خارج شود
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  . ترشح دفع می شوندٔە ازسموم،داروهاویون هاي هیدروژن وپتاسیم اضافی به وسیلبعضی

  . پسین می گویندٔەگري نیزساخته می شودکه به مجموع آن هادیوار یاخته هاي گیاهی، الیه هاي دیبعضیدر 

  .. گیاهان به قدري فراوان است که از آن براي تولید ژله هاي گیاهی استفاده  می کنندبعضیمقدار پکتین در 

  . یاخته هاي گیاهی کریچه درشتی دارندکه بیشترحجم یاخته را اشغال می کندبعضی

  .اورده هاي گلوتن دار،دچار اختالل رشد و مشکالت جدي درسالمت می شوند افرادبا خوردن فربعضیاما 

  . رنگ هابه علت وجود موادرنگی درکریچه استبعضی

   دیسه ها رنگیزه ندارندبعضی

  . گیاهان تغییرمی کندو به رنگ دیسه تبدیل می شوندبعضیساختار سبزدیسه هادر 

  . پسین می گویندٔەمی شودکه به مجموع آن هادیوار یاخته هاي گیاهی، الیه هاي دیگري نیزساخته بعضی

  . گیاهان به مقدارفراوانی وجوددارندبعضی ٔەآلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اندودر شیراب

  . آلکالوئیدها اعتیادآورندبعضیاما 

   گیاهان پوستک ضخیم دارندبعضی

  .بان روزنه،کرك ویاخته هاي ترشحی، تمایز می یابند یاخته هاي نگه  یاخته هاي روپوستی دراندام هاي هوایی گیاه، بهبعضی

  . ساخته شده اند) تراکئید( آوندهاي چوبی از یاخته هاي دوکی شکل دراز به نام نایدیسبعضی 

  . دیگر، از به دنبال هم قرارگرفتن یاخته هاي کوتاهی به نام عنصرآوندي تشکیل می شوندبعضی

  . ساکاریدي در کریچه هاي خود دارند گیاهان در این مناطق ترکیب هاي پلیبعضی

   گیاهان در آب ها و یا در جاهایی زندگی می کنندکه زمان هایی ازسال با آب پوشیده می شوندبعضی

 فتوسنتز،بخشی ازموادموردنیازخودمانندکربوهیدرات ها، مانندآب ومواد پروتئین ها، ٔەگرچه بیشترگیاهان می توانندبه وسیل
  دیگررا تولید کنندموادآلی بعضی لیپیدهاو

 از اجزاي گیاخاك، موادي اسیدي تولید می کنند داشتن بارهاي منفی، یون هاي مثبت را درسطح خود نگه می دارند و در نتیجه مانع از بعضی
  .شست وشوي این یون ها می شود
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  . ترکیبات معدنی خاك به طورمحکمی متصل می شودبعضیفسفات به 

  . ر خاك می تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شودمواد دبعضی افزایش بیش از حد 

   گیاهان می توانند غلظت هاي زیادي از این مواد را درون خود به صورت ایمن نگهداري کنند؛بعضی

  . گیاهان می توانند میتواند آلومینیم را نیز دربافت ها ذخیره کنندبعضی

  .ی برقرارمی کنند ازاین جانداران ارتباط همزیستبعضیگیاهان با 

  . از آن ها می توانندعالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن هم انجام دهندبعضیسیانوباکتري ها نوعی از باکتري هاي فتوسنتزکننده هستند که 

  . درختان به بیش ازصد مترمی رسدبعضیاین مسافت در

 یاخته هاي گیاهی  پروتئین هایی دخالت دارند بعضیچه  یاخته هاي گیاهی و جانوري و غشاي کریبعضیبراي انتقال آب درعرض غشاي 
  .که سرعت جریان آب را افزایش می دهند

 پشتی را نیزمی پوشاندوانتقال مواداز این یاخته ها ٔەازگیاهان، نوارکاسپاري عالوه بردیواره هاي جانبی درون پوست،دیواربعضی  ٔەدرریش
  راغیرممکن می کند

 معبر هست که فاقد نوارکاسپاري دراطراف خود هستند وانتقال مواد به ٔە هاي درون پوستی ویژه،به نام یاخت از یاختهبعضیدر این گیاهان 
  . آوندي از طریق این یاخته ها انجام می شودٔەاستوان

  کاکتوس ها، در حضورنورمتفاوت استبعضی رفتار روزنه اي برخی گیاهان نواحی خشک مانند 

ار ریشه اي به برگ هامی رسدازمقدار تعرق آن از سطح برگ بیشترباشد، آب به صورت قطراتی از انتها یا اگر مقدار آبی که در اثر فش. 
  . گیاهان علفی خارج می شودکه به آن تعریق می گویندبعضی برگ هاي ۀلب

ي به محل هاي مصرف باقی  گل ها،دانه ها یامیوه هاي خود اقدام کند تامقدارکافی موادقندبعضیدراین موارد ممکن است گیاه به حذف 
  .مانده برسد

  . یاخته هاي گیاهی الیه هاي دیگري نیز پس ازتشکیل دیواره نخستین ساخته می شود که به مجموع آن ها دیواره پسین می گویندبعضیدر 

  . گیاهان به قدري زیاد است که از آن براي تولید ژله هاي گیاهی استفاده می کنندبعضیمقدار پکتین در 

  . گیاهان تغییر می کند و به کرموپالست تبدیل می شوندبعضیییز به کاهش مقدار نور کلروپالست ها در در پا

  . کرك ها ترکیبات معطر یا ترکیبات دیگر دارندبعضی
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  . گیاهان در مناطق خشک و کم آب ترکیب هاي پلی ساکاریدي و واکوئل هاي خود دارندبعضی

 انواع براي طعم دادن به برخی از پنیر ها واز آسپرژیلوس براي تهیه بعضی تولید آنتی بیوتیک از در بین این قارچ ها از پنیسیلین براي
  .سس سویا وستریک اسید استفاده می شود

 انواع یعنی آسکومیست ها و زیگومیست ها تنها گروهی از قارچ ها اند که می توانند نخینه هایی تشکیل دهند که فاقد دیواره بعضیدر 
  .عرضی اند

  . از آنهاست ضروري باشدبعضیدر کدام یک از اجزاي باکتري ها همگانی است یا در اغلب ان ها دیده می شود و یا مخصوص 

  ).یعنی کالمیدوموناس(  آغازیان تک سلولی کلروفیل دار در هر شرایطی می توانند کلنی بسازند بعضی

  . مژکداران یک هسته دارندبعضی 

  . مناطق نازکتر میشود و این مناطق نازکتر الن نامیده میشوندبعضیدیواره سلولیِ یک سلول، در 

   بخشهاي گیاهان علفی، رشد پسین نیز دیده میشودبعضیدر 

  .نیز یافت میشود) علفی دوساله( بخشهاي گیاهان علفی مانند ریشه هویجبعضیدر 

  . چندساله هستند، ایجاد میشوند گیاهان، که عمدتاً گیاهان چوبیبعضیبه صورت استوانه هایی در ریشه و ساقه 

  .باشند توانند نقش داشته  می هاي سلولی فرسوده  از گلبول هاي سفید در هضم و پاکسازي اندامکبعضی

  . از جانوران گیاهخوار می توانند از گیاهانی تغذیه کنند که مواد شیمیایی دفاعی تولید می کنندبعضی

  .مـویرگهـا عبـور مـیکننـد گلبولهاي سفید و مونومرهـا از جـدار بعضی

  .وکلیه فشار خون و ضربان قلب را افزایش می دهد, کبد,  اندام ها مثل قلببعضیهورمون ها با اثر روي 

  . از مواد مانند یون کلسیم به درون مایعات بدن نیزباعث تنگی رگ ها می شودبعضیورود 

  . به وسیله ترشح دفع می شود از مواد سمی داروها و یون ها ي هیدروژن وپتاسیم اضافیبعضی

  .گیاهان بعضی مواد آلی دیگر را تولید

   از اجزاي گیاخاك موادي اسیدي تولید می کنند که به علت داشتن بار هاي منفی یون هاي مثبت را در سطح خود نگه می دارندبعضی

  . آمینو اسیدها شرکت می کندبعضیگوگرد در ساختار 
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  .ك به طور محکمی متصل می شود ترکیبات معدنی خابعضیفسفات به 

  . مواد معدنی خاك را افزایش می دهندبعضیکودهاي زیستی شامل بکتري هایی هستند که با فعالیت و تکثیر خود 

  . گیاهان می توانند غلظت هاي زیادي از مواد معدنی زیان بار را درون خود به صورت ایمن نگه داري کنندبعضی

  .ینیوم را در بافت ها و واکوئل ها ذخیره کنند گیاهان می توانند آلومبعضی. 3

  . گیاهان با جذب و ذخیره بعضی مواد مانند نمک ها موجب کاهش شوري خاك می شوندبعضی. 5

  . جانداران ارتباط همزیستی برقرار می کنندبعضیگیاهان با 

  . مواد مانند نیتروژن فقیرندعضیبگیاهان گوشت خوار فتوسنتز کننده هستند اما در مناطقی زندگی می کنند که از نظر 

 یاخته هاي گیاهی و جانوري و غشاي واکوئل برخی یاخته هاي گیاهی کانال هاي پروتئینی به نام بعضیبراي انتقال آب در عرض غشاي 
  .آکواپورین وجود دارد که سرعت جریان آب را  به درون یاخته و واکوئل افزایش می دهند

   کاسپاري عالوه بر دیواره هاي جانبی درون پوست دیواره پشتی را نیز می پوشاند از گیاهان نواربعضیدر ریشه 

  . از یاخته هاي درون پوستی ویژه به نام یاخته معبر وجود داردبعضیدر این گیاهان 

   هورمون هاي گیاهی و مقدار اببعضیعوامل درونی گیاه ك شامل 

و ساکارز در یاخته هاي نگهبان پتانسیل آب یاخته ها کاهش یافته و از یاخته ) یم و کلرپتاس(  یون ها بعضی) به روش انتقال فعال( با ورود 
  .هاي مجاور به یاخته هاي نگهبان روزنه وارد می شود

  . کاکتوس ها در طول روز روزنه ها را می بندند و از هدر رفتن آب جلوگیري می کنندبعضیبرخی گیاهان نواحی خشک مانند 

  .بزي گیاهخوار هستند از جانوران آبعضی

  دیگر از جانوران گوشت خوار هستند بعضی 

  . سلول هاي پوشاننده کیسه، آنزیم هاي هیدرولیز کننده ترشح می کنندبعضی 

  . بخش هاي بدن شکار به ذرات کامال ریز تبدیل می شودبعضی

  . از جانوران داراي چینه دان و سنگدان نیز هستبعضیلوله گوارش 

  .شاننده کیسه گوارشی ، آنزیم هاي هیدرولیز کننده با اگزوسیتوز ترشح می کنند سلولهاي پوبعضی
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  .تاژك هایی دارند که غذا را با آنزیم هاي گوارشی مخلوط می کند) ي الیه داخلی( سلولهابعضی

  .ند از پرندگان، مانند گنجشک و مرغ خانگی همه چیز خوارند و از حشرات، دانه ها و میوه ها تغذیه می کنبعضی

  . مانند عقاب و جغد گوشتخوارندبعضی 

  . از گیاهخواران، میکروب هاي تجزیه کننده سلولز در روده بزرگ یا روده کور زندگی می کنندبعضیدر 

  . ازتاژکداران جانور مانند تولید می شودبعضیانزیم سلوالز توسط 

  .از گونه ها است بعضی تعداد تاژك در آنها از یک تا هزاران تاژك در

  . دیگر گامت تولید می کنند و تولید مثل جنسی دارندبعضیدر حالی که بیش تر آنها فقط تولید مثل غیر جنسی دارند، 

 از تاژکداران جانور مانند به صورت هم زیست درون لوله ي گوارشی موریانه و گاو زندگی و آنزیم هاي مورد نیاز براي هضم چوب بعضی
  .را فراهم می کنند) لیگنین(

   درصد از انرژي نورخورشید را درفرایند فتوسنتز به انرژي شیمیایی تبدیل می کنند1 از باکتري ها حدود یبعض

  . از اجزاي گیاخاك، موادي اسیدي تولید می کنندبعضی

  . امینواسیدها شرکت دارندبعضیمنیزیوم در ساختار سبزینه و گوگرد در ساختار 

  .یز ضروري هستند گونه ها عناصر سدیم و سیلیسیم نبعضیدر 

  . مواد در خاك، می تواند مسمومیت ایجاد کند بعضیافزایش بیش از حد 

  . گیاهان می توانند غلظت هاي زیادي از این مواد را درون خود به صورت ایمن نگهداري کنندبعضی 

  . گیاهان می توانندالومینیوم را در بافت ها و کریچه ي خود ذخیره کنندبعضی

   گیاهان اثر می کنندبعضیت محیط بر روي وراث

  . از سیانوباکتري ها عالوه بر فتوسنتز می توانند تثبیت نیتروژن نیز انجام دهندبعضی

 یاخته هاي گیاهی و جانوري و غشاي کریچه ي بعضی یاخته هاي گیاهی، کانال هاي پروتئینی به نام بعضیبراي انتقال آب در عرض غشاي 
  .یان آب به درون یاخته و کریچه را افزایش می دهندآکواپورین وجود دارد که سرعت جر

   گیاهان، در یاخته هاي درون پوست غیر از دیواره هاي جانبی، دیواره ي پشتی را نیز نوار کاسپاري می پوشاندبعضیدر ریشه ي 
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  . کاکتوس ها روزنه ها در روز بسته و در شب باز هستندبعضیدر گیاهان مناطق خشک مانند 

  .وبها و مواد مخدر می توانند از سد خونی ـ مغزي عبور کنند از میکربعضی

  . از گیاهان مانند خشخاش داراي مواد آلکالوئیدي هستند که به عنوان مواد اعتیادآور استفاده میشوندبعضی ٔەشیره ب

   از ماهیچه هاي اسکلتی زمانی که پیام ارادي به آنها برسد، عمل ارادي انجام میدهندبعضی

  .باالست مصنوعی اندامهاي از ضیبع کارآمدي

  . هورمونها و مصرف نوشابه هاي گازدار نیز در کاهش تراکم استخوان نقش دارندبعضیاختالل در ترشح 

  . بیماریها تخریب میشودبعضیبخش صیقلی غضروفها در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیبها و 

  .وز بیماري التهاب مفصل مؤثرند بیماریهاي میکروبی در بربعضیعوامل ارثی، جنسیت، محیط و 

  . از این ماهیچه ها ي اسکلتی به صورت غیر ارادي هم منقبض میشوندبعضی

  . عوامل بیماریزا میتوانند در انقباض ماهیچه اختالل ایجاد کنندبعضی

  . دماي بدن را باال میبردمیرسد و) هیپوتاالموس( از ترشحات آنها از طریق خون به بخشی از زیرنهنج بعضیبا ورود میکروب به بدن، 

  . از واکسن ها را باید تکرار کردبعضی

  . از جانداران شبیه هم استبعضی کروموزوم یاخته هاي پیکري 

  . از ناهنجاري هاي کروموزومی، کاریوتیپ تهیه می شودبعضیبراي تعیین تعداد کروموزومها و تشخیص 

  .د که در تعیین جنسیت نقش دارند جانداران، کروموزوم هایی وجود دارنبعضیدر انسان و 

  .هستند) هاپلوئید( جنسی انسان، تکالد ٔەیاخته ها مانند یاخت بعضی 

  . عوامل محیطی و مواد شیمیایی سرعت تقسیم خود را تنظیم می کنندبعضی تقسیم یاخته یاخته ها در پاسخ به ٔەعوامل تنظیم کنند

  .یاخته است ژنتیکی ٔە تغییرات در مادبعضیعلت اصلی سرطان، 

 افراد که تحت تأثیر تابش هاي شدید، یا شیمی درمانی قوي قرار می گیرند مجبور به پیوند مغز استخوان می شوند تا بتوانند یاخته هاي خونی عضیب
  .مورد نیاز را بسازند

  . جوامع، ژن ها استبعضی سرطان ها در بعضیعلت شیوع بیشتر 
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  .یدنیهاي الکلی و دخانیات از عوامل مهم سرطان زایی اند ویروس ها، قرصهاي ضدبارداري، نوشبعضی

  . انواع سرطان در بخشهاي خاصی از کشور ما شایع ترندبعضی

  . یاخته ها و در شرایط خاص شامل یک سري فرایندهاي دقیقا ایجاد میشودبعضی

  .قسیم بندي می کنندت) لوتئال( جنسی تخمدانها را به دو قسمت فولیکولی و جسم زردي ٔە از منابع، دوربعضی

  . جنسی تولید نشودٔە از زنان یا مردان، یاختبعضیممکن است در 

  . از پادتنها از طریق جفت به جنین منتقل می شوندبعضی

  . غذاها نیز در بیشتر افراد بروز می کند که به آن ویار گفته می شودبعضیتمایل بیشتر یا عدم تمایل به 

  . از جمله مواردي است که در صوت نگاري، مشخص می شود از اندامها مثل قلببعضیعملکرد 

  . از داروها روي رشد و نموجنین تاثیر زیان آور دارندبعضی

  . زنان ممکن است تخمدان و رحم سالم، ولی لوله هاي رحمی مسدود باشندبعضیدر 

  . کوسه دیده میشود ماهیها مثلبعضی از آبزیان مثل سخت پوستان و بعضیلقاح داخلی در جانوران خشکی زي و 

  . مارها بکرزایی دارندبعضی

  . حلقه ها در دو گروه گلهاي کامل، یا ناکامل قرار میدهندبعضیگلها را بر اساس وجود هر چهار حلقه یا نبودن 

  . گیاهان وابسته به باد استبعضیگرده افشانی 

  .گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه میکنندبعضی 

  .را فریب میدهند گلها حشرات بعضی

  . میوه ها به پیکر جانوران می چسبندوبا آن ها جابه جا میشوندبعضی

  . دانه ها سخت و محکم استبعضی

  . موزها دانه هاي ریزدارندبعضی

  . از گیاهان چند ساله هر ساله می توانند گل، دانه و میوه تولید کنندبعضی
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  .م می رسـد از درختان کهنسال به هزاران سـال هبعضیطـول عمـر 

  . از ترکیبات، گیاهان دو لپه اي را از بین می برندبعضی

  . گوجه فرنگی هاي گلخانه اي، دانه هاي فراوانی تولید نمی کنندبعضی

  . همچنان شاداب اندبعضی گل ها در محیط اتیلن دار پژمرده و بعضی

  . گیاهان در شب بسته می شوندبعضیگلبرگ هاي 

  . فصل ها گل می دهندٔە در همبعضی  گیاهان در فصلی خاص وبعضی

  . گیاهان وابسته به طول شب و روز نیستبعضیگل دادن 

  . درختان با کاهش دما در فصل پاییز می ریزدبعضیبرگ 

  . گیاهان براي گل دادن نیاز به گذراندن یک دوره سرما نیز دارندبعضی

  . گیاهان به دور گیاهان دیگر یا یک پایه میپیچندبعضی

  .هان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می کنند که در محافظت از آنها نقش دارند گیابعضی

  . گیاه خواران، مواد فراري تولید و در هوا پخش می کنندٔە گیاهان در برابر حملبعضی

  .وگیري می کنند گیاهان با تولید موادي که براي گیاهان دیگر سمی است  از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود جلبعضی

  .مواقع رشته هاي دنا از هم جدا می شوند بعضی

  . از پروتئینها می تواند همین ساختار دوم باشدبعضیساختار نهایی 

  . از پروتئینها ساختار چهارم دارندبعضی

هاي سرطانی یا مولکولهاي دیگر را  دیگر از پروتئین ها به صورت گیرنده هایی در سطح یاخته ها قرار دارند و میکروب هاي خارجی، یاخته بعضی 
  .تشخیص می دهند

کمک کننده ( و یا مواد آلی مثل ویتامین ها نیاز دارند که به این مواد کوآنزیم 4 آنزیم ها براي فعالیت به یونهاي فلزي مانند آهن، مس بعضیفراورده 
  .گفته می شود)به آنزیم
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از این مواد به بعضی ک میتواند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن شود و  از مواد سمی در محیط مثل سیانید و آرسنیبعضیوجود 
  .همین طریق باعث مرگ میشوند

PHازبخش ها خارج از محدوده هستندبعضی  .  

  . باکتري هـا در چشـمههاي آب گـرم زندگی می کنندبعضـی

  .اي قرمز بروزمی کند ژن ها مانند ژن سازنده هموگلوبین فقط در گویچه هبعضی

  . ژن ها، توالی هاي معینی از رناي ساخته شده، جدا و حذف می شودبعضیدر 

  . ژن ها، مانند ژن هاي سازنده نی در یاخته هاي تازه تقسیم شده بسیار فعال اندبعضی

  . ژن ها چسـبیدن رونوشـت هاي بیانه یک ژن، به طور منظم و یکنواخت انجام می شـودبعضیدر 

  . از ژن ها، چسـبیدن رونوشـت هاي بیانه به صورت تصادفی انجام می شـودعضیب در 

 آندوپالسمی و دستگاه گلژي میروند و ممکن است براي ترشح به خارج رفته یا به بخش هایی مثل کریچه ٔە از این پروتئین ها به شبکبعضی
  . وکافندهتن بروند

  .نکه به راکیزه، هسته و یا دیسه ها می روند پروتئین ها در سیتوپالسم می مانند و یا ایبعضی

  . رناهاي کوچک مکمل به رناي پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی استبعضیاتصال 

  . ژنهـا در یاخته هـا به طـور دائم بیان می شوندبعضـی

  . از ویژگی ها را از والدین دریافت می کندبعضینوزاد 

  .رف زیاد غذاهاي کباب شده یا سرخ شده مشخص شده استاز سرطان ها با مص بعضی ارتباط

  . ها میتوانند سرما را تحمل کنندبعضی 

  . از افراد ممکن است فرزندان بیشتري نسبت به بقیه داشته باشندبعضیدر هر جمعیتی، 

  . دستخوش تغییر می شودبعضیخزانه انتخاب طبیعی، 

  . است گونه ها از طرح مشابهی برخورداربعضیاندام حرکت 

  . دیگر از افراد همانگونه می شوندبعضیاز تشکیل گونه افراد یک گونه با بعضی منظور از جدایی تولیدمثلی، عواملی است که مانع آمیزش 
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  . از این باکتري ها، مانند آنچه در ترش شدن شیر رخ می دهد، سبب فساد غذا می شوندبعضی 

  .تشکیل شده است گیاهان از یاخته هاي اسفنجی بعضیمیانبرگ در 

  . گیاهان کنگـره دار استبعضـیلبـه برگ 

  .پروتئین هاي مورد نیاز خود را بسازد  بعضی سبزدیسه مانند راکیزه می تواند

  .گیاهان که به علت نقص ژنی تنفس نوري ندارند، در مقایسه با هم نوعان خـود، آسـیب بیشـتري از نورهـاي شدید می بینندبعضـی  

  .ر مناطقی زندگی می کنند که با مسئله دما و نور شدید در طول روز و کمبود آب مواجه اند گیاهان دبعضی

  . باکتري ها سبزینه دارندبعضی

  . آفت ها هستند بعضییکی از کاربردهاي زیست فناوري، تولید گیاهان مقاوم در برابر

  .رد دریافت انسولین کنترل کٔە انواع بیماري دیابت را می توان به وسیلبعضی

  . جانوران مانند زنبورها با استفاده از فرومون با یکدیگر ارتباط برقرار می کنندبعضی

  .، یاد میگیرند آنها برایشان خطر یا فایدهاي ندارندحرکتجوجه ها با دیدن مکرر اجسام در حال 

  .نند میکحرکت مواد در محلول براساس چگالی است و مواد سنگین تر تندتر حرکتدر گریزانه میزان 

  . آنهـا حیـن سـانتریفیوژ، براسـاس چگالـی خود در نقطه اي متوقف می شوندحرکـتبـا ورود مولکـول هـاي مـد نظـر در ایـن محلـول و 

  . لغزشی دو نوع پروتئین روي یکدیگر یعنی اکتین و میوزین استحرکتانقباض ماهیچه ها نیز ناشی از 

  . رنابسپاراز خاصی از دنا بهنام اپراتور را میگیردحرکت متصل میشود و جلوي 3ئین به نام مهارکننده پروتئین به توالی رنابسپاراز نوعی پروت

  . بعضی گونه ها از طرح مشابهی برخوردار استحرکتساختار بدنی اندام 

  . جانور را دشوار و آنرا در مقابل شکارچی ها آسیب پذیرتر کندحرکتدم بلند و زینتی طاووس نر ممکن است 

  . درآوردن خودروها از سوخت هاي زیستی استفاده می کنندحرکتر برخی کشورها براي به د

  . کرمی وقطعه قطعه کننده داردحرکت گوارش،دو ٔەلول

ازدهان به سمت ( انقباضی درلوله ظاهرمی شودکه به جلؤەدرنتیجه،یک حلق.یاخته هاي عصبی،ماهیچه هاي دیواره را به انقباض وادار می کنند
  . می کندحرکت)مخرج

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 12 

 رو به جلوي حرکت کرمی نقش مخلوط کنندگی نیز دارند ؛ به ویژه وقتی که حرکات.  کرمی،غذا رادر طول لوله با سرعتی مناسب به جلومی رانندحرکات
  محتویات لوله با برخوردبه یک بنداره،متوقف شود

  . ی فقط می توانندمحتویات لوله رامخلوط کنند کرمحرکاتدراین حالت، .وقتی که محتویات معده به پیلور برخوردمی کنند

  . می کندحرکت باریک به سرعت روبه دهان ٔە کرمی، وارونه می شود و محتویات لوله حتی از بخش ابتداي رودحرکاتهنگام استفراغ، جهت 

  . کرمیآن،غذارا به مري میراندحرکت ماهیچه اي حلق منقبض می شودو ٔەهنگام بلع،دیوار

( این بنداره براي خروج گازهاي بلعیده شده باغذا. انتهاي مري،غذاوارد معده می شودٔەمري ادامه پیدامی کندوبا شل شدن بندار کرمی درحرکت 
  .نیز شل می شود)بادگلو

  . غذا در مري کمک می کندحرکت  زمین به ۀ جاذب

  . غذا آسان تر شود حرکت مخاطی ترشح می کنندتأەغده هاي مخاط مري، ماد

  . می کنندحرکتواج ازبخش هاي باالترمعده به سمت پیلوراین ام

  . می کندحرکتانقباضی محکمی به سمت پیلور ٔە کرمی، حلقحرکاتپیداکردن  با شدت 

  .باریک،عالوه بر گوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول روده،آن را در سراسرمخاط روده میگستراندٔە هاي رودحرکت

  . پرزهاودر نتیجه جذب بیشترمی شودحرکتاي مخاط روده موجب انقباض یاخته هاي ماهیچه 

گوارش به موقع انجام شوندتاغذا را با شیره هامخلوط کندودرطول لوله باسرعت ٔە لولحرکات کافی ترشح ؤەشیره هاي گوارشی به موقع وبه انداز
  . دهد حرکتمناسب 

  .قل می کند مژك ها غذا را از محیط به حفره دهانی منتحرکتدر پارامسی 

  . می کندحرکتکریچه غذایی درون سیتوپالسم .کریچه غذایی تشکیل می شود

  . ضربانی خود، ترشحات مخاطی و ناخالصی هاي به دام افتاده در آن را به سوي حلق می رانندحرکتمژکها با 

  . کرمی را درمري آسان می کندحرکات لقمه هاي بزرگ غذاوسیرحرکتنبودن غضروف دراین قسمت،

  . اندحرکترشت خوارها یاخته هایی با ویژگی بیگانه خواري و توانایی د

  . خون در مویرگ ها، و عبور آب در طرفین تیغه هاي آبششی، برخالف یکدیگراستحرکتجهت 
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  .ت می گویند هوارا بافشاربه شش هامیراند به این سازوکارپمپ فشارمثب"قورت دادن"ی شبیهحرکتقورباغه به کمک ماهیچه هاي دهان وحلق،با 

  . روان قلب کمک می کندحرکتمایع آبشامه اي نیز ضمن محافظت از قلب، به 

  . خون را یک طرفه می کنندحرکتبسیاري از سیاهرگ ها دریچه هایی دارندکه جهت 

جریان خون در سیاهرگ  خون در سیاهرگ هاکه در بیشترآن ها به سمت باال است الزم است عواملی به حرکتبه علت کاهش شدید فشار خون و جهت 
  .ها کمک کند

  . خون در سیاهرگ ها به ویژه در اندام هاي پایین تراز قلب، به مقدار زیادي به انقباض ماهیچه هاي اسکلتی وابسته استحرکت

به سمت قلب می  خون در سیاهرگ حرکتانقباض ماهیچه هاي دست وپا، شکم ودیافراگم، به سیاهرگ هاي مجاور خودفشاري واردمی کنند که باعث 
  شود

  . آب، یاخته هاي یقه دار هستند که تاژك دارندحرکتعامل 

  . آن است، ادرار را به پیش می راندٔە صاف دیوارٔە انقباضات ماهیچٔە میزناي،که نتیجٔە کرمی دیوارحرکت

  . آب استحرکتپتانسیل آب،عامل اصلی در 

  .آن است آب ومواد حل شده درحرکت جهت ٔەپتانسیل آب،تعیین کنند

  . می کندحرکت آب،ازمحلی با پتانسیل آب زیاد به محلی با پتانسیل آب کمتر 

  . مجاور، از راه پالسمودسم هاستٔە مواد از پروتوپالست یک یاخته به یاختحرکتانتقال سیمپالستی 

  . یاخته اي انجام می شودٔە مواد محلول ازفضاهاي بین یاخته اي ودیوارحرکتدر مسیر آپوپالستی، 

  . در هر سه مسیر در استوانه آوندي ادامه می یابدحرکت

  . آب از محل داراي پتانسیل بیشتر به کمتر استحرکتعلت تعرق نیز 

  .  می کندحرکت پرورده، درون آوندهاي آبکشی ٔەشیر

  . جهات می تواندانجام شودٔە پرورده در همٔە شیرحرکت

  . دیگرانجام می شودٔە آبکشی وازیاخته اي به یاختٔەیاخته هاي زند) مسیتوپالس( پرورده از طریق میان یاخته ٔە شیرحرکت

  . خام کندتروپیچیده رتراستٔە پرورده ازشیرٔە شیرحرکتبنابراین 
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  .می برند) مانند ماهیچه ها(ی پیامها را از بخش مرکزي دستگاه عصبی به سوي اندامها حرکتیاخته هاي عصبی 

  .ی را فراهم می کنندحرکتبین یاخته هاي عصبی حسی و یاخته ها ي عصبی رابط ارتباط الزم 

  .، مختل و فرد دچار بی حسی و لرزش میشودحرکتاگر ارسال پیامهاي عصبی به درستی انجام نشود بینایی و 

  .ی این بیماري دارویی را تجویز میکنندحرکتبراي بهبود اختاللهاي 

  .ی و ارتباطی استحرکتقشر مخ شامل بخش هاي حسی، 

  .ی به ماهیچه ها و غده ها، پیام میفرستندحرکتاي بخشه

  .ی ارتباط برقرار میکنندحرکت بخشهاي ارتباطی بین بخشهاي حسی و 

  . نقش دارندحرکتمغز میانی در باالي پل مغزي قرار دارد و یاخته هاي عصبی آن، در فعالیت هاي مختلف از جمله شنوایی، بینایی و 

  . کندحرکت در آن، فرد زنده است، ولی نمیتواند کما حالت بیهوشی عمیق است ك که

  .ی استحرکت شکمی آن ٔە پشتی عصب نخاعی حسی و ریشٔەریش

  .ی را از نخاع خارج میکندحرکت پشتی، اطالعات حسی را به نخاع وارد و ریشه شکمی پیامهاي ٔەریش

  . ی استحرکتدستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش حسی و 

  . یام عصبی را به اندام هاي اجرا کننده مانند ماهیچه ها میرساندی این دستگاه پحرکتبخش 

  .ی دستگاه عصبی محیطی، خود شامل دو بخش پیکري و خودمختار استحرکتبخش 

  . اطالع یابدحرکتفعالیت گیرنده هاي مکانیکی موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیري قسمتهاي مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و 

  . میدهندحرکت چشم متصل اند، آن را ٔەیچه هایی که به کرماه

  . سر این یاخته ها را تحریک میکندحرکت

  . درمیآیدحرکتبا چرخش سر، مایع درون مجرا به 

  .  در میآوردحرکت ژالتینی را به ٔەجریان آب در کانال، ماد

  . ژالتینی، یاخته هاي گیرنده را تحریک می کندٔە مادحرکت
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  .ی چیره شوندحرکتنقص عضو نیز میتوانند با استفاده از اعضاي مصنوعی تاحدودي بر محدودیتهاي افراد داراي 

  . بدن دارندحرکتاستخوانهاي دست و پا نسبت به اسکلت محوري، نقش بیشتري در 

  . بدن میشوندحرکتاستخوانها به کمک ماهیچه ها موجب 

  . آن میشودحرکت ماهیچه به استخوان و حرکتا باعث انتقال نیروي اتصال ماهیچه هاي اسکلتی به استخوانها و انقباض آنه

  . نمیکنندحرکتدر بعضی مفصلها، استخوانها 

  . دارندحرکتدر بیشتر مفصلها، استخوانها قابلیت 

 توسط ماهیچه پشت بازو انجام ماهیچه روي بازو می تواند ساعد را به سمت جلو یا باال بیاورد، ولی نمیتواند آن را به حالت قبل برگرداند و این حرکت
  .میشود

  . استخوان نمیشوندحرکت ماهیچه هاي اسکلتی باعث ٔەهم

  . ارادي میشوندحرکت ارادي ماهیچه ها با اتصال به استخوانها باعث ایجاد حرکاتوظیفه توضیح 

  . میکندحرکت زیادي ٔەجلوي بازو، ساعد دست بها نداز

  . میشودحرکتیختههاي عصبی سم مانع از آزاد شدن استیلکولین از یا

  .  کنندحرکتجانوران حداقل در بخشی از زندگی خود میتوانند از جایی به جاي دیگري 

  . در جانوران بسیار متنوع استحرکتیشیوه هاي 

  . در جانوران مشابه استحرکتاساس 

  . در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کندحرکت براي 

  .انوران نیازمند ساختارهاي اسکلتی و ماهیچه اي هستند، جحرکت براي انجام 

  . میکندحرکتدر این جانوران، با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف . عروس دریایی اسکلت آب ایستایی دارد

  . هوا میشودبادکنک هنگام خالی شدن هواي آن است و باعث رانده شدن بادکنک در خالف جهت خروج حرکت  این حالت مانند 

  . حفاظتی هم داردٔە، وظیفحرکتدر این جانوران، اسکلت عالوه بر کمک به . حشرات و حلزونها نمونه هایی از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند

  .ردند میکردند و مواد اطراف خود را میخوحرکتمچنیکو براي نخستین بار، درون بدن الرو یاخته هایی را دید که شبیه آمیب بودند؛ 
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  . و جدا شدن صحیح کروموزومها، ساختارهایی به نام دوك تقسیم ایجاد میشودحرکتبراي 

  . میکنند و بین آنها دوك میتوزي تشکیل میشودحرکتضمن فشرده شدن کروموزوم، سانتریولها به دو طرف یاخته 

  .  میکنندحرکتبین یاخته کروموزومهاي هم ساخت که هریک دو کروماتیدي اند، از هم جدا میشوند و به سمت قط

  .تبدیل شوند) اسپرم( به سمت وسط لوله هاي اسپرم ساز تمایزي در آنها رخ میدهد تا به زامه حرکتاسپرماتیدها در حین 

  .ساعت در آنجا بمانند تا توانایی تحرك در آنها ایجاد شود18 نیستند و باید حداقل حرکتاسپرمها ابتدا قادر به 

  . رحم هدایت میکنندٔە میکنند و اووسیت ثانویه را به درون لولحرکت رحم در اطراف آن ٔەبتداي لولزوائد انگشت مانند ا

  . میکندحرکت رحم به سمت رحم ۀ توپر در لولۀ یاخته اي است که تقریبا این تودۀ ایجاد تود

  . ساز است کندي دارند و یا امکان جفت یابی ندارند، مشکلحرکتتولید مثل جنسی در جانورانی که 

  . داردحرکتی ٔەگامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند گامت نر در جانوران وسیل

  . نداردحرکتی ٔەگامت نر در گیاهان گلدار وسیل

  . در گیاهان عالقه مند بودحرکت پدیده ٔەچارلز داروین به مطالع

  . کنندحرکتبرگه اي کرکدار به راحتی 

  . حشره دشوارتر و گاه غیرممکن میشودحرکت   اگر گیاه مواد چسبناك ترشح کند،

  .، یاد میگیرند آنها برایشان خطر یا فایدهاي ندارندحرکتجوجه ها با دیدن مکرر اجسام در حال 

  . میکنندحرکت مواد در محلول براساس چگالی است و مواد سنگین تر تندتر حرکتدر گریزانه میزان 

  . آنهـا حیـن سـانتریفیوژ، براسـاس چگالـی خود در نقطه اي متوقف می شوندحرکـتحلـول و بـا ورود مولکـول هـاي مـد نظـر در ایـن م

  . لغزشی دو نوع پروتئین روي یکدیگر یعنی اکتین و میوزین استحرکتانقباض ماهیچه ها نیز ناشی از 

  . رنابسپاراز خاصی از دنا بهنام اپراتور را میگیردحرکت متصل میشود و جلوي 3پروتئین به توالی رنابسپاراز نوعی پروتئین به نام مهارکننده 

  . بعضی گونه ها از طرح مشابهی برخوردار استحرکتساختار بدنی اندام 

  . جانور را دشوار و آنرا در مقابل شکارچی ها آسیب پذیرتر کندحرکتدم بلند و زینتی طاووس نر ممکن است 
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  . سوخت هاي زیستی استفاده می کنند درآوردن خودروها ازحرکتدر برخی کشورها براي به 

  . کرمی وقطعه قطعه کننده داردحرکت گوارش،دو ٔەلول

ازدهان به سمت ( انقباضی درلوله ظاهرمی شودکه به جلؤەدرنتیجه،یک حلق.یاخته هاي عصبی،ماهیچه هاي دیواره را به انقباض وادار می کنند
  . می کندحرکت)مخرج

 رو به جلوي حرکت کرمی نقش مخلوط کنندگی نیز دارند ؛ به ویژه وقتی که حرکات.  سرعتی مناسب به جلومی رانند کرمی،غذا رادر طول لوله باحرکات
  محتویات لوله با برخوردبه یک بنداره،متوقف شود

  .  کرمی فقط می توانندمحتویات لوله رامخلوط کنندحرکاتدراین حالت، .وقتی که محتویات معده به پیلور برخوردمی کنند

  . می کندحرکت باریک به سرعت روبه دهان ٔە کرمی، وارونه می شود و محتویات لوله حتی از بخش ابتداي رودحرکاتگام استفراغ، جهت هن

  . کرمیآن،غذارا به مري میراندحرکت ماهیچه اي حلق منقبض می شودو ٔەهنگام بلع،دیوار

( این بنداره براي خروج گازهاي بلعیده شده باغذا. مري،غذاوارد معده می شودانتهاي ٔە کرمی درمري ادامه پیدامی کندوبا شل شدن بندارحرکت 
  .نیز شل می شود)بادگلو

  . غذا در مري کمک می کندحرکت  زمین به ۀ جاذب

  . غذا آسان تر شود حرکت مخاطی ترشح می کنندتأەغده هاي مخاط مري، ماد

  .کنند می حرکتاین امواج ازبخش هاي باالترمعده به سمت پیلور

  . می کندحرکتانقباضی محکمی به سمت پیلور ٔە کرمی، حلقحرکاتپیداکردن  با شدت 

  .باریک،عالوه بر گوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول روده،آن را در سراسرمخاط روده میگستراندٔە هاي رودحرکت

  . بیشترمی شود پرزهاودر نتیجه جذبحرکتانقباض یاخته هاي ماهیچه اي مخاط روده موجب 

گوارش به موقع انجام شوندتاغذا را با شیره هامخلوط کندودرطول لوله باسرعت ٔە لولحرکات کافی ترشح ؤەشیره هاي گوارشی به موقع وبه انداز
  . دهد حرکتمناسب 

  . مژك ها غذا را از محیط به حفره دهانی منتقل می کندحرکتدر پارامسی 

  . می کندحرکت غذایی درون سیتوپالسم کریچه.کریچه غذایی تشکیل می شود
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  . ضربانی خود، ترشحات مخاطی و ناخالصی هاي به دام افتاده در آن را به سوي حلق می رانندحرکتمژکها با 

  . کرمی را درمري آسان می کندحرکات لقمه هاي بزرگ غذاوسیرحرکتنبودن غضروف دراین قسمت،

  . اندحرکتري و توانایی درشت خوارها یاخته هایی با ویژگی بیگانه خوا

  . خون در مویرگ ها، و عبور آب در طرفین تیغه هاي آبششی، برخالف یکدیگراستحرکتجهت 

  . هوارا بافشاربه شش هامیراند به این سازوکارپمپ فشارمثبت می گویند"قورت دادن"ی شبیهحرکتقورباغه به کمک ماهیچه هاي دهان وحلق،با 

  . روان قلب کمک می کندحرکت از قلب، به مایع آبشامه اي نیز ضمن محافظت

  . خون را یک طرفه می کنندحرکتبسیاري از سیاهرگ ها دریچه هایی دارندکه جهت 

 خون در سیاهرگ هاکه در بیشترآن ها به سمت باال است الزم است عواملی به جریان خون در سیاهرگ حرکتبه علت کاهش شدید فشار خون و جهت 
  .ها کمک کند

  .در سیاهرگ ها به ویژه در اندام هاي پایین تراز قلب، به مقدار زیادي به انقباض ماهیچه هاي اسکلتی وابسته است خون حرکت

 خون در سیاهرگ به سمت قلب می حرکتانقباض ماهیچه هاي دست وپا، شکم ودیافراگم، به سیاهرگ هاي مجاور خودفشاري واردمی کنند که باعث 
  شود

  . یقه دار هستند که تاژك دارند آب، یاخته هايحرکتعامل 

  . آن است، ادرار را به پیش می راندٔە صاف دیوارٔە انقباضات ماهیچٔە میزناي،که نتیجٔە کرمی دیوارحرکت

  . آب استحرکتپتانسیل آب،عامل اصلی در 

  . آب ومواد حل شده درآن استحرکت جهت ٔەپتانسیل آب،تعیین کنند

  . می کندحرکتمحلی با پتانسیل آب کمتر  آب،ازمحلی با پتانسیل آب زیاد به 

  . مجاور، از راه پالسمودسم هاستٔە مواد از پروتوپالست یک یاخته به یاختحرکتانتقال سیمپالستی 

  . یاخته اي انجام می شودٔە مواد محلول ازفضاهاي بین یاخته اي ودیوارحرکتدر مسیر آپوپالستی، 

  .ه می یابد در هر سه مسیر در استوانه آوندي ادامحرکت

  . آب از محل داراي پتانسیل بیشتر به کمتر استحرکتعلت تعرق نیز 
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  .  می کندحرکت پرورده، درون آوندهاي آبکشی ٔەشیر

  . جهات می تواندانجام شودٔە پرورده در همٔە شیرحرکت

  . دیگرانجام می شودٔەاخت آبکشی وازیاخته اي به یٔەیاخته هاي زند) سیتوپالسم( پرورده از طریق میان یاخته ٔە شیرحرکت

  . خام کندتروپیچیده رتراستٔە پرورده ازشیرٔە شیرحرکتبنابراین 

  .می برند) مانند ماهیچه ها(ی پیامها را از بخش مرکزي دستگاه عصبی به سوي اندامها حرکتیاخته هاي عصبی 

  .ی کنندی را فراهم محرکتیاخته ها ي عصبی رابط ارتباط الزم بین یاخته هاي عصبی حسی و 

  .، مختل و فرد دچار بی حسی و لرزش میشودحرکتاگر ارسال پیامهاي عصبی به درستی انجام نشود بینایی و 

  .ی این بیماري دارویی را تجویز میکنندحرکتبراي بهبود اختاللهاي 

  .ی و ارتباطی استحرکتقشر مخ شامل بخش هاي حسی، 

  .ستندی به ماهیچه ها و غده ها، پیام میفرحرکتبخشهاي 

  .ی ارتباط برقرار میکنندحرکت بخشهاي ارتباطی بین بخشهاي حسی و 

  . نقش دارندحرکتمغز میانی در باالي پل مغزي قرار دارد و یاخته هاي عصبی آن، در فعالیت هاي مختلف از جمله شنوایی، بینایی و 

  .ند کحرکتکما حالت بیهوشی عمیق است ك که در آن، فرد زنده است، ولی نمیتواند 

  .ی استحرکت شکمی آن ٔە پشتی عصب نخاعی حسی و ریشٔەریش

  .ی را از نخاع خارج میکندحرکت پشتی، اطالعات حسی را به نخاع وارد و ریشه شکمی پیامهاي ٔەریش

  . ی استحرکتدستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش حسی و 

  .  ماهیچه ها میرساندی این دستگاه پیام عصبی را به اندام هاي اجرا کننده مانندحرکتبخش 

  .ی دستگاه عصبی محیطی، خود شامل دو بخش پیکري و خودمختار استحرکتبخش 

  . اطالع یابدحرکتفعالیت گیرنده هاي مکانیکی موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیري قسمتهاي مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و 

  . میدهندرکتح چشم متصل اند، آن را ٔەماهیچه هایی که به کر
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  . سر این یاخته ها را تحریک میکندحرکت

  . درمیآیدحرکتبا چرخش سر، مایع درون مجرا به 

  .  در میآوردحرکت ژالتینی را به ٔەجریان آب در کانال، ماد

  . ژالتینی، یاخته هاي گیرنده را تحریک می کندٔە مادحرکت

  .ی چیره شوندحرکتمصنوعی تاحدودي بر محدودیتهاي افراد داراي نقص عضو نیز میتوانند با استفاده از اعضاي 

  . بدن دارندحرکتاستخوانهاي دست و پا نسبت به اسکلت محوري، نقش بیشتري در 

  . بدن میشوندحرکتاستخوانها به کمک ماهیچه ها موجب 

  . آن میشودحرکتن و  ماهیچه به استخواحرکتاتصال ماهیچه هاي اسکلتی به استخوانها و انقباض آنها باعث انتقال نیروي 

  . نمیکنندحرکتدر بعضی مفصلها، استخوانها 

  . دارندحرکتدر بیشتر مفصلها، استخوانها قابلیت 

ماهیچه روي بازو می تواند ساعد را به سمت جلو یا باال بیاورد، ولی نمیتواند آن را به حالت قبل برگرداند و این حرکت توسط ماهیچه پشت بازو انجام 
  .میشود

  . استخوان نمیشوندحرکتاهیچه هاي اسکلتی باعث  مٔەهم

  . ارادي میشوندحرکت ارادي ماهیچه ها با اتصال به استخوانها باعث ایجاد حرکاتوظیفه توضیح 

  . میکندحرکت زیادي ٔەجلوي بازو، ساعد دست بها نداز

  . میشودحرکتیسم مانع از آزاد شدن استیلکولین از یاختههاي عصبی 

  .  کنندحرکت بخشی از زندگی خود میتوانند از جایی به جاي دیگري جانوران حداقل در

  . در جانوران بسیار متنوع استحرکتیشیوه هاي 

  . در جانوران مشابه استحرکتاساس 

  . در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کندحرکت براي 

  .اي هستند، جانوران نیازمند ساختارهاي اسکلتی و ماهیچه حرکت براي انجام 
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  . میکندحرکتدر این جانوران، با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف . عروس دریایی اسکلت آب ایستایی دارد

  . بادکنک هنگام خالی شدن هواي آن است و باعث رانده شدن بادکنک در خالف جهت خروج هوا میشودحرکت  این حالت مانند 

  . حفاظتی هم داردٔە، وظیفحرکتدر این جانوران، اسکلت عالوه بر کمک به .  جانوران داراي اسکلت بیرونی هستندحشرات و حلزونها نمونه هایی از

  . میکردند و مواد اطراف خود را میخوردندحرکتمچنیکو براي نخستین بار، درون بدن الرو یاخته هایی را دید که شبیه آمیب بودند؛ 

  .، ساختارهایی به نام دوك تقسیم ایجاد میشود و جدا شدن صحیح کروموزومهاحرکتبراي 

  . میکنند و بین آنها دوك میتوزي تشکیل میشودحرکتضمن فشرده شدن کروموزوم، سانتریولها به دو طرف یاخته 

  .  میکنندحرکتکروموزومهاي هم ساخت که هریک دو کروماتیدي اند، از هم جدا میشوند و به سمت قطبین یاخته 

  .تبدیل شوند) اسپرم( به سمت وسط لوله هاي اسپرم ساز تمایزي در آنها رخ میدهد تا به زامه حرکتن اسپرماتیدها در حی

  .ساعت در آنجا بمانند تا توانایی تحرك در آنها ایجاد شود18 نیستند و باید حداقل حرکتاسپرمها ابتدا قادر به 

  . رحم هدایت میکنندٔە اووسیت ثانویه را به درون لول میکنند وحرکت رحم در اطراف آن ٔەزوائد انگشت مانند ابتداي لول

  . میکندحرکت رحم به سمت رحم ۀ توپر در لولۀ یاخته اي است که تقریبا این تودۀ ایجاد تود

  . کندي دارند و یا امکان جفت یابی ندارند، مشکل ساز استحرکتتولید مثل جنسی در جانورانی که 

  . داردحرکتی ٔەمانند گامت نر در جانوران وسیلگامت نر در گیاهانی مانند خزه، ه

  . نداردحرکتی ٔەگامت نر در گیاهان گلدار وسیل

  . در گیاهان عالقه مند بودحرکت پدیده ٔەچارلز داروین به مطالع

  . کنندحرکتبرگه اي کرکدار به راحتی 

  . حشره دشوارتر و گاه غیرممکن میشودحرکت  اگر گیاه مواد چسبناك ترشح کند، 

  

  .خون که حدودصدسال پیش به مرگ منجرمی شدندفشارافزایش 

  . اسمزي محلول نام داردفشار الزم براي توقف کامل اسمز، فشار
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  .اسمزي بیشتراست وآب سریعتر جابه جامی شودفشارهرچه اختالف غلظت آب در دوسوي غشا بیشترباشد،

  .اسمزي مایع اطراف یاخته ها تقریبامشابه درون آنهاستفشار 

  .غذا به عقب دهان وداخل حلق رانده می شودٔەزبان،تودفشارگام بلع باهن

  .  جو کمتر است و باعث می شود ششها در حالت بازدم هم نیمه باز باشندفشار این مایع از فشار

  . اجتماعی در تمایل افراد به کاهش وزن بیش از حد نقش داردفشارتبلیغات و 

هواي درون شش ها کم شده،هواي بیرون به درون شش هاکشیده فشاردرنتیجه،. هانیزمنبسط می شوند سینه منبسط می شودششٔەهنگامی که قفس
  .می شود

چنان چه ذرات خارجی یا گازهایی که ممکن است مضر یا نامطلوب باشندبه مجاري تنفسی وارد شوند، باعث واکنش سرفه یا عطسه می شود؛ در این 
  .همراه با مواد خارجى به بیرون رانده مى شود) عطسه(ا بینى ودهان ی) سرفه( از راه دهانفشارحالت هوا با 

  .مثبت می گویندفشاربه شش هامیراند به این سازوکارپمپ فشار هوارا با"قورت دادن"قورباغه به کمک ماهیچه هاي دهان وحلق،با حرکتی شبیه

  .منفی،به شش هاوارد می شودارفش مکش حاصل ازٔەمنفی وجود داردکه درآن،هوا به وسیلفشاردرانسان سازوکار

  . خون و چگونگی اندازه گیري آن در بیشتر خانواده هامطرح استفشاربحث 

  .دردو طرف آن ها،باعث بازیا بسته شدن دریچه هامی شودفشارساختارخاص دریچه هاوتفاوت 

  .یچه ها باشد خون مزمن یا تنگی درفشار بزرگ شدن قلب دراثرۀممکن است نشان"QRS "مثالافزایش ارتفاع 

  . زیاد واردشده از سوي قلب را تحمل، هدایت کنندفشارماهیچه اي وپیوندي در سرخرگ ها به طور معنی داري بیشتر است تا بتوانند ٔەضخامت الي

 به جلو می رفشا کشسان سرخرگ ها جمع می شودو خون را با  ٔەدر هنگام استراحت بطن یعنی وقتی که دیگر خونی از قلب خارج نمی شود، دیوار
  . راند

  . باعث هدایت خون در رگ هاوپیوستگی جریان خون در هنگام استراحت قلب می شودفشاراین 

  . بطن ها یا سرخرگ ها استٔە رگ واردمی شودوناشی از انقباض دیوارٔە خون، نیرویی است که از سوي خون بردیوارفشار

  .ي براي کار طبیعی دستگاه گردش خون الزم استشارفچنین .  خون زیاددرون سرخرگ استفشارخونریزي، ناشی از

  .کمینه برحسب میلی مترجیوه استفشاربیشینه وفشاراین دوعددبه ترتیب،معرف . بیان میکنند )80 روي 120مثال (  خون را با دوعدد فشارمعموال 
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  .ي است که انقباض بطن روي سرخرگ واردمی کندفشاربیشینه فشار 

  . سرخرگ بازشده،در هنگام بسته شدن به خون واردمی کندٔەي است که دیوارفشارراحت قلب، کمینه در هنگام استفشار 

( نامناسب به ویژه مصرف چربی ونمک زیاد،دخانیات،استرسٔەچاقی، تغذي:  خون تأثیر بگذارد، از جملهفشار عوامل مختلفی میتواندروي 
  . خانوادگیٔەو سابق) روانیفشار

  . میان درون و بیرون مویرگ استفشار مویرگ ها صورت می گیرد که عامل آن اختالف ٔەوادازمنافذدیواردر جریان توده اي انتقال م

  .تراوشی نام داردفشار خون که فشار ە اسمزي حاصل از وجود پروتئین هاي خوناب و باقیماندفشار

  

  

  بعد از تماس هاي مکرر و پیامک هاي مختلف
   نیاز بر آن دیدم که 
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  . تراوشی در سمت سرخرگی، باعث خروج توده اي ازموادازمویرگ می شودفشاربیشتربودن 

 تراوشی باعث بازگشت توده اي موادبه فشار اسمزي نسبت به فشار این مواد در اختیار یاخته ها قرار می گیرد و در طرف سیاهرگی، بیشتر بودن 
  .جریان توده اي می گویندمویرگ می شودکه به این رفت وبرگشت، 

  . خون درون سیاهرگ هامی تواندازسرعت این بازگشت مایعات ازبافت به خون بکاهدفشارکمبود پروتئین هاي خون و افزایش 

  . جریان خون در سیاهرگ هامی شود ٔە سرخرگی باعث ادامفشارباقیمانده 

  . بیشترآن ها به سمت باال است الزم است خون و جهت حرکت خون در سیاهرگ هاکه درفشار به علت کاهش شدید 

  ي واردمی کنندفشارانقباض ماهیچه هاي دست وپا، شکم ودیافراگم، به سیاهرگ هاي مجاور خود

   سینه بازمی شودٔەدرهنگام دم،که قفس: سینهٔە مکشی قفسفشار

  .خون را به سمت باالمی کشدمکشی ایجادمی شودکه فشارازروي سیاهرگ هاي نزدیک قلب برداشته می شودودرون آن هافشار

 روانی مثل نگرانی، ترس واسترس امتحان قرار می گیریم، ترشح بعضی از هورمون ها از غدد درون ریز مثل فوق فشار ٔەوقتی در حالت هاي ویژ
  . کلیه، افزایش می یابد

  . دهندخون را افزایش میفشاراین هورمونها با اثرروي بعضی اندام هامثل قلب وکلیه،ضربان قلب و

  . سرخرگ هاي گردش عمومی قرار دارندٔەي که در دیوارفشارگیرنده هاي : سرخرگیفشار سازوکارهاي انعکاسی براي حفظ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 25 

گیرنده هاي حساس به کمبود اکسیژن و گیرنده هاي حساس به افزایش کربن دي اکسیدویون هیدروژن که گیرنده هاي شیمیایی نام دارند پس از 
  . سرخرگی در حد طبیعی حفظ، و نیازهاي بدن در شرایط خاص تأمین شودفشارپیام می فرستندتا تحریک، به مراکزعصبی 

  .، انعقاد خون و ایمنی بدنpH اسمزي خون، انتقال مواد، تنظیمفشارپروتئین هاي خوناب نقش هاي گوناگونی دارند از جمله حفظ 

  .پنیسیلین نقش دارد اسمزي خون و انتقال بعضی از داروهامثل فشارآلبومین،در حفظ 

  .بیشتربراي گردش عمومی،فعالیت می کندفشارکمتر براي تبادالت گازي وتلمبه دیگربافشاریک تلمبه با

 گردشی مضاعف را ٔەدرسامانفشاراین حالت،حفظ .جدایی کامل بطن هادر پرندگان وپستانداران وبرخی خزندگان مثل کروکودیل هارخ می دهد
  .آسان می کند

  .براي رساندن سریع مواد غذایی و خون غنی ازاکسیژن به بافت هادر جانورانی با نیازانرژي زیاد،مهم استخون باالفشار

آن چه که درمورداین محیط مایع حائزاهمیت است،مشابه بودن غلظت آن باغلظت درون . تک تک یاخته هاي مادر محیطی مایع زندگی می کنند
  . اسمزي آن هاستفشار یاخته ها یا به عبارت دقیق تر مشابه بودن

  .اسمزي مایع اطراف یاخته ها را تنظیم می کندفشاربدن ما 

  . خون ازکالفک خارج شده به کپسول بومن وارد می شوندفشاردر مرحله تراوش 

  .  تراوشی به حدکافی زیاد باشد سازوکار ویژه اي براي کالفک در نظرگرفته شده استفشاربراي اینکه 

  .تراوشی رادرمویرگ هاي کالفک افزایش می دهدفشارر ازقطرسرخرگ وابران است واین،قطر سرخرگ آوران بیشت

  . خون درکلیه کاهش می یابدفشارکاهش مقدارآب خون وکاهش حجم آن، ٔەدرنتیج

  . استفشارمهره داران همچنین سیستم گردش خون بسته دارندکه خون درآن تحت 

  .ی کند، خون را ازغشاها به کلیه ها تراوش مفشاراین 

  .اسمزي مایعات بدن ازآب بیشتراستفشاردرماهیان آب شیرین،

  . اسمزي مایعات بدن کمتر از آب دریاستفشاردرماهیان دریایی 

وقتی مقدارآب درمحیط بیشترازمقدارآن دریاخته باشد،کریچه ها حجیم و پرآب اندوسبب می شوندکه پروتوپالست به دیواره بچسبدوبه آن 
  .آورد فشار
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  .تا حدي کشیده می شود، اما پاره نمی شودفشار یاخته اي دربرابراین ٔەدیوار

  .ریشه اي را ایجاد می کندفشاردرآوندهاي چوبی ریشه افزایش می یابد وفشار در اثرتجمع آب و یون ها،

ریشه اي وتعرق، وبا همراهی ارفشریان توده اي درآوندهاي چوبی تحت اثر دوعامل . خام به سمت باال می شودٔەریشه اي باعث هل دادن شیرفشار
  . آب انجام میشودٔەخواص ویژ

   خام نقش کمی داردٔە ریشه اي درصعود شیرفشاردر بیشتر گیاهان، 

  .تورژسانس آن ها استفشارباز و بسته شدن روزنه به دلیل ساختار خاص یاخته هاي نگهبان روزنه وتغییر

 برگ ٔە رسدازمقدار تعرق آن از سطح برگ بیشترباشد، آب به صورت قطراتی از انتها یا لب ریشه اي به برگ هامیفشاراگر مقدار آبی که در اثر 
  .هاي بعضی گیاهان علفی خارج می شودکه به آن تعریق می گویند

  . ریشه اي استفشار ٔەتعریق از ساختارهاي ویژه اي به نام روزنه هاي آبی انجام می شود و نشان

  . پرورده،ارائه داده استٔەي را براي جابه جایی شیرفشارست مونش، الگوي جریان یک گیاه شناس آلمانی به نام ارن

  . و گرمـاي زیـاد، انواعـی از کرمهـاي لولـهاي در آنجا وجـود دارنـدفشـاربـا وجـود 

  . خون و زنش قلب را تنظیم میکندفشاربصل النخاع تنفس، 

  .تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم میکندخون، فشار هیپوتاالموس دماي بدن، تعداد ضربان قلب، 

   خون تنظیم میشودفشاردر زندگی نباتی بخش خودمختار مغز فعالیت دارد؛ ضربان قلب، تنفس و 

  . از هم جدا میشوندفشاردو تاالموس با یک رابط به هم متصل اند و با کمترین 

  . خون کاهش یافته، ضربان قلب کم میشودفشار حالت، در این. فعالیت پاراسمپاتیک باعث برقراري حالت آرامش در بدن میشود

  . خون، ضربان قلب و تعداد تنفس میشودفشاربخش سمپاتیک سبب افزایش 

، مواد شیمیایی وتغییر دما، نفوذپذیري غشاي گیرنده به یون هاو درنتیجه پتانسیل غشاي آن فشارعوامل گوناگونی مانند تغییر شکل در اثر 
  .راتغییرمیدهند

  .قرار میدهد و در آن تغییر ایجاد میکندفشار دندریت را تحت ٔەه شدن این پوشش، رشتفشرد
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 فشار ۀ هاي حواس پیکري، انتهاي دندریت آزاد، مانند گیرنده هاي درد، یا انتهاي دندریت هایی درون پوششی از بافت پیوندي مانند گیرند   گیرنده
  .در پوست اند

  . یا ارتعاش تحریک میشوندفشارکانیکی در پوست و بافت هاي دیگرند که با تماس، گیرنده هاي تماسی، گیرنده هاي م

  . مایع داخل چشم افزایش می یابد، بیماري آب سیاه ایجاد میشودفشار  این مایع مسدود شود، ٔەاگر به علتی مسیر تخلی

  . داخل چشم به تحلیل عصب بینایی و کاهش بینایی منجر میشودفشارافزایش 

  . صماخ یکسان شود و پرده به درستی بلرزدٔە آن در دو طرف پردفشارراه این مجرا به گوش میانی منتقل میشود، تا هوا از 

هورمون هاي  .  جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف حرکت میکندفشاردر این جانوران، با . عروس دریایی اسکلت آب ایستایی دارد
  . خون و گلوکز خوناب را افزایش میدهند و نایژکها را در ششها باز میکنندفشارقلب، اپینفرین و نور اپینفرین  ضربان 

  . خون باال میرودفشاربه دنبال بازجذب سدیم، آب هم بازجذب میشود و در نتیجه 

  . روحی و جسمی به گونه اي چشمگیر از طول این مدت می کاهدفشار نامناسب، کار زیاد و سخت، ٔەتغذي

  . ژلهاي تخمک برسدٔەدر بین یاخته هاي فولیکولی وارد میشود تا به الي فشاراسپرم با 

  . آمنیون را پاره میکندٔە وارد و کیسفشارابتدا سر جنین به سمت پایین 

  . می آوردفشار رحم در هربار انقباض، بیشتر باز می شود و سر جنین بیشتر به آن ٔەدهان

 ٔە تورژسانس در یاخته هایی رخ می دهد که در قاعدفشاراین پاسخ به علت تغییر .  می شودضربه زدن به برگ گیاه حساس، باعث تا شدن برگ
  .برگ قرار دارند

 
 

 وکلسترول لیپیدفسفو نام به هایی غشا،مولکول يلیپید بخش .است شده تشکیل وکربوهیدرات ،پروتئینلیپید هاي ازمولکول یاخته غشاي

   هاي مولکول.دارد

 آن به پروتئینی هاي مولکول گذرندویا می يلیپید هاي مولکول بین توانندازغشاعبورکنند،ازفضاي می که موادي.اند رگرفتهقرا دردوالیهلیپیدفسفو

  .کنند می هاکمک

  . لسیتین استلیپیدصفرا آنزیم نداردوترکیبی ازنمک هاي صفراوي،بی کربنات،کلسترولوفسفو

  .،که معموال آنها را چربی می نامیمهاي رژیم غذایی تریگلیسریدها هستندلیپیدفراوان ترین 
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  .هاي دیگر را آب کافت می کنندلیپیدها در دوازدهه، تریگلیسریدها و لیپید ٔەلیپاز و دیگر آنزیم هاي تجزیه کنند

  .ها به مویرگ لنفی واردمی شوندلیپیدمولکول هاي حاصل از گوارش 

  .شوندپرز،منتشرمی ٔەهابه درون یاختلیپیدمولکول هاي حاصل ازگوارش 

  .درمی آیند)، کلسترولوپروتئینلیپیدذره هایی شامل تري گلیسرید، فسفو( ها به شکل کیلومیکرون لیپیدتریگلیسرید همراه با پروتئین ها و سایر 

  .هاي آن درکبد یا بافت چربی ذخیره می شوندلیپیدکیلومیکرون ها بعدا همراه با لنف، به خون وارد و 

  .هارادر خون به بافت هامنتقل می کنندلیپیدساخته می شود که )وپروتئینلیپیدترکیب ( ل هاي لیپوپروتئین ها، مولکولیپیددرکبداز این 

  .هاي غشا یا آب تعیین می کندلیپیدراه عبوررامیزان انحالل مواددر

شر می شوندو مولکولهایی مثل اکسیژن، هاي غشا،کم است مثل گلوکزویون هاي سدیم و پتاسیم از طریق منافذ منتلیپیدمولکولهایی که انحالل آن هادر
  . مویرگ منتشر شوندٔەهاي غشا بیشتراست می توانندازغشاي یاخته هاي دیوارلیپیدکربن دي اکسیدو اوره  که انحالل آن هادر

  .ي هستندلیپیدکوتین وچوب پنبه ازترکیبات 

  .ي مانندکوتین ساخته شده استلیپیدپوستک ازترکیبات 

هاوبعضی موادآلی دیگررا لیپید فتوسنتز،بخشی ازموادموردنیازخودمانندکربوهیدرات ها، مانندآب ومواد پروتئین ها، ٔەدبه وسیلبیشترگیاهان می توانن
  .تولید کنند

 
 منافذ بستن جهت ساختاري معموال و دارند راه خارج به بدن، سطح تنفسی منافذ طریق از که هستند هم به مرتبط و منشعب هاي لوله ها، نایدیس

  ..شود می بدن آب رفتن هدر از مانع دارندکه

  . تنفسی در ابتداي نایدیس قرار داردمنافذ

  .ي به وجود می آیندکه عبور مواد را امکان پذیر می سازندمنافذهم قرار گرفته است و در همان قسمت،   یاخته هاي پهن و نازك، روي ٔەلب

  .تفاوت است در بافت هاي مختلف بسیار ممنافذاندازه و تعداد این 

  . بسیاربزرگی هستمنافذدر مویرگ هاي جگروطحال، 

 پروتئینی، ٔەزیاد درغشاي سلول هاي پوششی همراه باغشاي پایه ضخیم مشخص می شوندکه درآن اليمنافذمویرگ هاي منفذ دار باداشتن 
  .عبورمولکول هاي درشت مثل پروتئین هارامحدودمی کند
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  . مویرگ منتشرشوندٔە پرازآب دیوارمنافذ مولکولهاي محلول می توانندهم ازراه

  . منتشر می شوندمنافذگلوکزویون هاي سدیم و پتاسیم از طریق 

  . مویرگ ها صورت می گیردٔەدیوارمنافذدر جریان توده اي انتقال مواداز

عبورکند، آن گاه بامانع منافذتئینی بتوانداز این عبورکننداما اگرپرومنافذ بزرگی که دارند به طورمعمول نمی توانند از این ٔەپروتئین ها به علت انداز
  . مویرگ هاي کالفک استٔەدیگري روبه رو خواهد شدوآن غشاي پاي

  . دفعی به خارج بدن راه می یابندمنافذدفعی پروتونفریدي، شبکه اي از کانال هاست که از طریق ٔەسامان

  . دفعی خارج می کندمنافذایعات را به کانالهاي دفعی هدایت،وازم) شمع دارندٔەکه ظاهري شبیه شعل(ضربان مژه هاي این یاخته 

  .پالسمودسم آنقدر بزرگ است که پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروس هاي گیاهی از آن عبور می کندمنافذ

 
 
 
 
 
 

  

  . دفعی یاخته خارج می شودمنفذمحتویات کریچه دفعی از راه 

  .بزرگ سیاه رگ زبرین قرارداردمنفذ پشتی دهلیزراست وزیرەدیوارگره اول یا گره سینوسی ــ دهلیزي در

  .ي نداشته باشندمنفذمویرگ هاي مغز ممکن است هیچ 

  .دار درکلیه ها،غدد درون ریزوروده وجود دارندمنفذمویرگ هاي 

ي سرطانی درقسمت هاي دار درپخش یاخته هامنفذدستگاه لنفی درمقابله باعوامل بیماري زا نقش دارد،ولی باداشتن مویرگ هاي 
  .مختلف بدن نیزمؤثراست

  . دارهستندمنفذمویرگ هاي کالفک ازنوع 

  .ي به بیرون باز می شودمنفذنفریدي لوله اي است که با 

  .ادراري در خارج از بدن ختم می شودمنفذمتانفریدي لوله اي است که در جلو، قیف مژکدارو در نزدیک انتها،داراي مثانه است که به 
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  . دفعی نزدیک شاخک،دفع می شوندمنفذ عمومی به این غده تراوش وازٔەت دفعی، از حفرمایعا

  . هوایی انجام می شودٔە بین یاخته هاي نگهبان روزنمنفذاغلب تبادل گازها ودرنتیجه تعرق برگ ها از

  . هوایی باز شودٔە روزنومنفذهنگام جذب آب و تورژسانس، یاخته ها خمیدگی پیداکند 

  .ي وجود نداردمنفذ بافت پوششی مویرگ هاي مغز به یکدیگر چسبیده اند و بین آنها یاخته هاي

ي در غشاي یاخته ایجاد منفذ سرطانی متصل می شود، با ترشح پروتئینی به نام پرفورین ٔە طبیعی، به یاختٔە کشندٔەاین یاخت
  .میکند

  .ین سد بین یاخته ها از این سد بگذرند روزنه ها یا فضاي امنفذعوامل بیماري زا می توانند با عبور از 

  

  . هارادریاخته هاي زنده،شناسایی وردیابی کردپروتئینمیتوان مولکولهایی مانند 

  . وکربوهیدرات تشکیل شده استپروتئینغشاي یاخته ازمولکول هاي لیپید،

  . به آن هاکمک می کنندپروتئینی هاي موادي که می توانندازغشاعبورکنند،ازفضاي بین مولکول هاي لیپیدي می گذرندویا مولکول

  .هاي غشا،غلظت انتشارمواد را تسهیل می کنندوموادرادر جهت شیب آنها،ازغشاعبورمی دهندپروتئین در انتشار تسهیل شده 

  .است) پروتئینترکیب کربوهیدرات و( پروتئینی وگلیکوپروتئینیغشاي پایه، شبکه اي ازرشته هاي 

زمینه اي که یاخته هاي این بافت،آن ٔەوماد) ارتجاعی ( به نام رشته هاي کالژن و رشته هاي کشسان پروتئینیه ها،رشته هاي بافت پیوندي از انواع یاخت
  .رامی سازند،تشکیل شده است

  . استتئینپرو زمینه اي بافت پیوندي سست بافت پیوندي، سست، شفاف، بی رنگ، چسبنده و مخلوطی از انواع مولکول هاي درشت مانندگلوکؤەماد

  . مخاطی ایجاد می کندٔە است که آب فراوانی جذب و مادپروتئینیموسین، گلیکو

  . ها را به مولکول هاي کوچک تر تجزیه می کندپروتئینآنزیم پپسین، 

  . ها را آغاز و آنها را به مولکول هاي کوچک تر تبدیل می کندپروتئینپپسین در محیط اسیدي معده، گوارش 

 خود یعنی ٔە ها به واحدهاي سازندپروتئین باریک، ٔە فعالیت پروتئازهاي لوزالمعده  و آنزیم هاي یاخته هاي رودٔەدر نتیج باریک ٔەدر رود
  .آمینواسیدها، آب کافت می شوند
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  .  ها را آغاز و آنها را به مولکول هاي کوچک تر تبدیل می کندپروتئینپپسین در محیط اسیدي معده، گوارش 

 خود یعنی ٔە ها به واحدهاي سازندپروتئین باریک، ٔە فعالیت پروتئازهاي لوزالمعده  و آنزیم هاي یاخته هاي رودٔەدر نتیج باریک ٔەدر رود
  .آمینواسیدها، آب کافت می شوند

  .یاخته هاي روده تخریب می شوند) که درگندم و جووجوددارد( گلوتن پروتئیندر بیماري سلیاك براثر

  . سدیم ــ پتاسیم حفظ می شودٔە انتقال دهندپروتئین شیب غلظت سدیم با فعالیت

درمی آیندوبا )پروتئینذره هایی شامل تري گلیسرید، فسفولیپید، کلسترولو(  ها و سایر لیپیدها به شکل کیلومیکرون پروتئینتریگلیسرید همراه با 
  .برون رانی به مایع بین یاخته اي و سپس به مویرگ لنفی واردمی شوند

  .ساخته می شود)پروتئینترکیب لیپیدو ( پروتئینین لیپیدها، مولکول هاي لیپودرکبداز ا

 از کلسترول بیشتر است که پروتئینمی گویندودرگروهی دیگر،)LDL( کم چگالپروتئین ها کلسترول زیادي دارند و به آنها لیپوپروتئینگروهی از لیپو
  .نام دارند) HDL( پرچگال پروتئینلیپو

  . ساخته می شودپروتئینشده،گلیکوژن ودرکبد،ازمواد جذب 

  .ها را مختل کندپروتئین  هـا می شودکه می تواندعملکرد پروتئین  بـاعث تغییرساختارpHتغییر

  . هاانجام می دهندپروتئینبسیاري ازفرایندهاي یاخته اي را

  . به نام هم متصل استپروتئینییک گروه غیرهررشته، به .  آمینواسیدي تشکیل شده استٔە است که از چهار زنجیرپروتئینیهموگلوبین، 

، عبورمولکول پروتئینی ٔەمویرگ هاي منفذدارباداشتن منافذزیاد درغشاي سلول هاي پوششی همراه باغشاي پایه ضخیم مشخص می شوندکه درآن الي
  . هارامحدودمی کندپروتئینهاي درشت مثل 

  .شی وبابرون رانی ازآنهاخارج می شوند هـاي درشت، با درون بري واردیـاخته هاي پوشپـروتئیـن

  . فشار خون فشارتراوشی نام داردٔە هاي خوناب و باقیماندپروتئینفشار اسمزي حاصل از وجود 

  . هاي خون و افزایش فشار خون درون سیاهرگ هامی تواندازسرعت این بازگشت مایعات ازبافت به خون بکاهدپروتئینکمبود 

  .  ها،موادغذایی، یون ها ومواددفعی حل شده اندپروتئینت که در آن  درصد خوناب، آب اس90بیش از 

  .، انعقاد خون و ایمنی بدنpH هاي خوناب نقش هاي گوناگونی دارند از جمله حفظ فشار اسمزي خون، انتقال مواد، تنظیمپروتئین
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  . گلوبین می چسبدو هموگلوبین را می سازدپروتئینآهن به صورت گروه هم به 

  . هاي خون مثل فیبرینوژن،لخته را ایجادمی کنندپروتئینا ترشح مواد و باکمک گرده ها ب

  . فشار خون ازکالفک خارج شده به کپسول بومن وارد می شوندٔە ها، در نتیجپروتئیندر مرحله تراوش خوناب شامل آب و مواد محلول در آن به جز 

  .می توانند از این منافذعبورکنن بزرگی که دارند به طورمعمول نٔە ها به علت اندازپروتئین

  .  مویرگ هاي کالفک استٔە بتوانداز این منافذعبورکند، آن گاه بامانع دیگري روبه رو خواهد شدوآن غشاي پايپروتئینیاگر

  . هاي خوناب جلوگیري می کندپروتئیناین غشا در حدود پنج برابرضخیم ترازغشاي پایه درسایرمویرگ هاست واز خروج 

  .شود  فوق کلیه، هورمون آلدوسترون ترشح ٔە هاي خوناب وراه اندازي مجموعه اي ازواکنش ها،باعث می شودازغدپروتئینثربریکی ازرنین با ا

  . و انواعی از پلیساکاریدهاي غیر رشته اي قرار می گیرندپروتئین نخستین رشته هاي سلولز وجوددارندکه در زمین هاي از ٔەدر دیوار

  .، اسیدي ورنگی است که در گیاه ساخته می شوندپروتئینی ترکیبات ٔە ذخیربه جز آب کریچه محل

  .،یکی دیگرازترکیباتی است که درکریچه ذخیره می شودپروتئین

  . هاست که بذر گندم وجوذخیره می شودپروتئینگلوتن یکی از این 

  .، لیپیدهاوبعضی موادآلی دیگررا تولید کنند هاپروتئینگیاهان بخشی ازموادموردنیازخودمانندکربوهیدرات ها، مانندآب ومواد 

  . ها و مولکول هاي وراثتی شرکت می کنندپروتئیننیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستند که در ساختار 

ت  هایی دخالت دارند که سرعپروتئینبراي انتقال آب درعرض غشاي بعضی یاخته هاي گیاهی و جانوري و غشاي کریچه بعضی یاخته هاي گیاهی  
  . ها تشدید می شودپروتئینهنگام کم آبی، ساخت این . جریان آب را افزایش می دهند

  . ها، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروس هاي گیاهی از آن عبور می کندپروتئینمنافذپالسمودسم آنقدر بزرگ است که 

ها، کانالهاي پروتئینیکی از این . و پتاسیم از غشا کمک میکنند وجود دارند که به عبور یونهاي سدیم پروتئینیدر غشاي یاخته هاي عصبی، مولکولهاي 
  .نشتی هستند که یونها میتوانند از آنها منتشر شوند

 عصبی باز می شوند و یونها از آنها عبور میکنندٔە هایی به نام کانالهاي دریچه دار وجود دارند که با تحریک یاختپروتئیندر غشاي یاخته هاي عصبی، 

 همچنین کانالی است که با اتصال ناقل پروتئیناین .  متصل میشودٔە به نام گیرندپروتئینی پس سیناپسی، به ٔە پس از رسیدن به غشاي یاختناقل عصبی
  .عصبی به آن باز میشود
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  .ی اکتین و میوزین استپروتئین ٔەظاهر مخطط این یاخته ها به دلیل وجود دو نوع رشت

 هاي میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، پروتئینبا اتصال . هاي میوزین به رشته هاي اکتین متصل میشوندپروتئیناي  ماهیچه اي، سرهٔەبا تحریک یاخت
  . سارکومر به هم نزدیک میشوندzدو خط 

  . استپروتئینجنس مولکول گیرنده از نوع 

  .هاي غشایی، عملکرد گیرندهاي استپروتئین در واقع یکی از وظایف 

  

  

  

  

  

  

  .ها به دست آورند که به کاهش وزن میانجامدپروتئینیرین یاخته ها مجبورند انرژي موردنیاز خود را از چربیها یا حتی دردیابت ش

  .ها، مقاومت بدن را کاهش میدهدپروتئینتجزیه 

  .ها، پاسخ التهابی و تب است، پروتئیندومین خط دفاعی شامل بیگانه خوارها، گویچه هاي سفید

  . هاي دفاعی است بیش از گذشته به خارج رگ نشت کندپروتئینها موجب میشود، تا خوناب که حاوي نفوذ پذیري بیشتر رگ

  . به نام پرفورین منفذي در غشاي یاخته ایجاد میکندپروتئینی سرطانی متصل میشود، با ترشح ٔە طبیعی، به یاختٔە کشندٔەیاخت

  .د ها هم در ایمنی بدن نقش دارنپروتئینعالوه بر یاخته ها، 

اند، اما اگر میکروبی به   ها در فرد غیر آلوده به صورت غیرفعال پروتئیناند این )محلول در خوناب( هاي خون پروتئین هاي مکمل، گروهی از پروتئین
  .بدن نفوذ کند، فعال میشوند

  . که مشابه یک روزنه عمل میکند هاي فعال شده به کمک یکدیگر، ساختارهاي حلقه مانندي را در غشاي میکروبها ایجاد میکنندپروتئین

  .هاي مکمل روي میکروب، باعث میشود که بیگانه خواري آسانتر انجام شودپروتئینقرارگرفتن 
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  . به نام اینترفرون استپروتئینی یکی از روشهاي دفاع، ترشح 

  .  مکمل، فعال شده به غشاي باکتري متصل میشوندپروتئین

  . اند پروتئینجنس  شکل و از Yپادتنها مولکولهایی 

  .ی به نام هیستون پیچیده استپروتئینمولکول 

  . تقسیم میشوندٔە ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته افزایش پیدا میکنند و یاختهها آمادپروتئیندر این مرحله، ساخت 

  . آن متصل میشوددوك تقسیم، مجموعه اي از ریزلوله هاي است که هنگام تقسیم، پدیدار و سانترومر کروموزوم به

  . تشکیل شده استپروتئینی کوچکتر ٔەهر یک از این استوانه ها، از تعدادي لول

  . سانترومر، کروماتیدها از هم جدا میشوندٔە اتصالی در ناحیپروتئین ٔەبا تجزي

  .  ها وجود داردکه با فرایندهایی منجر به تقسیم یاختهاي میشوندپروتئینانواعی از 

  .ي نیز وجود دارند که در شرایط خاصی، مانع از تقسیم یاخته ها میشوند هاي دیگرپروتئین

  . ها در سرعت تقسیم یاخته مانند پدال گاز و ترمز عمل میکنندپروتئین این 

  . چرخه هستندٔە ها، تنظیم کنندپروتئین

  . و چربی، منبع غذایی جانوران گرده افشان نیز هستندپروتئیندانه هاي گرده به علت داشتن 
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