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 ایننناق مرننناخم کننن   پی جلننو ای چهننار مسننم  سنننا داری خوننکوارکنند  عننا معنند پتننوا    از ایننک کننه   ی 
 
شنندیدا

 کن !! خواهی مم معذرت

 تر شد  است!! سکت راستش را عخواهید چند سالی است که خیلی چیزها عوض شد  و ز دگم

 مفهنننومم و ی پبسنننیار خا ننن  شناسننن ی سر وزمنننوق سراسنننری روا  زیستسننالا ت سرسننن ی 
 
ینننداکرس  اسنننت. شننندیدا

وا ننندق یسننن ی از پننند وق عرومننند  عایننند همنننه چینننز را عنننا هننن  س خعنننا ر نننن  سر تنننواق  و سیگنننر   ی ا ننندشننند  ترکیبنننی 

 خوا د... 

هایناق را ب ننو ید و جننور سیگننر زیسننت  کننه ومننای سکاننا یننا خننا   سکاننا شننو د  عاینند چ نن  عدا ینند کننه عننرای ایک

 کند!!  د! و ایک کناب سر ایک را  خیلی عه شما کمک ممیخوا ع

چنننه سر  دنننر سار ننند  شنننرو   تر از وق ی را خیلنننی منفننناوتها را کنننرسه کنننه عینننو   اینننک   ننن چینی کنننی اینننک م دمنننه

 اه... خیلی منفاوت! کرس 

ثبت کرس  است. از همیق او  کناب سرس ی سِر  اسازگاری را عا « ایمنی عدق»کناب سرس ی ایک   ی را عه  اه 

 ایک   ی از س نا  سر سنایر جا نداراق هن   نربت کنرس  اسنت ولنیکناب سرس ی سر وخر ما عرساشنه است... 

 ا دازس... وخه مگه سایر جا داراق وسه  یستند؟ را عه یاس ایمنی سر اخساق مم وسهعنواق   ی 

 ر ننه این  و شناسی   عرخالف روا  معمنو  کنناب سرسن ی پنیش  ما ه  که هیچ مید و عندی را   یعه هر حا  

 کنی !!!!تر س ا   خیلی عمیق سعی کرسی 

کنی . سنسد عنه  چند  مو ه از س ا  را سر جا داراق عررس ی ممکنی .  ایک   ی رو عا یعر ف س ا  شرو  مم

هنا را  هنای وق ها و تفاوت پرساز   و شنباهت یعر ف س ا  اخن ا  ی و س ا  غیااخن ا  ی سر جا داراق مم

 سارو نک اسنت  یومنات کنند  مح نو   کنی . چیز خیلی جالبی که سر عهاا  همیدق عه ما کمک منم عررس ی مم

جننوری خیلننی  واننا و  کنی . مطمئننن  ایک های مخنلننف س ننا  عررسنن ی مننم ا سر مننورس جنبننهر  ییعنننی مراحننی تکامنن

کنید...  های  یا  عه ویند  یا گذشنه را سر کنار ماق اصلی عخوا ید... ضرر   ی گیاید. مسمت تر یاس مم عمیق

 سه ! مو  مم

مرنننوب عننه ایننک های  ایننک   ننی سر هننر سننا  حنندامی یننک سننالا  سر کنکورهننای سراسننری ساشنننه اسننت. یسننت

 از ا ننوا  س ننا  سر اخسنناق  مراحننی النهنناب و ولننر ی 
 
ا د.  و س ننا  سر سننایر جا ننداراق هننر  شنند   ننی معمننو 

 عنننا  – رسشنننو د. اینننک   نننی ماعلینننت ترکیننن  ز ننناسی سا البننننه سنننبک و سنننیار سنننالا ت هنننر سنننا  عنننوض مم
 
مننن ال

تننر از وق  هایم کننه تنناکنوق ک  متتر عگیاینند! عننه مسنن سننا  سوه... البنننه مفنناهی  مطننر  شنند  را جنندی 6  ننی 

 هنننای ز ننناسی عنننرای گفننناق سار ننند  عنننه  تنننر سمنننت کنیننند! ت ننناو ر اینننک   نننی حرف سنننالا  مطنننر  شننند  اسنننت  عیش

 !کنیدها گوش  وقصدای 
 

 فاع یک رفتار استد 
 شود.   انجام می محرکعملی است که در پاسخ به یک  :رفتار-1
هرای برر ر رفترار د      دهند. محررک  فتارهای خاصی انجام میخود ر های محیطیِ جانوران در پاسخ به محرک-2

 بیرونی. هایمحرک   درونی هایمحرکاند:  نوع
هرای بیر نری    ار محررک  ی دشمن   یا فرد دیگر مشاهدههای در نی   بوی غذا،  ار محرک گرسنگی   تشنگی-3

 هایش است. رفتارند. هدف جانور ار دفاع حفظ حیات خود یا راده

 هنگاه به آیند

کند که بقای خود   فررندانش تضمین شرود،   کند یا شرایطی را فراهم  هایش دفاع   قتی جانداری ار خود یا راده
شایستگی تکاملی باالتری  ار نظر انتخاب طبیعی   خواهد دادبه نسل بعد افزایش را های خود  احتمال انتقال ژن
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 .سال چهارم( 5شت )فصل خواهد دا

 ر جانورانهایی از دفاع د نمونه
 
کننرد، رفترار دفراعی خاصری ار خرود نشران         حشی که در قطب رنردگی مری   هایگا  ار نوعی جمعیتِ افراد-1

ترها تشکیل  ای دفاعی به د ر جوان است، حلقه گرگ )قید!!!(ها که معموالً . این گا ها با دیدن شکارچیددهن می
 شود. ها می آمیز شکارچی یتی موفق دهند. این رفتار مشارکتی   گر هی مانع ار حمله می

 

 
 

 جمع بندی   

 است: پس گا  پستاندار
 ای   گردش خون بسته   مضاعف است. چهارحفره بقل دارای 

  ِکند. دارد   با شش تنفس می کامل دیافراگم 

  راست. لقاح داخلی دارد   بچه 
 گیرند!مارها به هنگام خطر به پشت می افتند   حالت یک مار مرده به خودشان می -2
 

 
 

 جمع بندی   

 خوار است.  مار جانوری گوشت 

 ِتوانند بکررایی انجام دهند.   می )نه همه ی مارها!(مسن ماده یِ مارهای 
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 یجیال هستند.ستهایی   های لگن   ران مار اندام استخوان 

  ِکند. خود امواج فر سرخ را حس می مار رنگی با د  سوراخ در جلوی چشمان 
 

 اصی و اختصاصیدفاع غیراختص 
 مهرگان  جود دارد: داران   بی هرهدفاع غیراختصاصی در م

های مختلف را  تواند میکر ب کند   نمی ها یکسان عمل می میکر ب )قید!!(این مکانیسم دفاعی در برابر اغلب-1
شرده اسرت،    رایی به بدن جرانور  ارد  کند که چه عامل بیماری فرقی نمی در این دفاعدیگر شناسایی کند.  ار یک

 تر جلوگیری شود. های داخلی باید با آن مبارره شود   ار  ر د آن به بخشبه هر حال 

هرا برنیامرد، دفراع     میکرر ب   جود دارد. اگر دفاع غیراختصاصی ار پسِ داران مهرهدفاع اختصاصی اساساً در -2
هرا شناسرایی    سرایر میکرر ب   کند. در این مکانیسم دفاعی یک نوع میکر ب خاص ار اختصاصی با آن مبارره می

فعالیرت دارنرد.    ها لنفوسیتسفید به نام  هایِ شود. در دفاع اختصاصی گر هی ار گلبول شده   با آن مبارره می
ها شناسرایی     خاص را ار سایر میکر ب کنند، یعنی یک نوع میکر بِ ها به صورت اختصاصی عمل می لنفوسیت

 کنند. با آن مبارره می

 :های دفاع اختصاصی و غیراختصاصی تفاوت و شباهت-3

 

    داروینیسم: سیر تکامل دفاع

رمرین پدیرد    یِ کره برر ر ی کرره    یرانوجان ا لین این است که ، جود دارد  ای که بسیار مهم   کلیدی یِ نکته 
داران  جرانوران، مهرره   تکامرلِ  ریادی به  جود آمدند... در مسیرِ پس ار مدتِ ن  مهره دارا دار نبودند مهرهآمدند، 

تروان    مری  بنرابر ایرن  نرد.  ه ادارای دفاع اختصاصی هم شرد  ،مهرگان عال ه بر ارث بردن دفاع غیراختصاصی ار بی
. ندیردار شرد  آن به  جود آمد   سپس انواع دفاع اختصاصری پد  انواعنتیجه گرفت که ابتدا دفاع غیراختصاصی   

 توان بررسی کرد. تکامل در دفاع را در مورد گیاهان نیز می

 راحت تر بگم...
هرا هرم    را    میکرر ب  بیمراری  عوامرلِ  موقرع در آن مهرگان به  جود آمدند.  در مسیر پیدایش جانوران، ابتدا بی
   بره ای کرم   با صرف هزینه ،ی های خاص مهرگان بد ن نیار به اندام یا سلول چندان پیشرفته نبودند. بنابراین بی

 هایشان دفاع کنند. ها ار خود   سلول توانستند علیه میکر ب ی دفاع غیراختصاصی می  اسطه

نروع بافرت   چهاار  داران  مهرگان به  جود آمدنرد. مهرره   داران ار تغییر   تحول بی در مسیر تکامل جانوران، مهره
را نیرز تکامرل    عوامل بیماری چون رفته است. ار طرف دیگرهایشان تقسیم کار صورت گ اصلی دارند   بین سلول

ها به خوبی ار جرانور دفراع کنرد. پرس       بیکرتوانست علیه این م دفاع غیراختصاصی به تنهایی نمی دیگریافتند 
هرایی اختصاصری بره صرورت      ترر   توسرس سرلول    ای بریش  هزینره  با صرفِ ی غیراختصاصی شیوهدفاع عال ه بر 

 شد.اختصاصی هم انجام 

 
 دفاع غیراختصاصی

 

 داران و مهره
 مهرگان بی

عدم توانایی 
شناسایی 

های  میکروب
 مختلف

عملکرد یکسان 

علیه اغلب 
 ها میکروب

 

 دفاع اولیه

 

صرف 
 ی کم  هزینه

 

عدم نیاز به 
های  سلول

 اختصاصی

 
 دفاع اختصاصی

 
 داران مهره

توانایی شناسایی 
های  میکروب

 مختلف

عملکرد 
اختصاصی علیه 

 ها میکروب

 
 دفاع ثانویه

 
صرف 

ی  هزینه
 زیاد

نیاز به 
های  سلول

 اختصاصی
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 هایی از دفاع غیراختصاصی نمونه
یع مخاطی  جرود دارد. در مرایع مخراطی آنرزیم     ماتنان  نرم   های حلقوی کرمار  )قید!!(ر ی بدن بسیاری-1

  لیز ریم  جود دارد.  
 نگاه به گذشته

 :شوند تقسیم می ریر ی سه دسته ها ار نظر شکل به کرم

 اریا   کرم کد ()پالن پهنهای  کرم 

  ای لولهی ها کرم   

 کرم خاکی(   حلقویهای  کرم( 

 
  جود دارد. فاگوسیتهایی ماشبه  ها   بندپایان سلول در اسفنج -2

 مهرگان  جود دارد. در بی لیزوزومیهای    آنزیم لیزوزیمآنزیم -3
 ردن پیوند را دارند. ی دریایی قدرت پس ها   ستاره مهرگان مثل اسفنج ار بی)قید!!(برخی  -4

 ندیجمع ب   

 تنران،   ها، نررم  تنان، کرم ها، کیسه ی اسفنج دهرای ار فرمانر ی جانوران بوده   شامل شش  مهرگان شاخه بی
 بندپایان   خارپوستان هستند.

  مهرگان دفاع اختصاصی ندارند، پس لنفوسیت  بیB   Tندارند. هم ، پالسموسیت، پادتن   پرفورین 

  ای( را   داران )پوششی، پیوندی،  عصبی   ماهیچه اصلی مهره هایِ بافتدر هر اندام خود همه ی مهرگان  بی
 ندارند.

  پوستان   حشرات گردش خون بار دارند. مهرگان مانند عنکبوتیان، سخت ار بی )قید!!(بسیاری 

 نگاه به گذشته

سرال د م(.   4 فقس گوارش در ن سرلولی دارنرد )فصرل    ار آنها )قید!!!(بسیاری اند که یلها جانورانی پرسلو اسفنج
 سال د م(. 8مهرگانی ثابت   آبزی هستند )فصل  ها بی اسفنج

 نگاه به آینده

 های باریک   پهن را شکار کند. تواند صدف ی دریایی می ستاره 

 سال چهارم( 6بوده است )فصل  رابرت پاین ه یی مورد مطالع ی دریایی گونه ستاره. 

 جمع بندی   

 :مهرگان کتاب درسی ی بی همه
ی / خرچنگ درار / کرم کد  / کرم خراکی / رنبرور عسرل /    افناریا / اسفنج / د/ هیدر/ پالنوریانه / ملخ / مورچه م

ی مونرارک /   ی مقلرد / پر انره   ی کلم / پر انه ی ابریشم / پر انه برگ متحرک / پر انه ی شب پر ار )بید( / پر انه
تاب  / سنجاقک / شته / شپش / کنره /   یاه / کرم شبی س ی دریایی / عنکبوت بیوه خرچنگ نعل اسبی / ستاره
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 .حلز ن / کشتی چسب / مگس سرکه / شقایق دریایی / عر س دریایی

 دفاع در گیاهان

 
گیاهران در برابرر    مبرارره کننرد. دفراعِ    زا بیمااری  خرواران(   عوامرل   گیاهان باید با شکارچیان خرود )گیراه  -1

گیاهران، نقرش    ار مرواد دفعریِ   )قیاد!!!( برخی همچنین شود. انجام می خار یا تیغخواران ار طریق تولید  گیاه
 عوامرلِ  یرا گیراه را در مقابرلِ     کننرد   خوار جلوگیری می گیاه جانورانِ دفاعی دارند   ار خورده شدن گیاه توسسِ

 کنند. می حفظ را بیماری

گیاهران مرواد شریمیایی تولیرد      )قیاد!!!( ی کننرد. همره   می ار ترکیبات شیمیایی استفاده دفاعگیاهان برای -2

، نخستین راه دفراعی  ههای ثانوی ترکیب .گفته می شود یهترکیبات ثانو به آنها کنند که نقش دفاعی دارند   می

 یاهان است.گ )قید!!(اغلب

 راحت تر بگم...
 ماه ی هرا هسرتند.   هرای بیمراری   خوار یرا میکرر ب   گیاهان دارای سدهای دفاعی در برابر جانوران گیاهی  همه

گیاهران   ی همهکنند  لی این مواد شیمیایی نخستین مکانیسم دفاعی در  را تولید می ههای ثانوی گیاهان ترکیب

 نیست.
ترر ار  ر د عوامرل    ی کرم  ی سرلولی خرود برا هزینره     توانند ار طریق پوستک )کوتیکول(   دیرواره  گیاهان می-3

 را جلوگیری کنند. بیماری

ماننررد انررواع کلررم   تربچرره( ) بااو ی شااب تیاارهدر گیاهرران -4

د. نشرو  نامیرده مری   روغن خاردل ، در مجموع ههای ثانوی ترکیب

ناوزاد  برای حشراتی مثرل  ی تندی دارد    ر غن خردل بو   مزه
 سمّی است. ی کلم پروانه

ها    شامل پر تئین هثانوی هایِ گیاهان ترکیب برخیدر -5
 بی رغنی ار گوگرد است که فعالیت ضدمیک کوچکِ هایپپتید

 یونجه فعالیت ضدقارچی دارند.در  هادارند. نوعی ار این پپتید

 جمع بندی   

 :زای گیاهی بیماری عواملِ
  پالزمیدTi: اسرت.   گاال بیماری  نام دارد   عاملِ ایجاد تومور یِ القاکننده ،این پالرمید باکتریایی

 Tiشرود. پالرمیرد    گیراه مری  هرای برزرگ ر ی   مورتو ایجرادِ  گیاهی است که باعثِ گال نوعی بیماریِ

 کند. ده میورا آل سویا  توتون ، فرنگی گوجهار گیاهان رراعی مثل  )قید!!!(بسیاری

 TMV(  موزائیک تنباکو یر س:)   ار  ر سیاینRNA .پر تئین ساخته شده است   

 :ای ار  رشته تک ویروئیدRNA ت.رایی در گیاهان اس است که کپسید ندارد   ار عوامل مهم بیماری 

 شوند. مهم گیاهان محسوب می راهایِ ها هستند   ار بیماری د  گر ه ار قارچ ها: ها و سیاهک نگز 

 نگاه به آینده

در ایررن گررر ه ار  رجنسااییغ هسررتند. تولیررد مثررل هااا بازیدیومیساات ی هررا ار شرراخه هررا   سرریاهک رنررگ
 .چهارم( سال 11دهد. )فصل  تر ار تولید مثل جنسی ر ی می ها فرا ان باریدیومیست

 

 نگاه به آینده
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هرا   ومهایی  جود دارد که معموالً ریز بیر  دهی این گیاه غ است. ر ی ریشه واران ی پروانه تیره یونجه ار گیاهانِ
 سال چهارم( 9کنند. )فصل  آن رندگی می مجا رت کننده نیتر ژن( در ترین جانداران تثبیت )مهم

 نگاه به آینده

رشد است. میزان این هورمرون در  اکرنش    یِ شود   باردارنده های گیاهی تولید می تباف ار اغلبِاتیلن  هورمونِ
 سال سوم(. 11یابد. )فصل  را افزایش می به عوامل بیماری

 داران دفاع در مهره 
، خزندگان، دوزیستان، ماهیانی  جانوران هستند که شامل پنج رده ای ار فرمانر ی داران شاخه مهره-1

دفاع داران   جود دارد. البته مهرهداران  مهره باشند. دفاع اختصاصی اساساً در می ندارانپستا  پرندگان 

 نیز دارند.  غیراختصاصی
 

 جمع بندی   

 :داران های مهره ترین ویژگی مهم
 دارند. عصبی   ای ماهیچه پیوندی،، پوششیداران چهار نوع بافت اصلی  مهره  

 دارند.  ششداران ساکن خشکی  مهره )قید!!(بیشتر 

  داران بسته است.  مهره )قید!!(ی همهدستگاه گردش خون 

 دارند.  اسکلت درونیداران  ی مهره همه 

 داران استخوانی  ها غضر فی اما در سایر مهره ماهی )قید!!( بعضی در داران اسکلت داخلی بدن مهره
 است. 

 ی   مغز عقبی است. داران در د ران جنینی شامل سه بخش مغز جلویی، مغز میان مغز مهره 

 داشته باشند. خارجی یا  داخلیتوانند لقاح  داران می مهره 

 هایی کوچک   فاقد آر اره بودند.  داران ماهی ا لین مهره 

 داران هستند.  مهرهترین  متنوع   ترین موفقها  ماهی 

 داران ساکن خشکی د ریستان بودند. ا لین مهره 

  همولوگ(.ساس ساختاری یکسان است داران دارای ا جلویی مهرههای  اندام( 

   ی  ی حرکتی   یک حفره داران در مراحل ا لیه دارای یک دم، چهار جوانه مهره( )قید!ی همهر یان
 گلویی است. 

  شود.  محسوب می تعادلی هایِ جمعیتداران جزء  مهره ( )قید!اغلبجمعیت 

 شود. یداران مشاهده م ار مهره  )قید!!(بسیاری رفتار انتخاب جفت در 

 دفاع در انسان 
توانند به بدن ما  ارد شوند  ها می به فرا انی  جود دارند. این میکر برا  های بیماری ما انواع میکر ب در پیرامونِ

 شود. را می عوامل بیماری تر ا قات مانع ار فعالیتِ جا تکثیر پیدا کنند اما دستگاه ایمنی ما بیش   در آن

را   سایر عوامل بیگانه را ار بین  های بیماری میکر باختصاصی    غیراختصاصیع بدن انسان با د  ر ش دفا
 کند. خطر می برد یا بی می
 

 داروینیسم   

در این حالت ها! دفاع غیراختصاصی شامل د  خس دفاعی شده است.  انسان   پیشرفته شدنِدر مسیر تکامل 
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 را جلوگیری کنیم.  ر ار  ر د عوامل بیماریت ای کم توانیم ار طریق سدهای فیزیکی   با هزینه می
 

 نخستین خط دفاع غیراختصاصی
ی معرده، اسرتفراو      هرای مخراطی، آنرزیم لیرز ریم، شریره      این خس دفاعی ار چندین طریق مثل پوسرت، الیره  

 گردد. ها به بدن می ادرار، مدفوع، عطسه   سرفه مانع ار  ر د میکر ب ی دفعِ ردایی به  سیله میکر ب

 ار نروعِ  پوسرت  پوششریِ  تِهای مختلفری تشرکیل شرده اسرت. بافر      پوست یک اندام است   ار بافت وست:پ-1
ی شراخی را بره  جرود     انرد   الیره   پوسرت مررده   ی بافت سنگفرشریِ های سطح چندالیه است. سلول سنگفرشیِ

 شوند. ها به بدن می ار میکر ب )قید!!(بسیاریهای شاخی سطح پوست مانع ار  ر د  آ رند. الیه می
  چربری پوسرت     کننرد. عررق    جود دارند که عرق را به سطح پوست ترشرح مری   )بر ن ریز(در پوست غدد عرق

. اغلرب افررادی کره دچرار     کنرد  هرا جلروگیری مری    ار میکرر ب  )قید!!(سطح پوست را اسیدی   ار رشد بسیاری
 عفونت شدید قرار دارند. در معرض شوند، به دلیل ار بین رفتن یک سد فیزیکی   دفاعی سوختگی شدید می

 تصاویر به هم مرتبط   

 
 

 نگاه به آینده

عررق   کننرد. غرددِ   بیر نی( موهای ظریفی  جود دارد که هوا را تصفیه می در ن مجرای گوش )قسمتی ار گوشِ
ی کنند که ار  ر د مواد خارجی به گوش جلروگیر  ی موم مانندی ترشح می ه ی در ن مجرا، ماد تغییر شکل یافته

 سال سوم(. 3کند )فصل  می

 نگاه به آینده

کند. این باکتری برا تکثیرر در    موجود در پوست رشد می های چربیِ در غدهپروپیونی باکتریوم آکنس  باکتریِ
پوسرت   فذ خرر ج چربری بره سرطح    امن شدنِمسد د  ، باعثِکند به سطح پوست ترشح می را که چربی مجرایی

 .سال چهارم( 9)فصل  شود می

ی شراخی،   ی گوارش، مجاری تنفسی   مجاری ادراری به جای الیره  در سطح داخلی لوله های مخاطی: یهال-2
هرای   هرا   انردام   ها بره بافرت    اندارد   مانع ار نفوذ آن می ها را به دام میکر ب موکورهای مخاطی  جود دارد.  الیه

ای به دام افتاده را بره سرمت حلرق    ه   میکر بمایع مخاطی های در ن مجاری تنفسی  مژک گردد. داخلی می
شود یا در اثر بلع بره معرده منتقرل   در اثرر      رانند. در حلق این مایع مخاطی به صورت خلس ار بدن دفع می می

های مجاری تنفسری بیشرتر ار افررادی کره      افراد سیگاری به علت فلج شدن مژک ر ند. ی معده ار بین می شیره
 های تنفسی قرار دارند ه عفونتکشند، در معرض ابتال ب سیگار نمی
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  نگاه به گذشته
موادی نرم، چسربنده     است که پوششی غشای موکوری نوعی بافت. ی مخاطی همان غشای موکوری است الیه

 های تنفسی لولهمعده   ر ده(    )دهان، مری، ی گوارش لولهکنند. سطح داخلی  ترشح می موکوزلزج به نام 

ی ادرار!(  هرای سرارنده   پوشیده شده است. مجاری ادراری )نه لولره  غشای موکوزیس )نای، نایژه   نایژک( توس
   (.شامل د  میزنای، مثانه   میزراهاند) های مخاطی پوشیده شده س الیهتوس

 نگاه به گذشته

دار پوشیده شده  های انتهایی ار یک بافت پوششی مژه ی مجاری هوایی ار بینی تا نایژک سطح داخلی دیواره

آ رد که عال ه بر مرطوب کردن هوای  ی چسبناکی به  جود می ها الیه ست   ترشحات مخاطی ر ی این سلولا

ها به سوی حلق باعث رانده  کند. حرکت ضربانی مژه جذب می هم تنفسی، ذرات ریز موجود در هوای دمی را

 .سال د م( 5د. )فصل نشو شدن این ترشحات به همراه ذرات خارجی به سوی گلو می

 نگاه به گذشته

 .سال سوم( 2اندارد )فصل  های سطح دستگاه تنفسی را ار کار می توتون   تنباکو مژه د دِ
 

 نگاه به گذشته

چسربد. ربران    مری  کنرد   بره کرام    حرکت می باالربان به سمت  ،مخاط موجود در مجاری هوایی هنگام بلعیدنِ
پرایین   تگلروت بره سرم    آید   اپری  دد. حنجره به سمت باال میبن آید    راه بینی را می کوچک به سمت باال می

 .بسته می شود یشود   راه نا می
 

 جمع بندی   

 :های کتاب درسی داری مژک همه
های بافت پوششی مجاری تنفسی )بینی، نای، نایژه   نرایژک(   دار مثل پارامسی   تریکودینا / مژک آغاریان مژک

گروش   مجراری    دار موجرود در حلرز نِ   هرای مرژک   عر س دریرایی / سرلول  های شعاعی  های در ن لوله سلول/
 .ی فالوپ های موجود در ابتدا   طول لوله ها / مژک دار موجود در خس جانبی ماهی های مژه دایره / سلول نیم
 یِی سلول در عرق، مایع مخاطی، اشک   بزاق  جود دارد   باعث تخریب دیواره :لیزوزیمآنزیم -3

 گردد. می ها باکتری
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هیدرولیزکننده  های   آنزیم حاوی   لیزوزوم یک اندامک غشادار   

ون سلولی است بر جانوری است. لیزوزیم یک آنزیم   های در سلول

های اشکی و غدد بزاقی  موکوزی، غده يعرق، غشا دد  غکه توسط 

 گردد. تولید و ترشح می

ی موجود در مجاری دستگاه ادراری تناسلی ار طریق دفع هابمیکر  :دفع ادرار و مدفوع-4
ی معده ار  شده در اثر شیره های تخریب های مجاری گوارشی با میکر ب گردند. میکر ب ادرار ار بدن دفع می
 شوند. بدن خارج می طریق دفع مدفوع ار

 اند، با تحریکِ د شدهتنفسی  ار هوای تنفسی به مجاریِ هایی که به همراهِ میکر ب :عطسه و سرفه-5
شوند. سرفه   عطسره بررای بیرر ن رانردن مرواد ار       بینی باعث  اکنش عطسه یا سرفه می ها   مجاریِ نای، نایژه

 شود.   های تنفسی انجام می راه

ی  دفاعی است که هدف آن خالی کردن محتویات معده   بخرش براالیی ر ده  انعکاس  یک :استفراغ-6
های مختلف ممکن  های معده   ر ده   بیماری ی گلو   گیرنده هان است. تحریک ناحیهباریک )د اردهه( ار راه د

آغرار   زبان کوچکرا ایجاد کنند. استفراو با یک دم عمیق   بسته شدن حنجره   باال رفتن  انعکاس است این
ه دهران خرالی   های شکم   سینه   افزایش فشرار  ارد برر معرده، محتویرات آن را ار را     شود. انقباض ماهیچه می
 کند. می
 

 دومین خط دفاع غیراختصاصی 

 
ها را ار بین ببرد، د مین خرس دفراع غیراختصاصری برا آن      اگر نخستین خس دفاع غیراختصاصی نتواند میکر ب

   هاای سافید   گلباول ، دماایی ، پاسرخ  التهاابی  پاسرخ  کند. ایرن خرس شرامل چهرار مکانیسرمِ      مبارره می

 ست.ها پروتئین

 فیدهای س گلبول 
 یابد. این تعداد افزایش می ها گلبول سفید  جود دارد. در عفونت 0777لیتر مکعب خون  در هر میلی-1
 شوند. ها تقسیم می   آگرانولوسیتها  های سفید به د  نوع اصلی گرانولوسیت گلبول-2

 راحت تر بگم...

 دار. یعنی سلول دانه گرانولوسیتیعنی دانه   سیت یعنی سلول،  گرانول
های لیز ر می خود  ها   آنزیم ی لیز ر م ها به  اسطه یتوسها به معنی لیز ر م است. گرانول انه در این سلولد

 کنند. فاگوسیتور می
 

   

 

 

 

 گرانولوسیت

نوتروفیل: تحرک زیاد / دارای قدرت 

فاگوسیتوز / دارای خاصیت تاکتیک 

ها،  شیمیایی / حمله به باکتری

دارای ها و ذرات خارجی /   ویروس

های  قدرت دیاپدز )خروج از منافذ رگ

 خونی(

ائوزینوفیللل: از ن للر یللاهری شلل یه 

تر از  نوتروفیل / قدرت آندوسیتوز کم

هللای  نوتروفیللل / افلل ای  در ت ونت

خونی  سهال  سموز، ا لی )توکسوپال انگ

کدو( کرم  یا و  شح  و آمی ی، ماالر تر

ها  ی بسیاری از انگل مواد نابودکننده

 ها )آلرژی( حساسیت / اف ای  در
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ی  بازوفیللل: ترشللح هنللاریه )مللاده

ضللداناداد خللو ( و ترشللح هیسللتامیه 

 ها( ی رگ ی گشادکننده )ماده

 

 

 

 

 آگرانولوسیتها

سیتوز /  قدرت فاگو سیت: دارای  مونو

به باکتری له  ها و ذرات  ها، ویروس حم

پدز قدرت دیا خروج  خارجی / دارای  (

رکللات هللای خللونی( / ح از منافللذ رگ

خو  و ت دیل  خروج از  شکل /  آمی ی 

 شد  به ماکروفاژ در بافت.

 

B/Tهای  : تولید در مغ  استخوا  و گره

یا  ستخوا   غ  ا لوغ در م لن ی / ب

نده موس / دارای گیر نی /  ی آنتی تی ژ

دارای تملکرد اختصاصی / استدرار در 

هللا،  هللای لن للی، ،حللال، لوزه گره

 آپاندیس / دفاع اختصاصی

 

 

 
 

هرا گر هری ار    ست. فاگوسیتها فاگوسیتخس دفاع غیراختصاصی در بدن مربوط به  ترین بخش د مینِ ممه-3
ها )به مقدار کم(، مونوسریت   ها، ائورینوفیل خواری( هستند. نوتر فیل های سفید با توانایی فاگوسیتور )ذره گلبول

   ماکر فاژ در این گر ه قرار دارند.

 راحت تر بگم...
هرای توسرس غشرای سرلول احاطره   بره        ی آند سیتور است که طی آن ذرات خارجی   میکر بفاگوسیتور نوع

هرای لیز ر مری    پیوندنرد   آنرزیم   مری  ها به این  ریکول ها م شوند. پس لیز ر صورت یک  ریکول  ارد سلول می
 .شوند می  باعث هضم میکر ب

 
 جمع بندی   
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کند. در د مین خس دفاع غیراختصاصری   دی فعالیت نمیدر نخستین خس دفاعی غیراختصاصی هیچ گلبول سفی
 ها نیز فعالیت دارند. کند. در دفاع اختصاصی لنفوسیت ها شرکت می فاگوسیت

 ها پروتئین 
ها،  گیرند. گر هی ار پر تئین دهند، در هفت گر ه اصلی جای می  ها ار نظر کاری که در بدن انجام می پر تئین-1

هرا در دفراع غیراختصاصری     کننرد. انرواعی ار ایرن پرر تئین     ای دفاع ار خود کمک میدفاعی هستند   به بدن بر
 کنند. شرکت می

 

     راحت تر بگم...

هرای دفراعی محسروب     شرود   نقرش دفراعی دارد، جرزء پرر تئین      هر پر تئینی که در دستگاه ایمنی تولید می
 رفورین.های مکمل، اینترفر ن   پ شود، مثل لیز ریم، پادتن، پر تئین می

 :های مکمل پروتئین-2
هرا در ماکر فاژهرا      کننرد. ایرن پرر تئین    های مکمل کار بعضی ار اجزای دستگاه ایمنی را تکمیل مری  پر تئین

انرد   بره طرور     ها به طور معمول در خرون محلرول   این پر تئین شوند. های پوششی ر ده   کبد ساخته می سلول
دیگر سراختارهایی   شوند   با کمک یک ها فعال می در برخورد با میکر بهای مکمل  پر تئین اند. معمول غیرفعال

دهند )عمو رنجیرباف!( این ساختارها منافذی در غشرای فسرفولیپیدی میکرر ب ایجراد      حلقه مانند تشکیل می
شرود   سررانجام    میکند، آب میان بافتی  ارد سلول  کنند. به این ترتیب مواد در ن سلول به خارج نشت می می
 میرد. یکر ب میم
 

 :  مرتبط تصاویر به هم

 :های تولیدکننده پروتئین مکمل ها و سلول اندام

 
 نگاه به آینده

ها نروعی تنظریم بیران ژن پرس ار ترجمره محسروب        های مکمل پس ار برخورد با میکر ب فعال شدن پر تئین
 سال چهارم( 1شود )فصل  می

 

 جمع بندی

 همه چیز در مورد کبد: 
 های ایرن انردامک در    ای  جود دارد. آنزیم گسترده ی آندوپالسمی صاف شبکههای جگر انسان  در سلول

 شود   نیز تغییر دار ها   مواد شیمیایی مضر مؤثراند. تنظیم مقدار قندی که به جریان خون آراد می
 بره  د آ رنر  سارند، سپس سیاهرگ به  جود مری  ی مویرگی می ر ند   شبکه های ر ده به کبد می سیاهرگ  

 گردند. سمت قلب برمی
 های صفرا به خون   ایجاد بیمراری یرقران )رردی( شروند.     ای کبدی ممکن است باعث  ر د رنگه بیماری

 شود. صفرا در جگر ساخته   ترشح می
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  ریزد. شود   سپس به د اردهه می مجرای خر جی ار کبد ابتدا با مجرای خر جی ار پانکراس یکی می 
  های قرمز است. محل تولید گلبول سالگی کبد 5قبل ار 

  دشو ها( ار کبد ترشح می یتسی تولید اریتر  کننده )عامل تنظیمتین یهورمون اریتر پو  . 

 ر ند. بینند   ار بین می باریک کبد آسیب میهای  های قرمز مسن در موقع عبور ار مویرگ گلبول 
 مکمل تولید کنند.   توانند پر تئین های کبد   ماکر فاژهای مستقر در آن می سلول 
  یر س هپاتیت B کشنده باشد.شود که ممکن است  باعث التهاب کبد می 

  گذارد.   اند توکسین کورینه باکتریوم دیفتریا بر کبد اثر می 

 بارند. می قربانیان ماالریا بر اثر نارسایی کبد جان 

 جمع بندی

ی مکمل، پرتر مبین، فیبرینروژن، اینترفرر ن،   ها ها، پر تئین  پادتن اند: محلولی مواردی که در خون  همه-1
 اکسید کربن. اکسیژن   دی

 .تر مبین   فیبریناند: ی مواردی که در خون نامحلول همه-2

 :اینترفرون-3
میرد  لری   یابد. این سلول آسیب دیده در نهایت می کند، در آن تکثیر می  قتی  یر س به سلولی سالم حمله می

شرود.   های تکثیریافتره ار سرلول آسریب دیرده خرارج مری       ند، به هنگام خر ج  یر سک اینترفر نی که تولید می
کند. در  می ها جلوگیری چسبد   ار اتصال   تکثیر  یر س در سایر سلول می های سالم اینترفر ن به سطح سلول

 گردند. های سالم در برابر  یر س مقا م می این حالت سلول

 حواستون باشه که
 مردت در برابرر بسریاری ار     کوتراه  شود، سبب بر ر مقا مرت  پاسخ به یک نوع  یر س تولید می اینترفر نی که در

 گردد. ها می  یر س

 راحت تر بگم...
د   بره صرورت   شرون  تولید می ربی آند پالسمی ر های شبکه های مکمل، پادتن   پرفورین توسس ریبورم پر تئین

شوند. امرا اینترفرر ن همرراه برا      گز سیتور ار سلول خارج میر ند. سپس ار طریق ا  ریکول به دستگاه گلژی می
 شود. ترکیدن سلول آسیب دیده ار سلول خارج می

 نگاه به آینده
گیرند  ها مجدداً مورد استفاده قرار نمی شوند   بیشتر آن ها غیرفعال می ای ار ژن در جانوران همگام با نمو، دسته

نترفر ن  جود دارد   بره طرور معمرول خراموش     یی ا س ژن سارندهدر سلول میزبان  یر  .سال سوم( 11)فصل 
 .سال چهارم( 1شود )فصل  است. پس ار  ر د  یر س به سلول این ژن ر شن   بیان می

 

 پاسخ دمایی  
را در حرال مبرارره اسرت،     گراد است. هنگامی که بدن با عوامل بیمراری  ی سانتی درجه 33دمای طبیعی بدن -1

 دمای آن تا چند درجه افزایش یابد. !()قید!!ممکن است

 حواستون باشه که
 پاسخ دمایی یک مکانیسم دفاعی عمومی است؛ در حالی که التهاب موضعی است.

نامیرده   تبیابرد،   ها افزایش می را یا مانند آن حالتی که در آن دمای بدن بیشتر به دلیل عواملی بیماری تب:-2
 توانند به خوبی رشد کنند. تب نمیرا در گرمای حاصل ار  ماریار عوامل بی )قید!!(شود. بسیاری می

 راحت تر بگم...
را   محصروالت   عوامرل بیمراری  غالبراً  دهرد  لری اگرر ترب رخ دهرد، علرت آن        ها رخ نمی ی بیماری تب در همه

 هاست.   آن
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 جمع بندی
هرا رشرد    د کره  یرر س  کنرد. توجره کنیر    ها جلوگیری می بسیاری ار میکر ب رشدعرق   تب ار  چربی پوست،

 کنند. نمی

 جمع بندی
 دهد؟ هایی تب رخ می در چه بیماری

 .سرماخوردگی معمولی، دیفتری   ماالریا 

 حواستون باشه که
ممکن است کشنده باشد. به همین دلیل بررای جلروگیری ار افرزایش بریش ار      Cْ41افزایش دمای بدن بیش ار 
 شود. بر تجویز می حد دمای بدن دار های تب

 نگاه به آینده
ی  کننرده  هرای ترشرح   هیپوتاالموس مرکز تنظیم دمای بدن، احساس گرسنگی   تشنگی   بسیاری ار اعمال غده

 سال سوم(. 3های دمایی  جود دارد )فصل  سال سوم(. در هیپوتاالموس گیرنده 2هورمون است. )فصل 

 نگاه به آینده
شرود   ژن عالئمی مثل گرگرفتگی )گرم شدن بردن( ایجراد مری   در د ران یائسگی رنان در اثر کاهش تولید استر 

 سال سوم(. 11)فصل 

 نگاه به آینده
 فشار ر حی   تب باعث بر ر بیماری تب خال در انسان می شوند.

 پاسخ التهابی 
کنرد.   است که به دنبال خراش، بریدگی یا هر نوع آسیب بافتی دیگرر برر ر مری    موضعینوعی پاسخ  :التهاب-1

 شود. لتهابی در نهایت موجب سرکوب عفونت   تسریع بهبودی میا پاسخ

 

 
 

 
 

 

 
 مراحل التهاب:-2

 :هرای مخراطی آسریب     در این حالت قسمتی ار سرطح پوسرت یرا الیره     خراش، بریدگی یا آسیب بافتی
 بیند. می

 حواستون باشه که

 تحریک شده است.ی درد  گیرندهدهد، به طور قطع   قتی آسیب بافتی رخ می

 کنند. هیسرتامین   می آراد هیستامین های آسیب دیده سلول ها: ها و نفوذ میکروب یب دیدن سلولآس

گردد. در این حالت  فشار خون در محل آسیب به صورت موضعی می کاهشموجب گشادی عر ق خونی   
 ج گردد. ار طررف دیگرر خرر    تر می یابد   محل آسیب گرم ی آسیب دیده افزایش می جریان خون در ناحیه

خیرز یرا   یابد   به دلیل تجمع مایع بین سلولی در محل آسیب،  ی آسیب دیده افزایش می پالسما در ناحیه
 گردد. می ایجاد ادم

   گرردد.   ترر پالسرما ار رگ خرونی   افرزایش آب میران برافتی مری        گشادی عر ق خونی باعث خرر ج بریش
شروند   در برخرورد برا     لتهراب حاضرر مری   اند   در محرل ا  سما محلولالها در پ های مکمل   پادتن پر تئین
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 کنند. میکر ب دخالت می
  هرا )    کنند که باعث جذب شیمیایی نوتر فیرل  ری نیز تولید مییگهای آسیب دیده مواد شیمیایی د سلول

 .گردد )تاکتیک شیمیایی( ها( به محل آسیب می یتسمونو

 دیاپردر ار رگ  ار طریرق  هرا   مونوسریت  ها به همرراه  نوتر فیل ها: های سفید با میکروب ی گلبول مبارزه
های مهاجم باعرث   شوند   به همراه ماکر فاژهای موجود در بافت با فاگوسیتور میکر ب خونی  ارد بافت می
 گردند. سرکوب عفونت می

 :هرای مرایعی بره نرام چررک شرامل        های آسریب دیرده   عفونرت    ار بافت )قید!!(در برخی تشکیل چرک
 آید. های کشته به  جود می آسیب دیده   میکر ب های های سفید، سلول گلبول

 حواستون باشه که
های خونی هم تشرکیل   لخته اگر در التهابی به رگ خونی آسیب  ارد شود، در محل آسیب دیده عال ه بر چرک

 شود. می

 جمع بندی

 اینترفرر ن ار سرلول آلروده بره  یرر س      شاود:  های آسیب دیده آزاد می ی موادی که از سلول همه  /
هرای   های آسیب دیده در عر ق خونی / هیستامین   مواد شیمیایی دیگر ار سرلول  تر مبوپالستین ار سلول
 آسیب دیده در التهاب.

 ی هیستامین های تولیدکننده ی سلول همه: 
 سلول آسیب دیده   –ت )در بافت( سیماستو –بار فیل )در خون(      

 جمع بندی

 :همه چیز در مورد ماکروفاژ
کنند. بیلری ر برین    کبد   طحال را تجزیه می ی های قرمز آسیب دیده هموگلوبین آرادشده ار گلبول فاژهاماکر 

اکر فاژ سلول مآید.  به  جود می هموگلوبین ی ی ماکر فاژها ار تجزیه ی اصلی رنگ صفراست، به  سیله که ماده
 ار یک سال باشد. تواند تا بیش میاست. طول عمر ماکر فاژها میکر ن  81درشتی با قطر 

          

 دستگاه لنفی
کنرد. لنرف    دستگاه لنفی به گردش خون   ایمنی بردن کمرک مری   -1

گیررد.   می نشأت پالسماقسمتی ار محیس داخلی در انسان است که ار 
هرا مرایع میران     هرا در مجرا رت سرلول    پس ار خر ج ار مویرگپالسما 

هرای لنفری    ع  ارد مرویرگ آ رد. بخشی ار این مای بافتی را به  جود می
 شود. می

 حواستون باشه که
شرود.   دارند، دیده می بسته لنف در جانورانی که دستگاه گردش خون

هرا   هرای لنفری  جرود دارد. ایرن گرره      های لنفی، گرره  در مسیر رگ-2

کنند.  می ها مبارره ها حضور دارند   با میکر ب در این گره B   Tهای  هستند. ماکر فاژها   لنفوسیت اسفنجی
 ها نیز ساختار لنفی دارند. لوره ی ران تعداد ریادی گره لنفی  جود دارد. در اطراف گردن، ریر بغل   کشاله

 دفاع اختصاصی
هرا فعالیرت دارنرد.     است. در ایرن دفراع لنفوسریت    ایمنی سلولی   ایمنی هومورالدفاع اختصاصی شامل -1

ها شناسایی   برا   عنی یک نوع میکر ب خاص را ار سایر میکر بکنند، ی ها به طور اختصاصی عمل می لنفوسیت
  آن مبارره می کنند.
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 کند؟ ها را شناسایی می چگونه لنفوسیت میکروب-2
 پروتئینای  هرایی  ها مولکول ژن آنتی )قید!!!(نام دارد. اغلبژن  آنتیپاسخ ایمنی شود، ای که سبب بر ر  هر ماده

هرای   هرای بیگانره )بافرت پیونردی(، سرلول      ها، باکتری ها، سلول  یر سهستند که در سطح  ساکاریدی پلییا 
 های گرده  جود دارند. سرطانی، سم باکتری )توکسین یا اند توکسین(   دانه

ژنی شکل خاصری   های آنتی ژنی  جود دارد. گیرنده های آنتی رندهیهایی به نام گ ها پر تئین در سطح لنفوسیت-3
 شوند. ها باشد، متصل می ی که ار نظر شکل، مکمل آنهای خاص ژن دارند   به آنتی

 

 لنفوسیت
هرای بنیرادی،    هرای حاصرل ار سرلول    گیرنرد. سرلول   های بنیادی مغز استخوان منشأ می ها ار سلول لنفوسیت-1

 هستند.   نابالغ هایی لنفوسیت

 نگاه به گذشته
ای درار   بخش میانی استخوان های کوتاه ه استخوانباشد. د  سر  بافت استخوانی اسفنجی دارای مغز قرمز می

 سال د م( 8وانی اسفنجی است )فصل   پهن دارای بافت استخ
 : B   Tمراحل بلوو لنفوسیت -2

 های غیرخودی های خودی ار مولکول ها   سلول ها   سلول شناسایی مولکول ی اول: مرحله

 ها خاصی ار میکر ب کسب آمادگی الرم برای شناسایی   مقابله با نوع ی دوم: مرحله
هرای   کنند   لنفوسیت های نابالغ در مغز استخوان تکامل پیدا می تعدادی ار لنفوسیتها:  محل بلوو لنفوسیت-3
B شوند   لنفوسریت   ر ند   در تیموس بالغ می آ رند. تعدادی دیگر ار طریق خون به تیموس می را به  جود می
T آ رند. را به  جود می 
 ارد جریران خرون    B   Tهرای   های بالغ به صورت لنفوسریت  در این حالت لنفوسیتت ها:سرنوشت لنفوسی-4

نتقرل    پاندیس مها   آ های لنفی، طحال، لوره اند   تعدادی به گره شوند. تعدادی بین خون   لنف در گردش می
 شوند. ها مستقر می در این اندام

 آناتومی
 در سمت راست بدن قرار دارد.ست   ی کور ا ای متصل به ر ده آپاندیس رائده 

 ی  دن   در ناحیره ی گرر  در پرایین ناحیره   نای است. جلوی   در جناغای در پشت استخوان  غده :تیموس
 ی تیر ئید   غدد پاراتیر ئید قرار دارد تر ار غده پایین سینه قرار دارد.

. 

 

 راحت تر بگم...

 شوند؟ ها بالغ می چگونه لنفوسیت
ی  هرا همره   های خودی را شناسایی کنند. در مراحل بلوو لنفوسریت  ها   سلول نباید مولکول های نابالغ لنفوسیت

هرای   ژن شود. اگر لنفوسریتی یکری ار آنتری    ها عرضه می های خودی به آن ها   مولکول های سطح سلول ژن آنتی
ی نکررد، برالغ شرده      های خودی را شناسرای  ژن یک ار آنتی ر د  لی اگر هیچ خودی را شناسایی کرد، ار بین می
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 گردد.  ارد جریان خون می

 ایمنی هومورال
بهه معنهی  Humors)گیررد   ها صورت می نوعی ار دفاع اختصاصی است که به کمک پادتن-1

. مایعات بدن شامل خون، لنف و مایع بین سلولی اسهت 

ژن خاص، رشد  با آنتیدر نخستین برخورد  B( نقش دارد. لنفوسیت B)سلول  Bلنفوسیت در ایمنی هومورال 
 آ رد. خاطره را به  جود می Bکند   پالسموسیت   سلول  تغییر   تمایز پیدا می ،شود  کند، تقسیم می می

 
برا تقسریم    Bپس ار یک بار تقسیم، د  لنفوسیت به  جود آ رده است. لنفوسریت   Bدر این شکل لنفوسیت -2

ممکن است فقس پالسموسیت تولید  Bاست. لنفوسیت  خاطره را به  جود آ رده Bبعدی پالسموسیت   سلول 
   Bهرای   ترر ار لنفوسریت   هرا برزرگ   خاطره به  جود آ رد. پالسموسیت Bسلول  هم پالسموسیت  هم کند یا 
هرا   ر دارنرد. پالسموسریت  بر ی آند پالسرمی ر  خاطره هستند   تعداد ریرادی دسرتگاه گلرژی   شربکه     Bسلول 
 سموسیت قدرت رشد، تقسیم   تمایز ندارد.ژنی ندارند، پال ی آنتی ه گیرند

 

 راحت تر بگم...
دارد ای  ی آند پالسمی   دستگاه گلژی  سیع   گسترده شبکههر سلولی  که میزان فعالیت ترشحی آن باالست، 

  ...( کشنده Tریز، پالسموسیت، سلول  های بر ن های در ن ریز، سلول )مثل سلول
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 B/ سلول  Bلنفوسیت  پالسموسیت
 طرهخا

 ژنی ی آنتی دارای گیرنده ژنی ی آنتی فاقد گیرنده

تر از  ی بزرگ اندازه

 Bلنفوسیت 

تر از  ی کوچک اندازه

 پالسموسیت

کامالً تخصص یافته و 

 تمایزیافته

تخصص یافته و تمایز 

 یافته

عدم توانایی تقسیم 

 سلولی

دارای توانایی تقسیم 

 سلولی

لید عدم توانایی تو توانایی تولید پادتن

 پادتن

ی آندوپالسمی و  شبکه

دستگاه گلژی متعدد و 

 گسترده

ی آندوپالسمی و  شبکه

 ی معمولیژدستگاه گل

 RNAمیزان رونویسی و 

 یادز سازی

 RNAمیزان رونویسی و 

 سازی معمولی

 نگاه به آینده
هسرته تقسریم   ی میترور   کنرد. در مرحلره   رشد می G1   G2ژن در مراحل  پس ار برخورد با آنتی Bلنفوسیت 

 سال سوم( 6شود )فصل  ی سیتوکینز سیتوپالسم تقسیم می شود   در مرحله می

 نگاه به آینده
گیررد، در   خاطره   پالسموسیت به صورت نامسا ی انجام می Bسیتوکینز پس ار تقسیم در مراحل تولید سلول 

 سال سوم(. 6است )فصل مسا ی بوده حالی که سیتوکینزی که منجر به تولید د  پالسموسیت برگردد، 
 
 کنند. ها در خون محلول هستند. پادتن اختصاصی عمل می . پادتندکنن ها پادتن ترشح می پالسموسیت-3
 

  حواستون باشه که
 است. Bژنی سطح لنفوسیت  ی آنتی تولیدی توسس پالسموسیت شبیه گیرندههای  پادتن

  
   هرا را شناسرایی   ژن آن ها برا اتصرال بره آنتری     پادتن-4

هررا برره  ترررین ر ش، پررادتن کننررد. در سرراده خنثرری مرری
چسبند   مانع ار اتصرال   های سطح میکر ب می ژن آنتی

شروند. ار   هرای میزبران مری    ها بر سرلول    تأثیر میکر ب
ژن موجرب تسرهیل    طرف دیگر اتصرال پرادتن بره آنتری    

 گردد. فاگوسیتور می
ژن بره   خاطره در برخورد مجدد با همان آنتری  Bسلول 

پالسموسریت    تری  شود   تعداد بیش ت تقسیم میسرع
سرارد. در ایرن حالرت     خراطره مری   Bتعداد کمی سلول 

 شود. ژن تولید می پادتن بیشتری در برابر آنتی

  حواستون باشه که
ر  شرود،. ار   برای نخستین بار با آن ر به Bهای  ژنی برای د مین بار  ارد بدن شود، گر هی ار لنفوسیت اگر آنتی

 شود. خاطره نیز متصل می Bهای  ژن به سلول دیگر آنتی طرف
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  حواستون باشه که
ار سرلول ترشرح شروند، تولیرد      جقرار اسرت بره خرار    هها را ک هایی مثل پادتن پر تئین ربی آند پالسمی ر شبکه

می ریر، ی آند پالس های شبکه پپتیدی ساخته شده است. ریبور م ی پلی کند. هر مولکول پادتن ار چند رشته می
ی آند پالسمی ریر به گلیکروپر تئین   پپتیدها در ن شبکه سارند. این پلی های پادتن را می پپتیدهای مولکول پلی

 سال د م(. 2  پادتن کامل   فعال حاصل شوند )فصل  دشون تبدیل می

   نگاه به گذشته
  . A   B گر ه هرای خرونی   ژن تیهای ضدآن ها به صورت ذاتی در بدن  جود دارند، مثل پادتن گر هی ار پادتن

 سال د م(. 6)فصل 
 

برخورد دوم به بعد با  ژن برخورد اول با آنتی

 زن آنتی

ژن توسط  شناسایی آنتی

 Bنوع خاصی لنفوسیت 

ژن توسط  شناسایی آنتی

+  Bنوع خاصی لنفوسیت 

ژن توسط  شناسایی آنتی

 خاطره Bسلول 

رشد، تقسیم و تغییر 

 Bلنفوسیت 

و تغییر رشد، تقسیم 

+ رشد، تقسیم  Bلنفوسیت 

 خاطره Bو تغییر سلول 

پس از  Bتولید لنفوسیت 

 ژن اتصال آنتی

پس از  Bتولید لنفوسیت 

 ژن اتصال آنتی

تولید پادتن شبیه 

ژنی  ی آنتی گیرنده

 لنفوسیت

تولید پادتن شبیه 

ژنی  ی آنتی گیرنده

 لنفوسیت

سرعت باالی شناسایی  ژن سرعت شناسایی کم آنتی

 ژن آنتی

تولید میزان کم پادتن 

 ژن علیه آنتی

تولید میزان زیاد پادتن 

 ژن علیه آنتی

 

 ایمنی سلولی
هرا   هرا   سررطان   کند.  یر س ها گردد، ایمنی سلولی با آن مقابله می اگر عاملی باعث تغییر   آسیب در سلول-1

های سرطانی  جود دارد. به همرین   ح سلولهای سرطانی در سط ژن کنند. آنتی های بدن را دچار تغییر می سلول
 کند. ها مبارره می کند   با ایمنی سلولی با آن ها را بیگانه تلقی می دلیل دستگاه ایمنی آن

 Tکشنده   سرلول   Tژن، سلول  پس ار برخورد با آنتی Tنقش دارد. لنفوسیت  Tدر ایمنی سلولی لنفوسیت -2

به سلول  طور مستقیمبا تولید پر تئینی دفاعی به نام پرفورین به  کشنده Tآ رد. سلول  خاطره را به  جود می
هرا )غشرای ایرن     کند. پرفورین با ایجاد منافرذی ذر ایرن سرلول    های سرطانی حمله می آلوده به  یر س   سلول

کشنده   ماکر فاژها نقرش   Tهای  های سرطانی لنفوسیت شود. در مبارره با سلول ها می ها( باعث مرگ آن سلول
 ها نقش کمکی را دارند. ی   پادتنصلا

 نگاه به آینده
 آیرد.   ی سلولی به  جود می هاست که در اثر اختالل در تنظیم چرخه سرطان رشد   تقسیم غیرعادی سلول

یرا   X( یا عوامل بیر نری )مرواد مخردر، پرترو     DNAها در اثر عوامل در نی )نقص در همانندساری  جهش
هرای محررک رشرد       ها سبب تولید بیش ار حرد مولکرول   شوند. جهت ن میفرابنفش  ...( باعث بر ر سرطا

konkor  persiakonkor  persia



 KONKURDL.IR                                                          (سوم سال) شناس یصفر تا صد زیست 

 کنکور سراسری  71ه محمدرضا جعفری.  رتب

20 

شود )فصل  ی سلولی می های مسئول کند یا متوقف کردن چرخه ها یا غیرفعال کردن پر تئین تقسیم سلول
 سال سوم( 6

 ای هر  های دهان   حنجره ارتباط مستقیم دارد   نیز امکان ابتال به سرطان کشیدن سیگار یا ابتال به سرطان
 سال سوم( 2دهد )فصل  پانکراس   مثانه را افزایش می

                بندی جمع

 
پروتئین 

 دفاعی

 عملکرد کننده سلول ترشح

غدد بزاقی / غدد  لیزوزیم

اشکی / غدد عرق / 

 های مخاطی الیه

ی  تخریب دیواره

ها / ضدعفونی  باکتری

 ی دهان کردن حفره

پروتئین 

 مکمل

سلول پوششی روده 

 کبد و ماکروفاژو 

ایجاد منفذ در غشای 

 ها میکروب

سلول آلوده به  اینترفرون

 ویروس

ایجاد مقاومت 

های  مدت در سلول کوتاه

 سالم

شناسایی و خنثی کردن  پالسموسیت پادتن

ژن افزایش  آنتی

فاگوسیتوز / مبارزه 

 با سلول سرطانی

ایجاد منفذ در غشای  کشنده Tسلول  پرفورین

سلول سلول سرطانی و 

 آلوده به ویروس

 

 های واگیر بیماری
شوند، معموالً نسبت به ابتالی مجردد بره آن بیمراری ایمنری پیردا       افرادی که به یک بیماری  اگیر مبتال می-1

های خراطره   را دارد.  جود سلول ها دستگاه ایمنی نقش فعالی درمبارره با عوامل بیماری کنند. در این بیماری می
 شود. برابر ابتالی مجدد می موجب ایمنی در

ی میکرر ب اسرت.    شده اکسن میکر ب ضعیف یا کشته شده یا سمّ خنثیکند.   اکسن ایمنی فعال ایجاد می -2
 آ رد. ن   سلول خاطره به  جود میپالسموسیت، پادتدر نتیجه کند     اکسن دستگاه ایمنی را تحریک می

 

 راحت تر بگم...
قررار بردهیم،    مکررر هرای   های کشت نامناسب   تحت تأثیر جهش توالی در محیسها را به صورت م اگر میکر ب

 هایی ضعیف به دست آ ریم. توانیم میکر ب می

  حواستون باشه که

 مثل  اکسن کزار را باید چندین بار به یک فرد تزریق کرد. ها ار  اکسن )قید!!(برخی

 نگاه به آینده
ژن یرک   ی تولید  اکسن است. در ایرن ر ش ژن مربروط بره آنتری    یکی ار کاربردهای مهندسی ژنتیک در پزشک

را در ایرن حالرت تغییرر     کننرد. میکرر ب غیربیمراری    را  ارد می را را به یک میکر ب غیربیماری میکر ب بیماری
 سال چهارم(.   2شود )فصل  فاده میکند   به عنوان  اکسن است را را تولید می ژن میکر ب بیماری کند   آنتی می

 رم س
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شود. سرم به دستگاه ایمنی بررای دفراع در برابرر     ژن خاص ساخته می سرم پادتن آماده است که علیه یک آنتی
کننرد   سرپس    ن خاصری را بره بردن جرانوری تزریرق مری      ژ ی سرم آنتری  کند. برای تهیه ها کمک می میکر ب

ط به بوتوان با افز دن ژن مر البته می کنند. های مربوطه را ار خون جانور جدا   به عنوان سرم استفاده می پادتن
 ها شد. های دفاعی انسان در شیر دام باعث تولید پر تئینها   تولید جانوران تراژنی  ساخت پادتن به دام

 

  ایمنی فعال و غیرفعال

 
 

ایمنی 

 فعال

ابتال به  طبیعی

بیماری 

 واگیر

تحریهههک سیسهههتم 

ایمنههی و تولیههد 

 های خاطره سلول

تحریهههک سیسهههتم  ق واکسنتزری غیرطبیعی

ایمنههی و تولیههد 

 های خاطره سلول

 

 

ایمنی 

 غیرفعال

انتقال  طبیعی

پادتن از 

مادر به 

 جنین

ستم  یک سی عدم تحر

ایمنهههی و عهههدم 

های  تولیههد سههلول

نقههههش  /خههههاطره

غیرفعههال دسههتگاه 

ایمنههی در مقابههل 

 /زا عامههل بیمههاری

تقویهههت سیسهههتم 

ایمنی توسط عوامل 

 دریافتی

 /رمتزریق س غیرطبیعی

دریافت 

 /بیوتیک آنتی

دریافت 

 اینترفرون

 

توانرد برا مرادر ارتبراط      ال رشد   نمرو مری  ان   غالب پستانداران( جنین در حدار )انس در پستانداران جفت:نکته
 خونی داشته باشد، پس فقس در این جانوران امکان انتقال پادتن ار خون مادر به جنین  جود دارد.

 
 پیوند اعضا

ی عضرو   های فرد گیرنرده   دهنرده   های سطح سلول ار یک فرد به فرد دیگر نیارمند شباهت پر تئینپیوند عضو 
هرای عضرو پیونردی را بیگانره تلقری       دستگاه ایمنی فرد گیرنرده، سرلول  است. در این صورت با احتمال کمتری 

د کره فعالیرت دسرتگاه    دهنر  ی عضو دار هرایی مری   گر به افراد گیرندهکند. ار طرف دی   به آن حمله می کند می
 یابد. ها افزایش می ها   سرطان ایمنی را کاهش دهند. البته در این حالت احتمال ابتال به بسیاری ار بیماری

 نگاه به آینده
مصرف انرژی بشرکند.   برای ها را شود، پر تئین ی فوق کلیه ترشح می هورمون کورتیز ل که ار بخش قشری غذه

سرال سروم(    4شرود )فصرل    های دفاعی سبب سرکوب سیستم ایمنی بدن می تئیناین هورمون با تجزیه ی پر 
 کننده سیستم ایمنی عملکرد مشابه کورتیز ل دارند. دار های سرکوب

 نگاه به آینده
ها به هم شده است. این شباهت ترا حردی    رانش ژن در جمعیت چیتاهای آفریقایی باعث شباهت بسیار ریاد آن

 سال چهارم( 5پذیر است )فصل  هر د  عضوی ار جمعیت چیتاها امکاناست که پیوند پوست بین 

 نگاه به آینده
هرای موجرود در غشرا     ژن آنتری ،انتقال خون نیز نوعی پیوند عضو است. خون بافتی پیوندی است. در این انتقال 
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 .سال د م( 6گیرد. )فصل  تر مد نظر قرار می های قرمز بیش گلبول

 اختالالت دستگاه ایمنی
تر ار حرد   شود   اگر کم ایمنی یک شمشیر د لبه است! اگر بیش ار حد فعال باشد، باعث خودایمنی یا آلرژی می

 .شانس ابتال به بیماری باال می ر دمعمول فعال باشد، 

              

 

نوع  تلت 

ایمن

 ی

 مثال درما  تارضه

ی
ن
م
ی
ا
 
ه
ا
گ
ت
س
د
 
ت
ال
ال
ت
خ
ا

 

ی
ن
م
ی
ا
د
و
خ

 

ی  حمله

دستگاه 

منی ای

به 

های  سلول

خودی 

ممکه 

با   است

ولید ت

جا  نابه

و 

نامتناس

ب پادته 

 باشد

مامو

الً 

هومو

 رال

اختالل در 

 تملکرد 

، یای 

 ها اندام

داروه

ای 

 سرکوب

 کننده

ی 

سیستم 

ایمنی 

)ش یه 

کورتی

 زول(

MSی  : حمله

دستگاه 

ایمیه به 

غالف میلیه 

در دستگاه 

تص ی 

 مرک ی

دیابت نوع 

Iی  : حمله

دستگاه 

ایمنی به 

ر ج ای

النگرهانس 

 پانکراس

ت
ی
س
ا
س
ح

 

پاسخ 

بی  از 

حد 

دستگاه 

ایمنی 

به برخی 

ه ژ  آنتی

 ا

هومو

 رال

ترشح 

 هیستامیه

خارش، 

تنگی 

ن س، 

تورم 

قرم ی و 

آبری ش 

 بینی

آنتی 

هیستا

 میه

آلرژی 

)تنگ شد  

 ها( نایژک

 

 خودایمنی
هرا   کند   در برابرر آن  ها حمله می به آنهای خودی را بیگانه تلقی کند،  ها   سلول اگر دستگاه ایمنی مولکول-1

هرای باشرد کره علیره      جا   نامتناسب پادتن کند. این  اکنش ممکن است در اثر تولید نابه پاسخ ایمنی ایجاد می
هرایی ار   نمونره  I  دیابت نوع  (MS)آید. مالتیپل اسکلر ریس  های خودی به  جود می های سطح سلول مولکول

 خودایمنی هستند.

هرای مغرز   نخراع )دسرتگاه      ی نور ن پوشاننده غالف میلینماری مالتیپل اسکلر ریس، دستگاه ایمنی در بی-2

پیرام   هادایت  برد. در این حالت سرعت دهد   به تدریج آن را ار بین می عصبی مرکزی( را مورد تهاجم قرار می
 اند ار: یب عبارتیابد. عالئم این بیماری براساس محل   شدت تخر عصبی در مغز   نخاع کاهش می

بیماران بعرد   )قید!!(کلم، اختالل در بینایی   عدم هماهنگی بدن. در برخیضعف، خستگی ر درس، اختالل در ت
شرود   عالئرم بیمراری ار برین      های پشرتیبان تررمیم مری    ی بیماری، غالف میلین توسس سلول ار یک بار حمله
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 ر د. می

 است. کورتیزولبیه درمان بیماری خودایمنی ار طریق دار های ش-3

   نگاه به گذشته
هرا پیرامرون    بعضی ار این سرلول  م نور گلیا )پشتیبان(  جود دارد.هایی غیرعصبی به نا در ن بافت عصبی سلول

 سال د م( 3کنند )فصل  ها را عایق می پیچند   آن ها می ها   دندریت اکسون

 نگاه به آینده
پوشاند. میلین  ار جنس غشا )پر تئین   فسفولیپید( به نام غالف میلین می ای ها را الیه ار نور ن)قید!!!!(بسیاری 

 سال سوم( 2کند )فصل  بندی می اکسون   دندریت را عایق

 نگاه به آینده
 سال سوم( 2مخچه مرکز هماهنگی   یادگیری حرکات الرم برای تنظیم حالت بدن   تعادل است )فصل 

 نگاه به آینده
 سال سوم( 3شود که در عقب جمجمه قرار دارد )فصل  سری انجام می یی در لوب پسپردارش اطالعات بینا

   نگاه به گذشته
 سال سوم( 5گیرد )فصل  تکلم با شرکت دستگاه تنفس   مراکز عصبی تکلم صورت می

 نگاه به آینده
یر النگرهانس )بخش نوعی بیماری ارثی خودایمنی است. در این بیماری دستگاه ایمنی بدن به جزا Iدیابت نوع 

 .سال سوم( 4یابد )فصل  کند   میزان تولید انسولین در بدن کاهش می ریز( پانکراس حمله می در ن

 
 آلرژی

شود. آلرژی پاسخ بیش  است که موجب آلرژی یا حساسیت میژن  نوعی آنتی زا حساسیتی  یا ماده آلرژن-1

اک، موادی که در غذاها   دار ها  جرود دارنرد   پودرهرای    های گرده، گرد   خ دانه است. آلرژنار حد در برابر 
 ست برای بعضی افراد آلرژن باشند.شویی ممکن ا لباس

شود   در نهایت نروع خاصری پرادتن تولیرد      متصل می Bدر برخورد ا ل فرد با آلرژن، این ماده به لنفوسیت -2
هرای خرون هسرتند     ها مشابه بار فیرل   یتشوند. ماستوس ها متصل می ها به سطح ماستوسیت این پادتن شود. می

 هایی حا ی هیستامین است.  ریکول  لی در بافت ها حضور دارند. ماستوسیت دارای

  حواستون باشه که
ها ار خون  ارد بافت شده   به سطح ماستوسیت  هستند. پادتن Bژنی لنفوسیت  های آنتی ها شبیه گیرنده پادتن

 کنند. ی را برای ماستوسیت ایفا میژن ی آنتی   نقش گیرنده چسبند می

 جمع بندی
ماستوسیت   ماکر فاژ د  سلول دستگاه ایمنی هستند که در خون حضرور ندارنرد   در بافرت هسرتند. ایرن د       

 سلول دیاپدر ندارند.
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شرود. در ایرن حالرت     در برخورد د م فرد با آلرژن، این ماده به د  پادتن برر سرطح ماستوسریت متصرل مری     -3

ها، گرفتگری   آبریرزش بینری   تنگری      شود   عالئم آلرژی مانند تورم، قرمزی، خارش چشم ین آراد میهیستام
 شود. نفس ظاهر می

 شود. هیستامین انجام می درمان آلرژی با استفاده ار دار های آنتی-4

  حواستون باشه که

با ه از قبل تولید شده بود، ک شود   هیستامینی استوسیت متصل میلرژن به د  پادتن موجود بر سطح میک آ
 گردد. ها می شود. هیستامین موجب گشادی عر ق   تنگ شدن نایژک اگز سیتور ار ماستوسیت خارج می

  حواستون باشه که
 Bهرای   ژنری سرلول   های آنتی های سطح ماستوسیت   گیرنده در برخورد د م به بعد با آلرژن، این ماده به پادتن

شروند نیرز آلررژن را     ر  مری  که برای ا لین بار با آن ر بره  Bهای  ف دیگر لنفوسیتشود. ار طر خاطره متصل می
کنند. به همین دلیل در برخوردهای بعدی حجم پادتن تولید   شدت عالئرم آلرژیرک بسریار ریراد      شناسایی می
 خواهد بود.

 نگاه به آینده
 سال سوم( 9سارد )فصل  ن را میدانگان   باردانگان گامتوفیت نر این گیاها های گرده در نهان دانه

 نگاه به آینده
کنند. آسم یکی ار موارد شدید آلرژی است )فصل  شوند   تنفس را مشکل می ها تنگ می در بیماری آسم نایژک

 سال د م( 5

   نگاه به گذشته
 (سال د م 6یابد )فصل  افزایش می  ها( تعداد ائورینوفیل ها )آلرژی در حساسیت

 نقص ایمنی
برالغ   Tهای  تواند به صورت ذاتی مثل فقدان مادررادی تیموس باشد. در این حالت لنفوسیت قص ایمنی مین-1

 شوند   ایمنی سلولی دچار ضعف   نقص است. نمی

 نگاه به آینده
ای مبتال به نوعی ناهنجاری دستگاه ایمنی صورت گرفت. ژن جهش  درمانی در دختربچه ها برای ژن ا لین تالش

 سال چهارم( 2یمنی را بسارد )فصل توانست یک آنزیم مهم دستگاه ا این بیماری نمی یافته در
 تواند در اثر عوامل محیطی )اکتسابی( نیز باشد. ایدر نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است. نقص ایمنی می-2

گاروه  در  HIVآیرد.   ) یر س نقص ایمنی انسران( بره  جرود مری     HIVدر اثر  یر سی به نام  (AIDS)ایدر 
شرود   سلولی ضعیف میبرد. در این حالت ایمنی  ها را ار بین می یابد   آن تکثیر می Tهای  خاصی از لنفوسیت

های باکتریایی،  یر سری، قرارچی    ها را ندارد   در نهایت در اثر بیماری ترین عفونت   فرد توانایی مقابله با خفیف
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 میرد. ها می  یا برخی ار سرطان
 سال یا بیشتر طول بکشد. 11اه تا م 6فتگی( این بیماری ممکن است نهی کمون ) د ره-3

خراص  جرود    Tلنفوسیت  511لیتر خون  در یک فرد به طور معمول در هر میلی :رو کاهش منحنی رو به-4
لیتر خون برسد، فرد مبتال بره ایردر اسرت )در     عدد در هر میلی 211تر ار  ها به کم دارد. اگر تعداد این لنفوسیت

افرزایش   Tهرای   های ابتدایی پس ار آلودگی تعداد این لنفوسریت  ماه پس ار آلودگی(. در ماه 54فرد حد د  این
 یابد )پاسخ ایمنی( یم

 :HIVهای انتقال  راه-5
 ی آلوده به خون فرد آلوده های خونی یا استفاده ار  سایل تیز   برنده ( تزریق خون یا فرآ رده1
 لوده به  یر س( تماس جنسی بین مرد یا رن آ2
 ( انتقال ار مادر به جنین در د ران بارداری، به هنگام رایمان یا شیر دادن3

 ماالریا
 کره  باشید داشته توجه البته. باشد می پالسمودیوم نام به آغاریان ار سلولی تک جانداری ماالریا، ایجاد عامل-1
 .  دارند شرکت ها پالسمودیوم ار نمونه چند ماالریا ایجاد در
 :ماالریا رندگی( ی چرخه) مکانیسم-2

 جلروی  خرود  برزاق  برا  کنرد،  تغذیره  ا  خون ار تا رند، می نیش را انسانی آلوده،( ماالریا ناقل) آنوفل ی پشه  قتی

 انسران  خرون   ارد را (ها اسپوروزوئیت) پالسمودیوم سرپس . گیرد می را( هپارتن  جود سبب به) خون انعقاد

 هاا  مروزوئیات  سرپس . آ رنرد  مری  پدیرد  را هرا  مر ر ئیرت  تقسیم، ار پس   ر ند می( جگر) کبد به که کند می
 در. شروند  مری  لررر    ترب  بر ر سبب   شوند می تقسیم ها آن در ن در   کنند می آلوده را خون قرمز های گلبول

 ریگروت  بره  د باره پشه بدن به  ر د ار بعد که شوند می گامت به تبدیل ها مر ر ئیت ار برخی بعد ی مرحله طی
 .  گردند می بالغ   شده تبدیل

 شدید عطش   عرق تب، شدید، لرر :ماالریا عالیم-3

 .مغزی های آسیب   خونی کم کبد، نارسایی کلیه، نارسایی :مرگ علت-4

 .ندارد: واکسن-5

   .کردند می استفاده بیماری این درمان برای کینین نام به شیمیایی ای ماده ار گذشته در (:دارو) درمان-6

 شکل داسی خونی کم
 . است (غیرجنسی) اتوزوم و مغلوب آللی نیز آن عامل ژن که است(  راثتی) ژنتیکی بیماری نوعی-1

 .  شود می هموگلوبین کمبود دچار شکل داسی خونی کم به مبتال فرد-2

 شرکل  سری دا هموگلاوبین،  از ناقصای  ناوع  برودن  دارا علت به مبتال فرد قرمز های گلبول ار )قید!!(بعضی-3
 .  شوند می
 ها گلبول این چسبیدن خاطر به عال ه به. کنند حمل را 2Oخوبی به توانند نمی شکل داسی قرمز های گلبول-4
 . شود می دشوار ها آن در خون جریان عر ق، های دیواره به
 

 خررونی کررم
 شکل داسی

 مبتال   سالم: فنوتیپ نوع د 
 ss, Ss, SS: ژنوتیپ نوع سه

 
                       

 عروارض  خاصری  شررایس  در Ss دارای فررد   لی بود، خواهد سالم همیشه است، SS ژنوتیپ دارای که فردی-5
 (.ارتفاعات در) 2Oفشار کمبود   ماالریا انگل به آلودگی: نظیر شرایطی. دهد می نشان را بیماری

 صرفت  در( ناخالص) هتر ریگوت فرادا بودن مقا م ناخالص، افراد( تکاملی شایستگی) برتری های مثال ار یکی-6
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 ماالریرا  بیمراری  شریوع  کره  منراطقی  در ماالریرا،  بیمراری  بره  نسبت( HbAHbS یا Ss) شکل داسی خونی کم
 .  باالست

 :ماالریا بیماری ناقل-3
 چره  هرر    کنرد  می ریزی تخم آبگیرها   ها مرداب ر ی بر گرما فصل در تر بیش که است، پشه نوعی  ماالریا ناقل
 ی کرره  شرمالی  ی کرده نیم کشورهای در. است تر بیش نیز بیماری شیوع احتمال باشد، تر بیش ها پشه این دتعدا

 احتمرال  دلیرل  همرین  به. است تر  بیش آبگیرها   ها برکه ایجاد امکان تابستان   بهار فصل در( ایران مثل) رمین
 بررخالف ( آرژانترین  مانند)رمین ی کره جنوبی ی کره نیم کشورهای در  لی یابد، می افزایش ماالریا بیماری شیوع

 ماالریرا  بیماری کشورها این در پس شوند، می محسوب سردی فصول تابستان   بهار های فصل شمالی، ی کره نیم
 .  یابد می افزایش سرد فصول در
 افرراد  نچرو ! چررا  . اسرت  ریاد توجهی قابل شکل به( HbS یاs) شکل داسی آلل فرا انی ماالریاخیز، مناطق در

 بیمراری  عامرل  کره   قتری  افرراد  ایرن  در. انرد  مقرا م  ماالریا به نسبت شکل داسی خونی کم صفت برای ناخالص
 تکثیرر  ار مرانع    شود می شکل داسی   داده شکل تغییر قرمز گلبول شود، می قرمز های گلبول  ارد( مر ر ئیت)

  ر د محر   بره    نیسرت  گونره  این خالص سالم افراد در که حالی در. گردد می( بیماری مولد عامل) مر ر ئیت
 شرود  مری  سربب  پدیرده  ایرن . شرود  مری  نمایران  بیماری عالیم   شده تکثیر شخص، قرمز گلبول به ماالریا انگل

 در البتره ) باشرد  خرالص  افرراد  ار ترر  بریش  ناخالص افراد!( کردن رندگی   موندن رنده لیاقت) تکاملی شایستگی
 یرا  s آلرل  فرا انری  ، HbAHbS یرا  Ss یعنی ها ناخالص فرا انی افزایش با است بدیهی پس( ریاخیزماال مناطق
HbS شود می ریاد مناطق این در  . 
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 های واگیر بیماری 

نام 
بیمار

 ی

عامل 
 مولد

چگونگی 
 انتشار

محل 
پذ آسیب

یر در 
 بدن

دور
ی  ه

نهف
تگی 
بیم
 اری

عالئم 
بیما
 ری

میزان  درمان
 خطر

مصونی
 ت

 HIV ایدز
)ویروس 

RNAار د 

تماس 
جنسی 
خون و 
فرآورد

های  ه
 خونی

گروه 
خاصی 
از 

لنفوسی
 Tهای  ت

6 
ماه 
تا 
71 

سال 
یا 
بیش
 تر

ضعف 
در 
ایمن
ی 
سلول
ی و 
افزا
یش 
استع
داد 
به 
عفون
 ت

مرگ  ندارد
در 
اثر 
بیمار

های  ی
ویروس
ی، 
قارچی
 ،

باکتر
یایی 
و 

 سرطان

 ندارد

پنه پوست  ویروس خال تب
ان 
شدن 
در 
اعص
اب 
صور
 ت

آسیب 
بافت

به ی 
 سلول
های 
 پوست

   

باکتری  سل
مایکوباک
تریوم 
توبرکلوس

 یز

تنفس 
ها قطره

ی ریز 
آلوده 
به 

 باکتری

بی آنتی   ها شش
 وتیک

ممکن 
است 

کشنده 
 باشد

 

قارچ 
الی 
انگشت
 ان

قارچی از 
ی  شاخه

ئوتروسید
 ها ت

پا به  
ویژه 
الی 

انگشتا
 ن

     

بی آنتی     باکتری کزاز
 وتیک

واکسن  
کزاز 
)چندی

ار ن ب
در 
 عمر 

ماالری
 ا

نوعی 
سلولی  تک

از 
فرمانروی 
آغازیان 

ی  و شاخه
 داران هاگ

گزیدگی 
ی  پشه

 آنوفل

ه گلبول
ای 

قرمز و 
 کبد

لرز  
شدید
 ،

تب، 
عرق 
و 

عطش 
 شدید

در   یننکی
دست 
 ساخت!

مسموم
یت 
 غذایی

باکتری 
استافیلو
کوکوس 
 اورئوس

تهوع   
 ،
استف
راغ 
و 
اسها
 ل

به  
ندرت 

آف مرگ
 رین

 

یهپات
 Bت 

ویروس 
 Bهپاتیت 

الته  کبد 
اب 
 کبد

ممکن  
است 

کشنده 
 باشد

واکسن 
هپاتی

 Bت 

ال ذات
 ریه

باکتری 
استرپتوک
وکوس 

بی آنتی   ها شش 
 وتیک

واکسن  
ضد 
ال ذات
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 ریه نومونیا
گلودر

 د
نوعی 

باکتری 
استپرتوک

 وکوس

ها بافت 
 ی گلو

بی آنتی  
 وتیک

  

جنون 
 گاوی

پریون 
)پروتئین 

د قفا
اسیدنوکل

 یک ئ

خوردن 
گوشت 

لوده آ
به 

پریون 
 بیماری

 زا

      

باکتری  آکنه
پروپیونی 
باکتریوم 

 آکنس

های  غده 
چربی 
 پوست

بی آنتی  
 وتیک

کشنده 
 نیست

 

دیفتر
 ی

باکتری 
کورینه 

باکتریوم 
 دیفتریا

رشد در  
گلو و 
تولید 
اندوتو
کسین 
مؤثر 
بر 

قلب، 
کبد، 

ها  کلیه
و 

 اعصاب

     

بوتول
 یسم

 باکتری
تریدیکلس

دوم 
 بوتولینم

غذای 
آلوده 
به 

توکسین 
 باکتری

دستگاه 
عصبی 
 انسان

دید  
دوتا

یی و 
ش فلج
 دگی

در  
صورت 
ناتوا

نی در 
تنفس 
ممکن 
است 
بمیرن

 د

 

برفک 
 دهان

قارچی 
سلولی  تک

ی  از شاخه
ه اسکومیت
ا 

کاندیدا 
 آلبیکنز

مخاط  
 دهان

     

 

دار( / آنفلروآنزا   DNA/ هررپس تناسرلی ) یرر س     دار( DNAآبله مرغران ) یرر س    : های ویروسی بیماری
دار( /  DNAدار( / رگیررل ) یررر س  RNAدار( / ا ریررون / هرراری ) یررر س   دار   پوشررش RNA) یررر س 

 آدنو یر س )دارای کپسید چند جهی( / آبله / فلج اطفال
 

 پر دردسر! عبارات

 

 

 

 

 ص     و  وند .می شمغز استخوان ساخته خون در در  موجودهای همه ی سلول -1
  ص    و همه ی گلبو لهای سفید در مغز استخوان ساخته می شوند.-2

 ص     و همه ی فاگوسیت ها گرانولوسیت هستند. -3
 ص     و  آلل های یکسان برای یک صفت دارند.همه ی سلول های خونی -4
 ص     و پرفورین   اینترفر ن ار سلول آلوده به  یر س ترشح می شوند. -5
 ص     وینترفر ن ار سلول های آلوده به  یر س ترشح می شود. ا-6

 ص     وپر تئین مکمل باعث تخریب همه ی میکر ب ها می شود. -3
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 ص     وگیرنده ی آنتی ژنی دارد   Bهر لنفوسیت -8
 ص     وپس ار تقسیم سلول خاطره ایجاد می کند.   Bهر لنفوسیت -9

 ص     وسموسیت ایجاد می کند. پس ار تقسیم پال  Bهر لنفوسیت  -11
 ص     وخورد د م با آنتی ژن پادتن بیشتری می سارند. لنفوسیت ها در بر-11
 ص     وپالسموسیت هم در خون   هم در بافت یافت می شود. -12
 ص     وژنوتیپ سلول خاطره   پالسموسیت متفا ت است. -13
 ص     و.  ندارد  DNAپالسموسیت همانند ساری -14
 ص     و کند.د پوشش هسته ی خود را ناپدید پالسموسیت نمی توان-15
 ص     و ژن متصل می شود. ژنی به یک آنتی  هر گیرنده ی آنتی -16
 ص     و هد.سیتوکینز نا مسا ی انجام می د ژن لنفوسیت به هنگام برخورد با آنتی -13
 ص     و. بیشتر ار سلول خاطره است سطح به حجم پالسموسیت تنسب-18
 و     پرفورین ترشح می کند. ص Tدر مبارره با سلول سرطانی لنفوسیت -19
 و     صهیستامین ماده ی حساسیت راست. -21
 و     صماستوسیت ها فقس هیستامین آراد می کنند . -21
 و     صمتصل می شود.   Bژن به لنفوسیت  در مرحله ی د م آلرژی،آلر-22
 و     ص عدد در هر میلی لیتر می رسد. 211به ریر  Tبه ایدر تعداد لنفوسیت های  التدر بیمار مب-23
 و     . صبیان می شود Tژن پرفورین پس ارآسیب به لنفوسیت -24
 و     صهر سلول مستقر در گره های لنفی در مغز استخوان ساخته شده است. -25
 و     صتولید می کنند.  ماستوسیت ها هیستامینژن، در برخورد ا ل با آلر-26
 ص     و ژن،ماستوسیت ها هیستامین ترشح می کنند. در برخورد ا ل با آلر -23

 ی عبارت محورتستها

 زا را تخریب کند... تواند... باکتری بیماری ای که در دفاع غیراختصاصی می ماده –1

 در کرم خاکی  جود ندارد. –دیواره ی سلولی (1

 شود. ارج ار خون تولید نمیدر خ –غشای سلولی (2

 دار تولید شود. تواند توسس بافت پوششی مژه می –ی سلولی  دیواره(3

 شود. ی مخاطی دارند، تولید نمی هایی که الیه توسس بافت –غشای سلولی (4

 ...«ماکروفاژها، »است؟  نادرستکدام عبارت  -2

 شوند. جزء نخستین خس دفاعی بدن محسوب نمی( 2               ها خون نقش دارند. رره با میکر ببادر م (1

هرای موجرود در محرل التهراب را انجرام       خواری میکر ب ( ذره4(  در گره های لنفی، طحال   آپاندیس مستقر هستند. 3

 دهند. می

 شود؟ نمیمهرگان دیده  کدام ویژگی زیر در بی -3

 ( تولید سرم4 طی( ترشح مایع مخا3 خواری عوامل خارجی ( ذره2 یگانهپس ردن بافت ب (1

 است؟ نادرستکدام عبارت  -4

 «درانسان در دفاع اختصاصی همانند دفاع غیراختصاصی انواعی از ... شرکت دارند.»

 ای های خاطره ( سلول4  ها ( اندام3  ها ( پر تئین2  های سفید گلبول (1

 است؟ نادرستکدام مطلب  -5

 ندارد. نقش یمخاط ر ده ی انسان در د مین خس دفاع غیراختصاص (1

 شوند. ها در مغز استخوان ساخته نمی تمام لنفوسیت (2
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 توان یافت. توانایی شناسایی عوامل بیگانه را می در ن خون، لنفوسیت فاقدِ (3

 توانند پر تئین مکمل نیز تولید نمایند. های سرطانی نقش دارند، می هایی که در مبارره با سلول برخی ار سلول (4

 ی تیموس ندارند، .... در افرادی که به طور مادرزاد-6

 نقص ایمنی سلولی  جود دارد. (1

 یابند. درمغز استخوان تکامل می Tهای  لنفوسیت (2

 ها نقش اصلی را بر عهده دارند. های سرطانی، پادتن در مبارره با سلول (3

 کنند. لوده به  یر س حمله میآهای  های مکمل به سلول پر تئین (4

 افتد؟ شود، چند مورد زیر اتفاق میاگر آلرژنی برای نخستین بار وارد بدن  -0

 های خونی اتصال پادتن به سطح ماستوسیت –ب  تولید پادتن توسط پالسموسیت –الف 

 ترشح هیستامین از ماستوسیت –های اختصاصی  د  اتصال آلرژن به گیرنده –ج 

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

 شود. تزریق .... به بدن، قطعاً موجب ... می –8

 های خاطره تولید سلول –( سرم 2                    دائمیایمنی  – اکسن (1

 ایمنی موقتی –( سرم B       4تولید پادتن توسس لنفوسیت  –( اکسن 3

 

 

 کدام عبارت درست است؟ –9

 ها ار افراد عادی شدیدتر است. ژن پاسخ دستگاه ایمنی فرد مبتال به آسم، نسبت به برخی آنتی (1

 گیرند. تگاه ایمنی مورد حمله قرار میهای دس ، سلولMSدر بیماری  (2

 تواند تکثیر شود. ، این  یر س می HIVدر پشه، پس ار مکیدن خونِ  فرد آلوده به  (3

 لیتر خون است. عدد در هر میلی 211ترار  ها کم در فرد مبتال به ایدر، تعداد لنفوسیت (4

  پاسخ 

1 3 

2 2 

3 4 

4 4 

5 3 

6 1 

0 2 

8 4 

9 1 

 غ 1

 غ 2

 غ 3

 غ 4

 غ 5

 غ 6

 غ 0

 ص 8

 غ 9

 ص 17

 غ 11

 ص 12

 غ 13

 غ 14

 ص 15

 غ 16

 ص 10

 غ 18

 غ 19

 غ 27
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 غ 21
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ترین فصل کتاب گفته باشم که این فصل اعصاب خردکن

ال سوم است... اگر نمودار اعصابتان سینوسی است س

  از این فصل بترسید!

حتًما با من موافقید که این فصل اهمیت بسیار زیادی 

ای دارد و باید با دقت دو چندان و البته با شیوه

متفاوت مطالعه شود. از همین االن خیالتان را راحت 

 کنم که بنده به عنوان یک کاتالیزور! سرعت یادگیری

و میزان فهم و قدرت ترکیب شما را شدیدًا افزایش 

 خواهم داد؟!
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های کل موضوعات این فصل در مورد اعصاب است و ویژگی

دیگر را بررسی ها با یکها و چگونگی ارتباط آننورون

 کند. می

ایم در این فصل سیر تکاملی خود را به شما سعی کرده

روتین را  هایانتقال دهیم. در واقع مثل همیشه روال

 ایم!برهم زده

کنیم ها صحبت میها و انواع آنابتدا در مورد نورون

کنیم. هدایت و های نورون را بررسی میو ویژگی

انتقال پیام  عصبی و چگونگی رخداد هر یک را خیلی  

 کنیم.عمیق و فرامفهومی بررسی می

بعد به سراغ دستگاه عصبی جانوران و چگونگی تکامل 

یم. در نهایت هم به انسان به عنوان اشرف روها میآن

کنیم! یک نصیحت جانوران! از دید عصبی نگاه می

پدرانه!! این فصل پایه و اساس فهمیدن فصل سوم 

که در مخمصه نیفتید، برای این است. پس برای این

 خودرا مصرف کنید! ATPفصل، تمامی ذخایر 

 عصبی بافت

های عصبی آن را ار یک بخش بدن به دهد   با تولید پیامتشکیل میای ارتباطی در بدن عصبی شبکه بافت

سری سلول غیرعصبی   یک نورونسری سلول عصبی به نام دهد. در بافت عصبی یکبخشهای دیگر انتقال می

های کامالً تخصص یافته   تمایز یافته ها   نورگلیاها سلول جود دارد. نور ننوروگلیا )پشتیبان(  به نام

 د.هستن

 نگاه به گذشته

، ماهیان جود دارد )پس در  عصبی   ایماهیچه ،پیوندی، پوششیداران چهار نوع بافت اصلیِ در مهره

 سال د م(. 3شود(. )فصل ها دیده میاین بافت پستانداران   پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان

 ساختار نورون

توپالسم را در خود جای داده است   تعدادی که هسته   قسمت اعظم سی جسم سلولیهر نور ن ار یک -1

 تشکیل شده است. رشته ماننداجزای 

 نتیجه
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ار آن جایی که شبکه ی آند پالسمی ربر با غشای خارجی هسته ارتباط فیزیکی دارد،محل شبکه ی 

 سلولی نور ن است. آند پالسمی ربر هم در جسمِ

 هاآکسونکنند. سوی جسم سلولی هدایت می های درخت مانند( پیام عصبی را به)رشته هادندریت-2

ی پایانهانتهای آکسون را  .برندانتهای رشته می سمتِ های محور مانند( پیام عصبی را ار جسم سلولی به)رشته

 یابد.ی آکسون ار یک نور ن به سلول دیگر انتقال مینامند. پیام عصبی ار محل پایانهمی آکسون

 تعریف طراح به جای دندریت:

 .کنندهای درخت مانند که پیام عصبی را به سوی جسم سلولی هدایت میرشته

 تعریف طراح به جای آکسون:

 .برندهایی که پیام عصبی را ار جسم سلولی به سوی انتهای نور ن میرشته

 نگاه به گذشته

های درار ی سلولدارهاست. ان میکرومتر 177میکرومتر تا 17های گیاهی   جانوری بین تر سلولی بیشانداره

ی های عصبی را به سرعت ار یک نقطهتوانند پیامهای عصبی درارند   میعصبی بیش ار این مقدار است. سلول

هر  های به ارایِهای عصبی، این سلولای دیگر منتقل کنند. به علت باریک   درار بودن سلولبدن به نقطه

 سال د م(. 2)فصل  تری دارندبیشه حجم نسبت سطح بتری دارند   حجم سطح بیش  احدِ

 نگاه به آینده

ها   ای نور نبدن انسان یکسان است. پس ژنوم هسته هسته دار هایِسلول )قید!!(یی ژنتیک همهماده

 سال چهارم(. 1های بدن یکسان است. )فصل های پشتیبان با سایر سلولسلول

 سلول نوروگلیا )پشتیبان               

برخالف  غیرعصبیهای  جود دارد. این سلولغیرعصبی ها نوعی سلول ر بافت عصبی به جز نور ند-1

 کنند  ها کمک میی نور نهای به تغذیهار این سلول  بعضی)قید!!( ها توانایی تقسیم دارند.نور ن

بعضی از  این .کنندها را عایق میپیچند   آنها میها   دندریتدیگر پیرامون آکسون  بعضی)قید!!(

 آ رند. جود میغالف میلین را اطراف آکسون یا دندریت بهنوروگلیاها! 

-ای ار جنس غشا )پر تئین   فسفولیپید   کلستر ل( است. در  اقع غالف میلین غشا سلولغالف میلین الیه-2

 میلین دارند.ها نور ن )قید!!(. بسیاری اراست های پشتیبان است که آکسون   دندریت را احاطه کرده
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 نگاه به گذشته

های عصبی  در دستگاه عصبی مرکزی )مغز   اطراف سلول )میلین(، دستگاه ایمنی پوششMSبیماری  در

این )قید!!!(های عصبی در برخی ارسال سوم(. ترمیم پوشش سلول 1دهد )فصل نخاع( را مورد تهاجم قرار می

 پشتیبان است. سلولهای فعالیت مجددِی بیماران نشان دهنده

نوروگلیا  نورون 

 )پشتیبان 

 سلول غیرعصبی سلول عصبی نوع سلول

 بافت عصبی بافت عصبی نوع بافت اصلی

توانایی تقسیم 

 شدن

 میتوز دارد میتوز ندارد

 هسته دارد هسته دارد دارا بودن هسته

تاثیرپذیری و  وظیفه

تولید جریان  عصبی 

 و انتقال آن

 

 های نورونتغذیه

 هافظت از نورونمحا

 هاعایق کردن نورون

های نابودی نورون بیماری مرتبط

مغز )پارکینسون و 

 آلزایمر 

از بین رفتن غالف 

میلین )مالیتپل 

 اسکلروزیس 
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 راحت تر بگم.....

پیچند   در می نور ن اطراف آکسون   دندریتِخود را چندین د ر  های پشتیبان غشایِار سلول  )قید!!(بعضی 

سلول  یآ رند. پس در این نواحی عال ه بر غشا ی نور ن، غشارا به  جود می غالف میلینطراف این اجزاء ا

ی ار نور ن که میلین فولیپیدی(. ار طرف دیگر در مناطقی فسبیش ار د  الیهیعنی پشتیبان نیز  جود دارد )

مایع بین ها با ی یونتواند به مبادلهنمی جود دارد، غشای نور ن در تماس مستقیم با مایع میان بافتی نیست   

 کند.میعایق گویند غالف میلین آکسون   دندریت را بپردارد. به همین دلیل می سلولی

  حواستون باشه که...

ها غالف دندریت همه یها   آکسون یهمهاست. ار طرف دیگر  میلینی آکسون فاقد سلولی   پایانه جسمِ

 ندارند.میلین 

های گره» هاشود( به این قسمت)قطع می ندارد هایی ار آکسون   دندریت  جودمیلین در قسمتغالف -3

تواند به ها غشای نور ن در تماس مستقیم با مایع میان بافتی است   میشود. در این قسمتگفته می «رانویه

پتانسیل یلین  جود دارد، هایی که غالف مها بر خالف قسمتی یون با محیس بپردارد. در این قسمتمبادله

 آید جود میبه عمل

 راحت تر بگم....

ایجاد  های رانویهگرهشود. پس پتانسیل عمل تنها در محل میلین باعث عایق کردن آکسون   دندریت می

-کند(. اما در آکسون یا دندریتبه جلو می ر د )جهش میگره به گره گردد.  پتانسیل عمل در این حالتمی

 کند.در غشای نور ن حرکت می نقطه به نقطهغالف میلین پتانسیل عمل های فاقد 

های پیام عصبی موثر است.رشته هدایتهای آکسون   دندریت    جود غالف میلین در سرعت قطر رشته-4

های قطور برخالف کنند. رشتههدایت می هم قطرهای بد ن میلین اما تر ار رشتهدار پیام عصبی را سریعمیلین

هایی که مربوط به حرکات سریع کنند. جود میلین در نور نتر هدایت میهای نارک پیام عصبی را سریعتهرش

 ها( هستند، بسیار مفید است.بدن )مثل انعکاس

ی هاست   مادهنور ن یمحتوی جسم سلول)قید!!(تری خاکستری در دستگاه عصبی مرکزی انسان بیشماده-5

 هاست.دار نور نهای میلینسفید اجتماع بخش

 

 

 هاانواع نورون 
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های نورون   های حرکتینورون ،های حسینوروناند: دهند، سه نوعها ار نظر عملی که انجام مینور ن-1

 رابط.

های حسی مثل پوست، گوش، چشم، ربان   اطالعات را ار اندام های حسینورون-2

ی دندریت بلندتر ار آکسون است. های حسفرستند. در نور نبینی به مغز   نخاع می

در مجا رت اینکه  گیرنده های حسی را ایجاد می کند   یاست هادندریت این نور ن

ها دارای غالف میلین است. دندریت   آکسون در این نور ن .میگیردسلول گیرنده قرار 

ی ی آکسونتر متمایل به آکسون   پایانهجسم سلولی در  سس نور ن قرار دارد   بیش

 نور ن های حسی ،بخش حسی دستگاه عصبی محیطی انسان را تشکیل می دهند.است. 

ها )صاف، قلبی   اسکلتی(   های مغز   نخاع را به ماهیچهفرمان های حرکتینورون-3

 های حرکتی آکسون بلندتر ار دندریتبرند. در نور نریز( میریز   بر نهای )در نغده

های اسکلتی، ها در ماهیچهی آکسونی این نور نت. پایانهدارای غالف میلین اسبوده  

ی آکسون در مجا رت تار ها قرار دارد )در شکل کتاب درسی پایانهصاف، قلبی   غده

 ای مخطس قرار دارد(.ماهیچه

های جسم سلولی این نور ن متمایل به دندریت   در یک سمت نور ن قرار دارد نور ن

 دهند.انسان را تشکیل می عصبیِ حرکتی بخش حرکتی دستگاه

های حسی   بین نور ن های رابطنورون-4

های البته نور ن )کنندحرکتی ارتباط برقرار می

های توانند به طور مستقیم با نور نحسی می

ها فاقد این نور ن (حرکتی ارتباط برقرار کنند.

هستند )پس سرعت هدایت پیام  غالف میلین

های حسی   ه نور نها نسبت بعصبی در آن

تر است(   ار نظر انداره کم قطرهمحرکتی 

های حسی   حرکتی هستند. تر ار نور نکوچک

هاست. ها بلندتر ار دندریت آنآکسون این نور ن

ها بسیار ریاد است. انشعابات دندریت این نور ن

ها در بخش خاکستری جسم سلولی این نور ن

 مغز   نخاع قرار دارند.
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 بندیجمع 

 بررسی چند شکل:

 

 نور ن حرکتی  جود دارد. دو نور ن رابس   یکنور ن حسی،  یک در این شکل-1

544 

 هایی ار یک یا چند نور ن هستند   اثر محرک را به پیام عصبی های پوست، دندریتهر یک ار گیرنده-2
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احاطه کرده است. توجه کنید که  غالفی پیوندیها را های این گیرندهدندریت)قید!!(کنند.  اغلبتبدیل می

 تواند عال ه بر غالف میلین دارای پوششی ار جنس بافت پیوندی باشد.دندریت نور ن حسی می

 

هاست. پیام عصبی این های نوری   نور نی چشم   بسیار نارک   شامل گیرندهترین الیهداخلیشبکیه -3

 شود.ها توسس عصب بینایی به مغز فرستاده میسلول

 

 

قرار  های چشاییسلولهای حسی هستند، در ارتباط با ی عصبی که همان نور نها در این شکل رشته-4

 های چشایی قرار دارند.در مجا رت سلول های حسینورون دندریتِدارند. در  اقع 
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در است. این نور ن حسی دندریت نور ن حسی  همان ،ی نور در چشم جامی شکل پالناریاسلول گیرنده-5

 برخالف است. توجه کنید که در این نور ن حسی ی بیناییرنگیزههای قسمت دندریت خود دارای مولکول

را به  حسی  ی چند آکسون بلند یک عصبهای حسی آکسون بلندتر ار دندریت است. مجموعهسایر نور ن

 فرستد.مغز جانور می بههای حسی را  جود آ رده است که پیام
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جسم    دندریتشود. دیده می هیپوفیزپسین   هیپوتاالموسهای رتباط بین نور ندر این شکل ا-6

ها در هیپوفیز پسین قرار دارد. این ی آکسون این نور نها در هیپوتاالموس قرار دارد   پایانهاین نور ن سلولی

 کنند.یسارند   در هیپوفیز پسین ذخیره مها د  هورمون اکسی توسین   ضد ادراری را مینور ن

 

ی نرور هسرتند. دنردریت    ای د  نوع نور ن تغییرشکل یافته با نقش گیرندههای مخر طی   استوانهسلول-3

میازان     حساسیتیک نور ن بلندتر باشد،  دندریت است. هر چه استوانه یا مخروط ها به شکلاین نور ن
 ور دارد.ای حساسیت باالیی به نتر است. سلول استوانهآن بیش پذیریتحریک

 

 اعصاب محیطی

 برد.ها به مغز   نخاع میهای عصبی را ار اندامبلند نور ن حسی است   پیام که شامل دندریتِ عصب حسی-1

ها های عصبی را ار مغز   نخاع به ماهیچهکه شامل آکسون بلند نور ن حرکتی است   پیام عصب حرکتی-2

 برد. یا غدد می

های عصبی را بلند نور ن حرکتی است   پیام نور ن حسی   آکسونِت بلندِ که شامل دندری عصب مختلط-3

 کند )مثل اعصاب نخاعی(.جا میها جابهبین مغز   نخاع   اندام

 راحت تر بگم....

شوند. حال تقسیم می رابط   حرکتی، حسی دهند، به سه نوعِها بر اساس عملی که انجام میگفتیم که نور ن

تواند شامل دندریت نور ن حسی عصبی می گویند. تارِمی تار عصبی ،به آکسون یا دندریت بلندباید بدانیم که 

ها پوشاند، در این حالت به آنها را غالفی میها   دندریتیا آکسون نور ن حرکتی باشد. اطراف این آکسون

ها یا هر ها، دندریتسونی چندین تار عصبی   شامل مجموعه ای ار آکگویند. در  اقع عصب مجموعهعصب می

 هاست.د  آن
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 نگاه به گذشته

 4 جود دارد )فصل   عصب   رگ لنفی، رگ خونیریر مخاط مربوط به ساختار لوله ی گوارش  یِدر الیه

 سال د م(

 

 خواص دستگاه عصبی

ر عهده دارد. های مختلف را در بین جانوران بها   اندامی هماهنگی بین اعمال سلولدستگاه عصبی  ظیفه

های خارجی، ایجاد یک جریان عصبی ی این دستگاه عبارت است ار تاثیرپذیری نسبت به محرکخواص  یژه

ی تاثیر محرک است، هدایت جریان عصبی در طول یک نور ن   انتقال آن ار یک نور ن به سلول که نماینده

 دیگر.

 فعالیت نورون

در  اقع بین  ) جود دارد اختالف پتانسیل الکتریکی د  سوی غشای نور ن به طور معمول بینِ-1

این اختالف (.سیتوپالسم داخل نور ن   مایع میان بافتی اطراف نور ن اختالف پتانسیل الکتریکی  جود دارد

های سدیم باشد. یونمی های مختلف در د  سوی غشای نور نلظت یونپتانسیل الکتریکی به علت تفا ت در غ

این اختالف پتانسیل الکتریکی به د   ی در ایجاد این اختالف پتانسیل الکتریکی دارند.  پتاسیم نقش مهم

 شود.یل عمل دیده میصورت پتانسیل آرامش )استراحت(   پتانس

    نور ن در حال استراحت )رمانی که نور ن در حال فعالیت عصبی نیست پتانسیل آرامش )استراحت(:-2

 پتانسیل استراحت )آرامش(الف پتانسیل بین د  سوی  غشای نور ن را در این حالت اخت(!ا آرامش استی

 (.میلی ولت 65منفی گویند. در حالت آرامش پتانسیل در ن سلول نسبت به بیر ن آن منفی است )می
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چنین غلظت تر ار غلظت آن در در ن است. همیون سدیم در خارج نور ن بسیار بیش به طور معمول غلظتِ-3

سلول است. بنابراین پتاسیم تمایل دارد ار سلول  تر ار غلظت آن در خارجِداخل سلول بسیار بیش پتاسیم در

خروج خارج شود   سدیم تمایل دارد بیاید داخل.ار طرفی چون نفوذ پذیری غشا نسبت به سدیم ناچیز است 

شتر یون های مثبت در بیشتر اتفاق می افتد. به همین دلیل به علت تراکم بی سدیمنسبت به  ر د  پتاسیم

میلی  لت پتانسیل غشای نور ن در  -65میلی  لت( می شود.  -65خارج سلول اختالف پتانسیل غشا منفی)

حالت عادی   استراحت است   نور ن در این اختالف پتانسیل فرایند های سلولی خود را به طور طبیعی انجام 

  در  ن می تواند فعالیت های نرمال خود را انجام دهدمی دهد.در  اقع در این اختالف پتانسیل است که نور 

هر گونه تغییر در این اختالف پتانسیل باعث غیر نرمال شدن فعالیت نور ن می  ،حالت طبیعی   نبود محرک

پتاسیم با  –شود.حفظ این اختالف پتانسیل نرمال توسس پمپ سدیم پتاسیم صورت می گیرد. پمپ سدیم 

های پتاسیم را به ای سدیم را در خالف جهت شیب غلظت به خارج نور ن   یونه( یونATPمصرف انرژی )

فرستد   ار  ر د   خر ج اضافیِ پتاسیم   سدیم جلوگیری می کند. با عملکرد این پر تئین داخل نور ن می

یم در های پتاسباشد   غلظت یونهای سدیم در خارج سلول باالتر ار داخل سلول میناقل  همواره غلظت یون

 پتاسیم عامل اصلی ایجاد   حفظ پتانسیل آرامش است.-باشد. پمپ سدیم داخل سلول باالتر ار خارج سلول می

های پر تئینیِ همیشه بار های پتاسیم به کمک کانالهای سدیم   خر ج یوندر حالت آرامش  ر دِ یوننکته:

 گیرد.موجود در غشاء انجام می
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 حواستون باشه که 

  نقاطِ یِهای سدیم   پتاسیم ار همهگر نور نی یا قسمتی ار آن غالف میلین نداشته باشد،  ر د   خر ج یونا

 ها  جودی یوندارد، امکان مبادلههایی که غالف میلین  جود پذیر است  لی در قسمتفاقد غالف میلین امکان

 کند(.های عصبی را عایق میندارد )میلین رشته 

یک رمان بسیار  تغییر ناگهانی   شدید اختالف پتانسیل الکتریکی بین د  سوی غشاء در مل:پتانسیل ع-4

-تر میگردد. در این حالت پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج آن مثبتباعث ایجاد پتانسیل عمل می کوتاه

 مش(.گردد )همانند حالت آراشود )بر خالف حالت آرامش(   بالفاصله به حالت  ا ل خود برمی

-دریچه هایِکانال پتاسیم، –پمپ سدیم   سدیم   پتاسیم  همیشه بارِ هایِدر غشاء نور ن عال ه بر کانال:نکته

 یا های سدیمدار باعث  ر د ناگهانی یونهای دریچهسدیمی   پتاسیمی نیز  جود دارند. بار شدن این کانال دارِ

 گردد.های پتاسیم میخر ج ناگهانی یون

 باشه کهحواستون 

برخی  اتصال شوند.دار همیشه بار نیستند   در مواقع خاصی )مثل  جود یک محرک( بار میهای دریچهکانال

 ها الزامی است.برای بار شدن این کانالبه گیرنده های غشایی ،های عصبی( مواد )مثل انتقال دهنده

 

  در آن  )انتشار تسهیل شده(شوندد میسلول  ار های سدیم به داخلِیون :ی باالروی منحنیدر مرحله-5

شود. )برخالف پتانسیل آرامش( در این قسمت ار غشاء پتانسیل داخل سلول نسبت به  خارج سلول مثبت می

ها غیرفعال هستند(. در این یابد )هر چند در شکل این پر تئینپتاسیم کاهش می –مرحله فعالیت پمپ سدیم 
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دار های دریچهاند. دقت کنید که در سمت راست غشای نور ن کانالیمی بستهدار پتاسهای دریچهمرحله کانال

 جا نرسیده است.اند، پس پتانسیل عمل هنور به آنسدیمی بار نشده

-کانال،رسید +41 قتی پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج سلول به  :ی پایین روی منحنیدر مرحله-6 

ها، پتاسیم شوند. در پی بار شدن این کانالدار پتاسیمی بار میدریچه هایدار سدیمی بسته   کانالهای دریچه

شود )انتشار تسهیل شده(   پتانسیل در ن ها ار سلول خارج میدر جهت شیب غلظت   توسس این پر تئین

رسد(. در این حالت پتانسیل عمل تمام می -31+ به 41شود )ار سلول نسبت به مایع میان بافتی منفی می

جایی که پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج آن شوند. ار آندار پتاسیمی بسته میهای دریچهشود   کانالمی

فعالیت  مرحله ی پایین ر ی نموداردر  به حالت استراحت خود بارگشته است.منفی شده است، پتانسیل غشاء 

-عال هستند(. در این مرحله کانالها غیرفیابد )هر چند در شکل این پر تئینپتاسیم کاهش می –پمپ سدیم 

 اند.دار سدیمی بستههای دریچه

است، پس بعد آن به  بیشتر ار  ر د یون های سدیم خر ج یون های پتاسیم ار سلولدر پتانسیل عمل میزان -3

 –تر ار حالت آرامش است. در این حالت میزان فعالیت پمپ سدیم منفیکمی ار پتانسیل عمل، داخل سلول 

های سدیم   پتاسیم در د  سمت سلول به حالت ( تا غلظت یونATPتر یابد )مصرف بیشم افزایش میپتاسی

 نرمال برگردد.

های توسس کانال، های مخصوص   فاقد دریچهکانالعال ه بر    سدیم های پتاسیمیون ،در پتانسیل عمل-8

تری در پتاسیم فعالیت کم –پ سدیم پممرحله  شوند. در اینمیجابجا پتاسیمی نیز  سدیمی   داردریچه

 دهد.انجام می جابجایی یون هاجهت 

 جمع بندی

 پتانسیل عمل پتانسیل آرامش 

فعالیت عصبی 

 نورون

نورون در حال 

فعالیت عصبی 

 باشدنمی

نورون در حالت 

-فعالیت عصبی می

 باشد.

اختالف پتانسیل 

 غشاء

پتانسیل درون 

تر از سلول منفی

 بیرون است.

سیل دو سوی پتان

غشاء به صورت 

ناگهانی و شدید 

 کند.تغییر می

فعالیت پمپ 

 پتاسیم –سدیم 

فعال است / 

ی خروج فعاالنه

سدیم و ورود 

 پتاسیم

فعالیت آن كاهش 

 مي یابد.

-فعالیت کانال

بدون دریچه  های  

 یونی ي

/  اندفعال 

ورود سدیم و 

 خروج پتاسیم

/ ورود اندفعال 

سدیم و خروج 

 پتاسیم

-عالیت کانالف

دار های دریچه

/  اندفعال  غیرفعال است
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سدیمی و 

 پتاسیمی

 خروج پتاسیم

 66حدود منفی  پتانسیل غشاء

 میلی ولت

+ 01به  -66از 

رسد )حدود می

تغییر واحد 716

 بعد پتانسیل  و

-می -11به حدود 

 رسد.

 نگاه به گذشته

  در انتشار تسهیل شده نقش   هستند سراسری کانالی پروتئین هایکانال های سدیم   پتاسیم جزء 

 دارند.بعضی ار این کانالها همیشه باراند   بعضی دریچه دارند   بار  بسته می شوند.

 نگاه به گذشته

پمپ سدیم پتاسیم جزء پر تئین های ناقل غشاست   در انتقال فعال مواد نقش دارد.یعنی عملکرد آن در 

 است. ATPمصرف  خالف جهت شیب غلظت   با

 حواستون باشه که

ها پتاسیم ار ها در جهت شیب غلظت   خر ج یونهای سدیم به داخل سلولهای بدن  ر د یونی بافتدر همه

 )قید!!!!( یهمهپتاسیم در غشای  –پمپ سدیم  شود. هم چنینا در جهت شیب غلظت دیده میهداخل سلول

 ها  جود دارد.سلول

 جمع بندی

 نتشارهای تسهیل شده در کتاب درسی:ی اهمه

است. در انتشار  تراکمکم به جایپرتراکم جایی موارد ار جای انتشار تسهیل شده )همانند انتشار ساده( جابه

 کند.های پر تئینی عبور میتسهیل شده مواد ار کانال

 ترکیبات معدنی ار ر ده بعضی ار *جذب

 ای.های ماهیچهبه سیتوپالسم سلول آند پالسمی صافِ  ی* ر د کلسیم ار شبکه

 ی نزدیک.ی پیچ خوردهکربنات( در لوله*بار جذب یون  )بی

 ی هنله.ر ی لولهدر بخش نارک باال -Clبه همراه  +NA*بار جذب یون 

 کننده ادرار.ی جمع*بار جذب ا ره ار لوله
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 های پر تئینی.وسس کانالهای عصبی ت* ر د یون سدیم   خر ج یون پتاسیم در حالت  آرامش سلول

 دار.های دریچه* ر د یون سدیم   خر ج یون پتاسیم در هنگام پتاسیم عمل توسس کانال

 ار تیالکوئیدهای کلر پالست توسس کانال پر تئینی با عملکرد آنزیمی. (+H)های هیدر ژن *خر ج یون

توسس کانال پر تئینی با  ،اتریکسار فضای بین د   غشاء میتوکندری به م (+H)های هیدر ژن * ر د یون

 عملکرد آنزیمی.

 های فعال در کتاب درسیی انتقالهمه

  در خالف جهت شیب غلظت  پرتراکمبه جای  کم تراکمجایی مواد ار جای انتقال فعال برخالف انتشار جابه

 شود.انجام می ATPهای پر تئینی   با مصرف است. انتقال فعال به کمک ناقل

 .ی گیاهانار مواد ار خاک توسس ریشه قید!!!()*جذب برخی

 .های پوششی مخاط ر دهی سلولقندهای ساده به  سیله  )قید!!!(*جذب اغلب

 .های پوششی مخاط ر دهی سلول*جذب آمینواسیدها به  سیله

 .*جذب ترکیبات معدنی در ر ده

 .ی بزرگی ر دههای دیوارهپتاسیم ار غده  )قید!!!(*ترشح مقدار کمی

ی محیطیه )پریسیکل( به های دایرههای محلول در آب به صورت فعال   با صرف انرژی ار سلول* ر د یون

 .در ن آ ند چوبی

 .)بارگیری آبکشی(های محل منبع در گیاهان به آ ند آبکشی * ر د قند ار سلول

 .کشی()باربرداری آبی پر رده ار آ ند آبکشی به محل مصرف * ر د قند موجود در شیره

 .های ادراریهای لولههای فعال   ترشحی انتقال*همه

ی   به  سیله ATPار استر ما به تیالکوئیدهای کلر پالست )بد ن مصرف  (+H)های هیدر ژن * ر د یون

 .های هیدر ژن(انرژی یون

  به  ATPار ماتریکس میتوکندری به فضای بین د  غشاء )بد ن مصرف  (+H)های هیدر ژن * ر د یون

 .های هیدر ژن(ی انرژی یون سیله

 هدایت پیام عصبی
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جا شدن پیام کند. جابهحرکت می طول نورونآید   در های محیطی به  جود میپیام عصبی در اثر محرک-1

 گویند.می هدایت پیام عصبیعصبی در طول یک نور ن را 

ی لید در یک نقطه ار سلول عصبی در نقطههای بد ن میلین پتانسیل عمل بعد ار تودر دندریت   آکسون -2

های عصبی دارای ر د. اما در رشتههای عصبی پیش میدر طول رشته نقطهبه  نقطه شود  مجا ر هم ایجاد می

 کند(.ر د )جهش میبه پیش می گرهبه  گره گردد  ایجاد می های رانویهگرهمیلین، پتانسیل عمل در 

 

 انتقال پیام عصبی

های دیگر منتقل تواند به سلولام عصبی در طول نور ن هدایت شد   به پایانه آکسون رسید، می قتی پی-1

 شود.نامیده می سیناپس محل انتقال پیام عصبی ار یک نور ن به سلول دیگر شود.

)اسکلتی،  اییا ار یک نور ن به سلول ماهیچه نورون دیگردر محل سیناپس پیام عصبی ار یک نور ن به -2

 ریز( منتقل میشود.ریز یا بر ن)در ن غده یا ار یک نور ن بهو قلبی(  صاف

 

-توان دریافت که پایانهسیناپس بین د  نور ن برقرار شده است. با توجه به شکل می ،در شکل کتاب درسی-3

نور ن پس سیناپسی  حتی آکسون   جسم سلولی، دندریتتوانند با های آکسون نور ن پیش سیناپسی می

 باط برقرار کنند. ارت

پس   سلول دریافت کننده، سلول  پیش سیناپسیدر یک سیناپس نور ن انتقال دهنده، نور ن  -4

چسبد   بین به سلول دریافت کننده نمی  پیش سیناپسی ی آکسون نور نپایانه شود.نامیده میسیناپسی 

 گویند.  می یناپسیفضای سبافتی  جود دارد که به آن ی کمی در مایع میانها فاصلهآن
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های فاقد میلین( یا گره به گره های عصبی به صورت نقطه به نقطه )رشتهجریان عصبی در طول رشته-5

ی آکسون برسد. به دلیل  جود فضای سیناپسی، پیام عصبی کند تا به پایانهدار( حرکت میهای میلین)رشته

منتقل شود. در این حالت پیام عصبی که ماهیت  الکتریکی ی آکسون به سلول پس سیناپسی تواند ار پایانهنمی

هایی انتقال دارد، به صورت مولکول

-دهنده با ماهیت شیمیایی تبدیل می

شود   پیام عصبی را ار نور ن پیش 

-سیناپسی به سلول پس سیناپسی می

 رساند.

های انتقال دهنده در نور ن مولکول-6

شوند   پیش سیناپسی ساخته می

نام دارند.  ی عصبیدهندهانتقال 

ی آکسون  قتی پتانسیل عمل به پایانه

اند، به غشاء های که ار قبل تولید شدههای محتوی انتقال دهندهرسد،  ریکولیک نور ن پیش سیناپسی می

ی آکسون نور ن پیش های انتقال دهنده با اگز سیتور ار پایانهدر این هنگام مولکول چسبند.سلول می

هایی پذیرنده شوند. سلول پس سیناپسی دارای مولکولبه فضای سیناپسی )مایع میان بافتی( آراد میسیناپسی 

های عصبی پس ار رسیدن به نور ن پس سیناپسی است. انتقال دهنده ی عصبیانتقال دهنده)گیرنده( برای 

دن یا مهار کردن نور ن شوند. این تغییر ممکن است در جهت فعال کرسبب تغییر پتانسیل ا لکتریکی آن می

 پس سیناپسی باشد.

 نگاه به گذشته

 دستگاه گلژی   ی آندوپالسمیشبکههای سیناپسی( ار ی عصبی ) ریکولهای حا ی انتقال دهنده ریکول

 سال د م(. 2گیرند. )فصل سلول پیش سیناپسی منشا می

 نگاه به آینده

-های مجا ر خود اثر مین  ر د به جریان خون بر سلولی عصبی مولکولی شیمیایی است که بد انتقال دهنده

 های شیمیایی عمل سریع   عمر کوتاهی دارند.گذارد. این پیک

 نگاه به آینده

انتقال های شیمیایی دستگاه عصبی، پیک

های شیمیایی   پیک ی عصبیدهنده

شوند نامیده می هورمونریز، دستگاه در ن

  .سال سوم( 4)فصل 
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های های استیل کولین در سلولگیرنده است. استیل کولینهای آدمی ی اصلی در ماهیچهندهانتقال ده-3

ار نظر ساختاری شبیه به  نیکوتین کنند.های مغزی را کنترل میعصبی مغز  جود دارند که بسیاری ار فعالیت

 سال سوم(. 2ها متصل شود. )فصل تواند به این گیرندهاستیل کولین است   می

   به گذشته نگاه

ای متصل های ماهیچهی خود در سلولرسد، استیل کولین به گیرندهای می قتی پیام عصبی به سلول ماهیچه

کند   موجب انقباض ماهیچه ی آند پالسمی صاف به در ن سیتوپالسم نشت میشود   یون کلسیم ار شبکهمی

 سال د م(. 2شود )فصل می

 

 نگاه به آینده

شود   سبب افزایش ضربان قلب، افزایش فشار ی فوق کلیه تولید   ترشح میسمت مرکزی غدهار ق نفریناپی

نفرین فرد را برای ستیز یا گریز گردد. اپیها میخون، افزایش قند خون   افزایش جریان خون به قلب   شش

د.  قتی این ماده ار یک کنی عصبی عمل میموارد به  عنوان انتقال دهنده برخینفرین در کند. اپیآماده می

سال  4شود. )فصل ها میشود، سبب انتقال پیام عصبی بین نور نسلول عصبی دستگاه سمپاتیک ترشح می

 سوم(.

 نگاه به آینده

 اکسی   ضد ادراریهای ها را نیز تولید کنند؛ هورمونهورمون برخیتوانند های عصبی میار سلول برخی

اند. )فصل شوند، ار این جملهتولید می هیپوتاالموسهای که توسس نور ننده مهارکن   آزادکننده   توسین

 سال سوم(. 4

 نگاه به گذشته

شوند. اگز سیتور به ار سلول خارج می اگزوسیتوز ی عصبی با ر شهای انتقال دهندهذرات بزرگ مثل مولکول

 سال د م(. 2نیار دارد. )فصل  (ATP)انرژی ریستی 

 بندیجمع

 :اگزوسیتوزهای کتاب درسیی همه

 .های پوششی معدههای گوارشی ار سلول*خر ج آنزیم

 .های ترشحی ار سلول سارنده*خر ج پر تئین

 .*خر ج موسین ار غشاهای موکوری )مجاری گوارشی، مجاری تنفسی   مجاری ادراری(
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 .ی گوارشی هیدرهای کیسههای هیدر لیزکننده ار سلول*خر ج آنزیم

 .ریز غدد بناگوشیهای بر نلین ار سلول*خر ج پتیا

 .ی بزاقریز ترشح کنندههای بر ن*خر ج لیز ریم ار سلول

 .های اصلی )پپتیک( در معده*خر ج پپسینوژن ار سلول

 .های غدد معده*خر ج فاکتور داخلی معده ار سلول

 .ی نوراد پستاندارانهای معده*خر ج رنین ار سلول

 .ریز پانکراسهای بر نی   صفرا ار سلولهای گوارش*خر ج آنزیم

 .های شیردان در نشخوارکنندگانهای گوارشی ار سلول*خر ج آنزیم

 .های هواییی کیسههای دیوارهسلول برخی*خر ج سورفاکتانت ار 

 .هافیل*خر ج هیستامین   هپارین ار بار 

 .عرق یهای مخاطی   غدد تولیدکنندههای الیه*خر ج لیز ریم ار سلول

 .*خر ج پادتن ار پالسموسیت

 .کشنده T*خر ج پرفورین ار لنفوسیت 

 .*خر ج هیستامین ار ماستوسیت

 .سیناپسیی عصبی ار نور ن پیشدهنده*خر ج انتقال

 .ریزهای در نها ار سلول*خر ج هورمون

 دستگاه عصبی پالناریا

های هن است، مغز کوچکی  جود دارد. مغز پالناریا ار گرههای پسر  مغز دارد. در سر پالناریا که ار کرم پالناریا

 دو طناب عصبی موازیها( تشکیل شده است. این جانور های متشکل ار جسم سلولی نور نعصبی )توده

بندی مرکزی   محیطی در دستگاه عصبی پالناریا تقسیم های عصبی شامل دندریت   آکسون بلند( دارد.)رشته

دهند. اعصاب عصبی مواری به همراه مغز دستگاه عصبی مرکزی جانور را تشکیل می جود دارد. د  طناب 

-جانور را تشکیل می دستگاه عصبی محیطیشوند، تری که ار دستگاه عصبی مرکزی منشعب میکوچک

 دهند.

 حواستون باشه که
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ز جانور اعصاب ها هستند. ار این د  طناب عصبی   مغفاقد جسم سلولی نور ن پالناریاد  طناب عصبی 

های عصبی را به ها به عنوان اندام حسی  جود دارند که پیامشوند. در سر پالناریا چشممی منشعب محیطی

 فرستند.مغز می

 بندیجمع

ی دارد   ار همه پوستیپالناریا تنفس  مهره   کرمی پهن است.پالناریا جانوری بی :همه چیز درمورد پالناریا

 های سطحی بدن خود-سلول )قید!!(یکند. پالناریا ار همهبرای تنفس استفاده می های سطح بدن خودسلول

ی نوری در جانوران در پالناریا  جود ترین گیرندهکند. پالناریا جانوری متحرک است. سادهآمونیاک دفع می هم

 شود.نامیده می چشم جامی شکلدارد   

 دستگاه عصبی حشرات

ها دارای اندام حسی مثل چشم است که مهرگان قطعه قطعه است. سر آناین بی حشرات سر   دم دارند. بدن 

به همه جوش خورده تشکیل شده است. مغز  گره عصبیفرستد. مغز حشرات ار چندین هایی را به مغز میپیام

دهد. طناب عصبی شکمی این به همراه طناب عصبی شکمی دستگاه عصبی مرکزی این جانوران را تشکیل می

ها فعالیت گره عصبی است. هر یک ار این گره )نه یک جفت!!(نوران در هر قطعه ار بدن دارای یک عددجا

شوند   های عصبی آن منشعب میکنند. اعصابی که ار طناب عصبی   گرههای آن قطعه را کنترل میماهیچه

 د.دهنر ند، دستگاه  عصبی محیطی را تشکیل میهای مختلف بدن حشرات میبه قسمت

 حواستون باشه که

های عصبی ها در گرهاعصاب محیطی در حشرات شامل دندریت یا آکسون بلند هستند. جسم سلولی این نور ن

 موجود در طناب شکمی قرار دارد. )همانند اعصاب نخاعی در انسان(.

 بندیجمع

 :همه چیز در مورد حشرات

مانند رنبور  حشراتی .شکار عنکبوت هستند( ممکن است در تار عنکبوت به دام بیفتند )حشرات حشرات

به حشرات  های موجود در  اکوئل مرکزی گلبرگ گیاهان سبب جذبتوانند موم تولید کنند. رنگیزهعسل می

حشرات، شوند. بعضی پرندگان مانند گنجشک   مرو خانگی همه چیز خوارند   ار هنگام گرده افشانی می

خوارند   ار راه شکار موش، پرندگان کوچک، مار   عقاب   جغد گوشت کنند.ها تغذیه میها   میوهدانه

است. سیستم خوار حشرهاست اما قورباغه بالغ  خوارگیاه   آبزیکنند. نوراد قورباغه تغذیه میحشرات 

پردارد. ی گارها مینای است   به طور مستقیم   بد ن نیار به سیستم گردش مواد به مبادله حشراتتنفس در 

در آ ندهای چوبی باعث  حشراتشود. نیش دیده می همولنف حشراتگردش خون بار دارند. در شرات ح
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 کنند.ی پر رده استفاده میمثل شته برای استخراج شیره حشراتگردد. ار برخی دار شدگی میحباب

کردن  با پر ار حشرات اسکلت خارجی ار جنس کیتین دارند. حشرات کنند.اسید ا ریک دفع می حشرات

-بسا ش تنجی انجام می حشرات خوار )مثل دیونه( در اثر تماس با بدنکنند. برگ گیاهان گوشتحرکت می

شش  حشراتهای مشابه فاگوسیت  جود دارد. سلول حشراتدفاع اختصاصی ندارند. در بدن  حشرات دهند.

رکب خود قادر به دیدن مانند رنبورعسل با چشم م حشراتچشم مرکب دارند. بعضی ار  حشراتپا دارند. 

م به عنوان شی ابریهای شیمیایی ر ی شاخک جنس نر نوعی پر انهگیرنده هستند. ها   پرتوهای فرابنفشرنگ

کر مور م دارند. در بعضی  24ها کر مور م   ماده 23نرها  حشرهقرار دارد. در ملخ به عنوان یک  ،حشره یک

است. رنبور  Z-Wها الگوی تعیین جنسیت به صورت . در پر انه جود ندارد Yمانند ملخ کر مور م  حشراتار 

کنند، به سمت که در شب تغذیه می هاییحشره تواند بکررایی انجام دهد.می حشره عسل ملکه به عنوان یک

  ر ند.ی قوی میهای سفید رنگ   دارای رایحهگل

 بندیجمع

 :حشرات کتاب درسی

تاب / ی شبوریانه / شته / کنه / شپش / سنجاقک / رنبور عسل / حشرهمورچه / ملخ / مگس / مگس سرکه / م

پر ار )بید( / برگ متحرک / ی شبی کلم / پر انهی مقلد / پر انهی مونارک / پر انهی ماالریا / پر انهپشه

 .ی ابریشمپر انه

 مهره داراندستگاه عصبی 

 راحت تر بگم.....

-در بی ا لین بار بندی دستگاه عصبی مرکزی   محیطیبی شکمی   تقسیمدر مسیر تکامل جانوران طناب عص

داران دستگاه عصبی  جود آمدند. در مهرهمهرگان بهداران ار تغییر   تکامل بی جود آمد. مهرهمهرگان به

 آ رد. جود میها دستگاه عصبی محیطی را بهمرکزی شامل مغز   نخاع است   اعصاب منشعب ار آن

یابی   پر رش نوراد، عال ه بر جوی غذا، جفت داران مثل فرار ار شکارچیان، جستهای مختلف مهرهرفتار-1

تر مغز برای ایجاد این هماهنگی است. مغز تر   توانایی بیشها نیارمند هماهنگی بیشکنترل ار طریق انعکاس

های الرم   متناسب به س   دادن پاسخداران دارای توانایی هماهنگ کردن اطالعات دریافتی ار محیی مهرههمه

 است. مغز عقبی   مغز میانی، مغز جلوییداران در د ران جنینی شامل سه بخش هاست. مغز مهرهآن

 نگاه به آینده

ار خود بر ر بیرونی  یا درونیشود که جانور در پاسخ به محرک ای ار اعمال گفته میبه عمل یا مجموعه رفتار

عادی شدن، شرطی    یادگیری مثل شوند. جانوران رفتارهای  راثتیس در جانوران دیده میدهد. رفتارها فقمی

 سال چهارم(. 3دهند. )فصل شدن کالسیک، شرطی شدن فعال )آرمون   خطا(   حل مسئله انجام می
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ها ر ماهیکردند. دهایی کوچک   فاقد آر اره بودند. این جانوران در آب رندگی میماهی :داراناولین مهره-2

جانور  ار طناب عصبی  ها در سطح پشتیِچنین ستون مهرهطناب عصبی پشتی است. همحشرات  برخالف

های مخ ماهی رشد کرهکند. نیمار مغز کمک میف دیگر استخوان جمجمه به محافظت کند. ار طرمحافظت می

داران ساکن خشکی بودند. لین مهرهگسترده    سیع هستند. د ریستان ا  های بویاییلوبچندانی ندارند  لی 

تر شده بود. خزندگان ار های بویایی کوچکتری یافته بود   لوبهای مخ در این جانوران رشد بیشکرهنیم

ی نسبی مغز نیز تحول د ریستان ایجاد شدند. در این جانوران نیز طناب عصبی پشتی است. ر ند افزایش انداره

تر داران بیشی نسبی مغز پرندگان   پستانداران نسبت به سایر مهرهد. اندارهشوداران دیده میدر این مهره

های قشر مخ نیز افزایش یافته است. در این جانوران نیز طناب عصبی پشتی است. در بین خوردگیاست. چین

 ی بویاییهالوبترین مقدار را دارد. ی مخ در انسان نسبت به سایرین بیشخوردهپستانداران سطح قشر چین

 نیز نسبت به ماهی کوچک شده اند.

 

 

 

  جود دارد. محافظ استخوانیدر پالناریا د  طناب عصبی   بد ن -3

 

  جود دارد. استخوانی   بد ن محافظ شکمیدر حشرات یک طناب عصبی -4
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اد بدن   دارای محافظ استخوانی  جود دارد. این طناب عصبی در امتد پشتیها یک طناب عصبی در ماهی-5

 ماهی  جود دارد.

 

در خزندگان یک طناب عصبی پشتی   دارای -6

 محافظ استخوانی  جود دارد.
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توان طناب عصبی هایی که ار جانداران حد  اسس خزندگان   پرندگان به دست آمده است، میدر سنگواره-3

های جاندار در امتداد اندام پشتی یا محافظ استخوانی را مشاهده کرد. دقت کنید که طناب عصبی در این

 حرکتی نیست.

 

های ها در امتداد اندامها افقی است. در این جانور ستون مهرهدر اسب به عنوان یک پستاندار ستون مهره-8

 حرکتی نیست.

 

 

ها باشد. در انسان ستون مهرهها محافظ طناب عصبی پشتی )نخاع( است، عمومی میدر انسان ستون مهره-9

 های حرکتی است.داد بدن   اندامدر امت
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 دستگاه عصبی ماهی

دیگر   کنند. در این جانوران نخاع   مغز در امتداد یکهستند که در آب شنا می دارانمهرهها گر هی ار ماهی

های کرههای مخ ماهی رشد چندانی نسبت به انداره بدن ندارد. نیمکرهها قرار دارد. نیمبدن د کی آن در امتداد

قرار  لوب بیناییها دیگر فاصله دارند   بین آنهای مخ   مخچه ار یککرهخوردگی ندارد. نیممخ ماهی چین

تر است   در قسمت جلویی مغز جانور قرار های بزرگکرههای بویایی در این جانوران نسبت به نیمدارد . لوب

ها بسیار های بینی است. حس بویایی در ماهیدههای عصبی ار گیرنهای بویایی محل دریافت پیامدارد. لوب

 قوی است.
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 مقایسه

 سال سوم(. 2اند )فصل متصل دستگاه لیمبیکهای بویایی انسان در جلوی سر قرار دارند   به لوب

 مقایسه

 سال سوم(. 3شود )فصل انجام می سریلوب پسدر انسان پردارش اطالعات بینایی در 

 بندیجمع

 :ورد ماهیهمه چیز در م

 های ماهیلغزندهشود. تریکودینا ر ی بدن استفاده می ماهیدر صنعت ار پر تئارها برای پوست کندن 

گر هی ها ماهیدارد. نگه میماهی  ی تریکودینا، این جاندار را ر ی بدندهندهکند. خارهای اتصالحرکت می

-با آبشش تنفس می هاماهی کند.چک تغذیه میکو هایماهی دار هستند.  ال کوژ پشت ارار جانوران   مهره

ی شامل یک دهلیز   یک بطن است. ار باله ماهی ساده   بسته است. قلب هاماهیکنند. دستگاه گردش خون 

با آبشش خود آمونیاک  هاماهیشود. بسیاری ار ها استفاده میی جریان خون در رگبرای مشاهده ماهی دمی

-با شنا کردن حرکت میها ماهیکنند. های استخوانی ا ره دفع میار ماهی ضیبع ها  کنند. کوسهدفع می

 ها در ن بدن خود بادکنک شنا دارند. اسکلت در نی بعضیار ماهی بسیاری در نی است. ماهی کنند. اسکلت

خس  هاماهی دفاع اختصاصی   دفاع غیراختصاصی دارند. در د  سوی بدن هاماهیغضر فی است.  هاماهی

ی مثل گربه ماهی در خس جانبی خود گیرنده هاماهی های مکانیکی  جود دارد. بعضینبی حا ی گیرندهاج

-میها ماهیهای الکتریکی دارد. بعضی ار ی تکانهدر دم خود اندام تولیدکننده مارماهیالکتریکی نیزدارند. 

-لقاح داخلی دارد. ا لین مهره ماهیکوسه لقاح خارجی دارند. یک نوعها ماهیتوانند بکررایی انجام دهند. 

ی حد  اسس داران رنده هستند. سنگوارهترین مهرهموفق هاماهیکوچک   فاقد آر اره بودند.  هاییماهیداران 

دلقک کنند. ی گلویی خود را حفظ میبالغ حفرههای ماهیکشف شده است. ها و دوزیستان ماهیبین 

ای پلنگ کنام تغذیه کند )ماهی جزءتغذیه می ماهید. پلنگ جاگوار ار   شقایق دریایی هم سفرگی دارن ماهی

خاردار برای  ماهیشود. خاردار رنگ درخشانی ظاهر می ماهی گیری در پشت. در فصل جفتجاگوار است(

 کند.تغذیه می ماهیسارد. راکون ار ی بزرگی میجلب جفت النه
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 بندیجمع

 :های کتاب درسیی ماهیهمه

 آراد / ماهی خاردار / المپریماهی / مارماهی / ماهیماهی / گربهاهی / کوسهمدلقک

ی نس ی مغ  پرندگا  و دارا  اندازهدر بیه مهره

ها، تر از ماهیپستاندارا  )نس ت به وز  بد ( بی 

های مخ نی  در کرهدوزیستا  و خ ندگا  است. نیم

  رشد داراپرندگا  و پستاندارا  نس ت به سایر مهره

توانند تری دارد. به همیه دلیل ایه جانورا  میبی 

 تر انجام دهند.رفتارهای پیچیده

 مغز گوسفند 

ها ار نخاع های جمجمه ار مغز   ستون مهرهدارای مغز است!! استخوان پستاندارگوسفند هم به عنوان یک -0

نخاعی نیز در اطراف مغز   نخاع این جانور  –ی مننژ   مایع مغزی الیهی سهچنین پردهکنند. هممحافظت می

  جود دارد.

 حواستون باشه که

برای تشریح مغز گوسفند به دلیل نرم بودن بافت مغز باید مغز گوسفند را چند ر ر قبل ار تشریح در محلول 

مننژ  ی داخلیقرار داده یا به مدت کوتاهی در آب جوش قرار دهیم تا سفت شود. ممکن است الیه فرمالدئید

 )نرم شامه( بر ر ی مغز  جود داشته باشد، آن را بردارید!

 به مغز سالم گوسفند نگاه کنیم: پشتی اگر ار سطح-2

-های قشر مخ دیده میخوردگیهای مخ با چینکرهشوند. نیمهای بویایی در جلوترین قسمت مغز دیده میلب

ها نیز قابل ی آنخوردههای مخچه   سطح چینکرهنیم ی  جود دارد.عمیق ی مخ شیارکرهشوند. بین د  نیم

النخاع در امتداد مغز   حد فاصل مغز    جود دارد. بصل کرمینه ی مخچهکرهمشاهده است. در  سس د  نیم

 نخاع قرار دارد.

 به مغز سالم گوسفند نگاه کنیم: شکمی اگر ار سطح-3

باالتر ار هیپوفیز   در  Xسمایی بینایی به حالت شود. کیادر جلوترین قسمت مغز دیده می های بویاییلب

های قشر خوردگیبه شکل دایره دقت کنید. چین ی هیپوفیزغدهبه محل  شود.قسمت جلویی مغز دیده می

 د  پایک مغزی نیز باالی پل مغزی  جود دارد. شود.مخ   مخچه در این سطح نیز دیده می

 

konkor  persiakonkor  persia



 KONKURDL.IR                                                          (سوم سال) شناس یصفر تا صد زیست 

 کنکور سراسری  71ه محمدرضا جعفری.  رتب

60 

 

 

 بندیجمع

 شود. -گوسفند دیده می فقس ار سطح پشتی مغز کرمینه 

 شوند.های مغزی، پل مغزی   محل هیپوفیز فقس ار سطح شکمی دیده میکیاسمایی بینایی، پایک 

  شکمی  شوند.در نمای سطحالنخاع، مخچه   مخ هم ار سطح پشتی   هم ار سطح شکمی دیده میبصل

 شود.مغز میانی در گوسفند دیده نمی

ی مخ شیاری  جود دارد. اگر با انگشت این شیار را بار کنیم، کرهنیم در سطح پشتی مغز گوسفند بین د -4

ی مخ است. در کرهای رابس بین د  نیمکنیم. جسم پینهرا مشاهده می ایجسم پینهبه نام  سفید رنگینوار 

 اند.های بویایی قابل مشاهدهاین حالت نیز لوب

 ل ر یت است.ای قابهای چهارگانه در پایین جسم پینهبرجستگی-5

رسیم. مثلث می مثلث مغزیای برش کم عمقی ایجاد کنیم، به اگر با تیغ جراحی )اسکالپل( در جسم پینه-6

 است. های مخکرهرابط نیمای مغزی همانند جسم پینه

در این حالت  شوند.ی مخ ار هم جدا میکرهرا ببریم، د  نیم مثلث مغزیاگر در سطح پشتی مغز گوسفند -3

مغز به همراه  2   1های تیره   ر شن خس خطی هستند(   بطن )به دلیل دارا بودن بخشمخطط م اجسا

 های چهارگانه قابل ر یت هستند.برجستگی

-ی مخچه ار هم جدا میکرهرا نیز برش دهیم، د  نیم ی مخچهکرمینهاگر در سطح پشتی مغز گوسفندی -8

 را آشکار کرد. مغز 4توان بطن النخاع میشوند. با برش بصل

-کره در  سس مخ   باالتر ار اپیشوند. تاالموس به شکل یک نیمدر این نما بار هم  اجسام مخطس دیده می-9

 فیز به شکل یک سوراخ ریر تاالموس قرار دارد.فیز قرار دارد. )شبیه تاالموس در انسان(. اپی

 ر انسان(.شود )شبیه مخچه ددیده می درخت زندگیدر بخش داخلی مخچه -11
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 بندیجمع

 :همه چیز در مورد گوسفند

دار است   چهار نوع بافت پوششی، تواند قند شیر )الکتور( را بسارد. مهرهگوسفند جانوری پستاندار است. می

ی بسیار طویلی دارد. با شش تنفس خوار است که ر دهای   عصبی را داراست. پستانداری گیاهپیوندی، ماهیچه

دارد. مواد راید  ای و دستگاه گردش خون بسته و مضاعفچهار حفرهدیافراگم دارد. قلب کند   می

کند. چهار اندام حرکتی دارد. اسکلت در نی استخوانی دارد. دفاع دفع می اوره دار را به صورتنیتر ژن

ته یک گوسفند های تمایزیافاختصاصی   غیراختصاصی دارد. لقاح داخلی دارد. یان  یلموت توانست با سلول

 ها ا لین بار به یک بیماری گوسفندی نسبت داده شدند.کلون کند. پریون

 دستگاه عصبی انسان
 

ی مخ انسا  خوردهدارا  سطح قشر چیهدر میا  مهره

تریه مددار را دارد. مغ  ی بد ، بی نس ت به اندازه

های تریه قابلیت را برای انجام فاالیتآدمی بی 

 ل حل مسئله و ت کر داراست.ای مثپیچیده
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 نگاه به آینده

ها   آدمیان( دیده ها )لمورها، میموناست که معموال در نخستی ، رفتار حل مسئلهترین نوع یادگیریپیچیده

خوردگی قشر مخ در پس ار انسان چین سال چهارم(. 3ها گر هی ار پستانداران هستند. )فصل شود. نخستیمی

 داران است.تر ار سایر مهرهها بیشها( شامل لمورها   میمونتیها )نخسسایر پریمات

 مغز

کیلروگرم  رن دارد.   5/1مغز مرکز اصلی پردارش اطالعات در بدن است. در یک فرد بالغ مغز به طرور متوسرس   

ی مغرز،   ی مغرز اسرت. مغرز شرامل مرخ، مخچره، سراقه        افکار، عواطف، رفتار، ادراک، احساس   حافظه بر عهده

 فیز است. موس، هیپوتاالموس، هیپوفیز، دستگاه لیمبیک   اپیتاال

 آناتومی

قررار دارنرد. هیپوتراالموس متمایرل بره       ای جسم پینهآل( ریر  فیز )پینه تاالموس، هیپوتاالموس، هیپوفیز   اپی

آل( در  فیرز )پینره   رسرد. اپری   ای کوتاه ار هیپوتاالموس آ یزان به نظر می جلوی بدن است   هیپوفیز توسس ساقه

ی مغرز قررار دارد. قسرمت پشرتی      ای قرار دارد. مخچه پشت ساقه ترین قسمت جسم پینه عقب مغز   ریر عقبی

 ر د. نخاع به صورت مستقیم به سمت مخچه می

 نگاه به آینده

ی  د ران بارداری قطعاً مغز شر ع به تشکیل شدن کرده است، چون در این رمان همه چهارمی  در انتهای هفته

جسمی   عصبی ادامره   نمو هنور ادامه دارد   رشد   نموکنند. بعد ار تولد،  های اصلی شر ع به تشکیل می اماند

 سال سوم(. 11یابد )فصل  می

 

 نگاه به آینده

هرای   دهد. غده ی فرعی انجام می مغز ضمن انجام کارهای خاص خود، ترشح هورمون را نیز به عنوان یک  ظیفه

 سال سوم( 4در مغز قرار دارند )فصل  پیشین فیز(، هیپوتاالموس   هیپوفیز یآل )اپ ریز پینه در ن

 

 نگاه به گذشته

رسانی به مغز  ها( نسبتاً باالست   خون در انسان به علت  ضعیت قائم بدن، فشار سرخرگی )فشار سیستولی بطن

 سال د م(. 6کند )فصل  را در حالت ایستاده تأمین می

 نگاه به آینده

 سال سوم( 4دهند )فصل  رشد طبیعی مغز را طی د ران کودکی افزایش می (T4,T3)های تیر ئیدی  هورمون

 مخ

ترین بخش مغز است. مخ توانایی یادگیری، حافظه، ادراک   عملکرد هوشمندانه را دارد. مرخ دارای   مخ بزرگ-1

ده   نرارک اسرت.   خرور  ی خارجی   سطحی به نام قشرر مرخ اسرت. قشرر مرخ در انسران بسریار چرین         یک الیه

شود مغرز در ن جمجمره جرا     های قشر مخ باعث افزایش سطح مخ شده است  همچنین باعث می خوردگی چین

 شود. پردارش اطالعات حسی   حرکتی در قشر خاکستری مخ انجام می)قید!!( بیشتربگیرد. 

 راحت تر بگم...
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دارش اطالعات حسری در قشرر خاکسرتری    گیرد. پر ها در قشر مخ انجام می حاالت   حس ی)قید!!!( همهدرک 

گیررد .   گیرد. پردارش اطالعات حرکتری در قشرر خاکسرتری مرخ   مخچره انجرام مری        مخ   تاالموس انجام می

 شود. ها( در نخاع انجام می پردارش برخی اطالعات حسی )انعکاس

 

 
ای ار تارهرای   نرد. دسرته  ک ی راست   چپ تقسیم می یک شیار عمیق   طوالنی در  سس، مخ را به د  نیمکره-2

هرای مرخ را بره هرم مررتبس       نیمکرره  ای جسم پینهدار( به نرام   میلین دار )دندریت   آکسون بلندِ میلینعصبی 

ی چرپ ارسرال    کنند. این تارهای عصبی، به طور معمول اطالعات حسی سرمت راسرت بردن را بره نیمکرره      می

ی راست مخ اطالعات حسی سمت چرپ بردن را    مکرهکند. نی ی چپ حرکات آن را کنترل می کنند   نیمکره می

 کند. کند   حرکات آن را کنترل می دریافت می

سری، لوب  لوب پسهای مخ را به چهار ناحیه یا لوب تقسیم کرده اسرت.   شیارهای عمیق هر یک ار نیمکره-3

 است. لوب پیشانیترین لوب مغز انسان،  بزرگ .آهیانه، لوب گیجگاهی و لوب پیشانی

اند. پردارش اطالعات  های حس می آیند، در مناطق خاصی ار مخ قرار گرفته ز پردارش اطالعاتی که ار انداممراک

شود که در عقب جمجمره قررار دارد   پرردارش اطالعرات شرنوایی در لروب        سری انجام می بینایی در لوب پس

 شود. گیجگاهی انجام می

 نگاه به آینده

های مخر طی( انرژی نورانی را بره پیرام عصربی تبردیل      ای   سلول استوانه های های نوری شبکیه )سلول گیرنده

شرود. ایرن پیرام     ی کور ار شبکیه خارج مری  ی عصب بینایی ار محلی به نام نقطه پیام عصبی به  سیلهکنند.  می

 سال سوم( 3شود. )فصل  پردارش می سری لوب پسعصبی در 
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 مخچه
سری مخ قرار دارد. این اندام ار د  نیمکره تشکیل شده است کره   لوب پسی مغز   ریر  مخچه در پشت ساقه-1

 قرار دارد. کرمینهها بخشی به نام  در  سس آن

ترین مرکز هماهنگی   یادگیری حرکات الرم برای تنظیم حالت بدن   تعادل اسرت   بررای ایرن     مخچه مهم-2

هایی ار  کند. همچنین بخش ها دریافت می   گوش ها ها، پوست، چشم ها، مفصل هماهنگی اطالعاتی را ار ماهیچه

کننرد. ارتبراط مرخ   مخچره برا       هایی را به مخچه ارسال می مغز   نخاع که مربوط به حرکات بدن هستند، پیام

 شود. انجام می ی مغز ساقهیکدیگر ار طریق 

 نگاه به آینده

شود. ایرن تحریرک بره     دار آن می مژک های مکانیکی ارتعاش مایع موجود در حلز ن گوش باعث تحریک گیرنده

شود.  پردارش می لوب گیجگاهیر د. این پیام عصبی در  صورت پیام عصبی ار طریق عصب شنوایی به مغز می

 سال سوم( 3)فصل 

 نگاه به آینده

 جود دارند کره بره تغییررات طرول      های کششی گیرندههایی مکانیکی به نام  های اسکلتی، گیرنده در ماهیچه

 سال سوم(. 3اند )فصل  ه )حرکات ایز تونیک( حساسماهیچ

 نگاه به آینده

های عصربی را ار طریرق بخرش     دایره بر اساس تغییر موقعیتِ سر پیام دار موجود در مجاری نیم های مژک سلول

 سال سوم(. 3فرستند )فصل  تعادلی عصب خر جی ار گوش به مخچه می

در ایرن   کنرد.  بینی می ی بعد را پیش ها  ضعیت بدن در لحظه داممخچه بر اساس اطالعات دریافتی ار این ان -3

ای ایرن د    فرستد   با  اسرطه  هایی را به مغز   نخاع می کند   پیام حالت مخچه اطالعات حرکتی را پردارش می

 شود. موجب تصحیح یا تغییر حرکات بدن می

کند. صدمه بره   ها ارسال می تی نیز برای آنکند   اطالعا مخچه اطالعات حرکتی را ار مغز   نخاع دریافت می-4

شود، فرد هنگام راه رفتن تلوتلو بخورد   اعمال حرکتی خود را به طور غیرماهرانه انجرام بدهرد.    مخچه باعث می

بینری   دهرد. توانرایی پریش    های حرکتی خود را ار دست مری  چنین فردی توانایی تصحیح   تغییر بعضی فعالیت

ی خود با موانرع   بینی فاصله دهد. توانایی انجام حرکات دقیق را ندارد   ار پیش ت می ضعیت بدن خود را ار دس

 گردد.   ناتوان می

 ی مغز ساقه
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پل ، مغز میانیی مغز ار باال به پایین شرامل   در قسمت پایینی مغز   جلوی مخچه قرار دارد. ساقه ی مغز ساقه

دهند   نقش مهمی در تنظریم   بین مغز   نخاع انتقال میاین ساختارها اطالعات را است. النخاع  بصل   مغزی

 دارد. ارتباطهای مخچه  های مخ   نیمکره نخاع، نیمکره ای مغز ب های بدن دارند. ساقه فعالیت

 تاالموس

 تقویات هرای عصربی را    است. این مراکز پیام تاالموس ی مغز قرار دارد، یکی ار مراکز مغزی که در باالی ساقه

تراالموس در پرردارش اطالعرات حسری نقرش مهمری دارد.        کننرد.  های مختلف مغز منتقل می کرده   به بخش

هرای   شوند   توسس دستگاه لیمبیک به بخرش  )قید!!!( نقاط بدن در تاالموس تقویت میاغلباطالعات حسی ار 

 شوند. مربوط در قشر مخ فرستاده می

 هیپوتاالموس

اعمرال حیراتی     )قید!!!(النخاع، بسیاری ار وتاالموس به همراه بصلدر ریر تاالموس، هیپوتاالموس قرار دارد. هیپ

 کند. های بدن مثل تنفس   ضربان قلب را تنظیم می مربوط به فعالیت

 

 نگاه به گذشته

کننرد.   شوند   مرکز عصبی بلرع را تحریرک مری    ی گلو تحریک می دیواره های مکانیکی گیرندهدر هنگام بلع، 

 سال د م(. 4شود )فصل  در هنگام بلع می قطع تنفستنفس باعث  مرکز بلع با اثر بر مرکز

 بندی جمع

 دهند.  کاهش یا  افزایشهای قلب را تند یا کند   تعداد ضربان قلب را  توانند انقباض اعصاب قلب می-1

 هیپوتاالموس مرکز تنظیم ضربان قلب است. -2

 شوند.     گریز( هم سبب افزایش ضربان قلب می های ستیز نفرین )هورمون نفرین   نوراپی های اپی هورمون-3

 شود.   تنظیم ضربان قلب توسس دستگاه عصبی خودمختار انجام می-4

 نگاه به گذشته

 سال د م(. 5گیرد )فصل  تکلم با شرکت دستگاه تنفس   مراکز عصبی تکلم صورت می

 نگاه به آینده

 بدن است.هیپوتاالموس مرکز احساس گرسنگی   تشنگی   تنظیم دمای 

 .اند های دما در ن بدن   هیپوتاالموس قرار دارند که به دمای خون حساس گیرنده

 نگاه به گذشته

را در حال مبارره است، هیپوتاالموس ممکن است دمای بدن را تا چنرد درجره    هنگامی که بدن با عوامل بیماری

 سال سوم(. 1افزایش دهد )فصل 

 بندی جمع

 :سی کارهای هیپوتاالمو همه

تنظیم تنفس / تنظیم ضربان قلب / مرکز احساس گرسنگی / مرکز احساس تشنگی / مرکز تنظیم دمای بردن /  

ریرز / تنظریم فشرار     های دستگاه عصبی   در ن ریز / هماهنگ کردن فعالیت تنظیم بسیاری ار اعمال غدد در ن

نی بدن / تولید هورمرون )مهارکننرده،   ی شرایس در نی   بیر  خون / تنظیم احساسات / دریافت اطالعاتی درباره

 آراد کننده، ضد ادراری  اکسی توسین(

  راحت تر بگم....

 شود: هیپوتاالموس ار د  راه باعث تنظیم میزان آب در بدن می

 کند.   مرکز احساس تشنگی که فرد را  ادار به نوشیدن آب می 

konkor  persiakonkor  persia



 KONKURDL.IR                                                          (سوم سال) شناس یصفر تا صد زیست 

 کنکور سراسری  71ه محمدرضا جعفری.  رتب

67 

 دهد ها را افزایش می هورمون ضدادراری که با جذب آب ار نفر ن. 

 دستگاه لیمبیک                                                    
 

هرایی ار قشرر    هاست که تاالموس   هیپوتاالموس را به قسمت ای گسترده ار نور ن دستگاه لیمبیک شامل شبکه

 کند. مخ متصل می

   عصابانیت ، رضایت   احساسات مختلف مانند احسراس  یادگیری، حافظهدستگاه لیمبیک نقش مهمی در 

 بر عهده دارد. لذت

 
 حواستون باشه که

 .اند های بویایی به دستگاه لیمبیک متصل لوب

 جمع بندی

 مؤثراند. حافظه مخ   دستگاه لیمبیک در -1

 نقش دارند. یادگیری مخ، مخچه   دستگاه لیمبیک در-2

 نقش دارند. احساساتهیپوتاالموس   دستگاه لیمبیک در -3

 نخاع
ها قرار دارد. نخاع، مغز را بره دسرتگاه عصربی محیطری متصرل       النخاع تا کمر در ن ستون مهره ار بصلنخاع -1

های حرکتی مغز را به  فرستد   پیام آیند به مغز می ها می کند. نخاع بخش اعظم اطالعات حسی را که ار اندام می

 دن است.های ب ار انعکاس قید!!((رساند. نخاع همچنین مرکز برخی های می اندام

به دلیل  جود اعصاب مغزی که قسمتی ار دستگاه عصبی محیطی هستند، مغز برخی ار اطالعرات حسری را   -2

اطالعات حسی توسرس    قید!!((دهد. ار طرف دیگر برخی ها پاسخ می کند   به آن به صورت مستقیم دریافت می

پاسخ ناگهانی   غیررارادی   .انعکاس، ها( ت مربوط به برخی انعکاساشوند )مثل اطالع نخاع به مغز فرستاده نمی

هرای نخراعی،    ها نخاعی   گر هی مغزی هستند. انعکاس هاست. گر هی ار انعکاس ها در پاسخ به محرک ماهیچه

هرا   شوند. این انعکاس ها انجام می اند   برای حفظ حیات آن های محیطی داران به محرک های حرکتی مهره پاسخ

 ها، نخاع   دستگاه عصبی محیطی درگیرند   مغز نقشی ندارد. آن قید!!((نجام اغلباند؛ ریرا در ا بسیار سریع

یعنی در هر عصب نخاعی دندریت بلند نور ن حسی    اند؛ مختلطاعصاب نخاعی  :اعصاب محیطی نخاعی-3

ی  جفت عصب به نخاع متصل است. هرر عصرب نخراعی یرک ریشره      31آکسون بلند نور ن حرکتی  جود دارد. 

 ی شکمی دارد.   یک ریشهپشتی 

 راحت تر بگم...
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ی پشرتی در   ی شکمی دارد. ریشه ی پشتی   یک ریشه شود، یک ریشه هر عصب نخاعی  قتی ار نخاع خارج می

 ی شکمی در سمت شکمی   جلویی بدن قرار دارد. سمت پشتی   عقبی بدن   ریشه

شروند   یرک عصرب نخراعی را      یکی مری  های پشتی   شکمی شود، ریشه  قتی عصب نخاعی ار نخاع د ر می-4

هاسرت. قسرمتی ار    های حسی   جسم سلولی این نور ن های پشتی محتوی دندریت بلند نور ن سارند. ریشه می

های حرکتی  های شکمی محتوی آکسون بلند نور ن ی پشتی  جود دارد. ریشه ها نیز در ریشه آکسون این نور ن

هرای رابرس نیرز در     نخراع قررار دارد. نرور ن    ی خاکستری مادهدر های حرکتی نخاع  است. جسم سلولی نور ن

 ی خاکستری نخاع قرار دارند. ماده

 
 محافظت از دستگاه عصبی مرکزی

 شود: ی چهار عامل محافظت می ی)مغز   نخاع( به  سیلهدر پستانداران دستگاه عصبی مرکز

 مغزی –سد خونی    نخاعی –مایع مغزی  ی مننژ، ی سه الیه پرده ها، استخوان 

ای محکم   استخوانی برای حفاظت ار مغز   نخاع  ها جعبه های جمجمه   ستون مهره استخوان ها: استخوان-1

 آ رند. به  جود می

 نگاه به گذشته

های مکانیکی خارجی محافظرت   ها را ار آسیب ی سینه، قلب   شش های قفسه استخوان جمجمه مغز   استخوان

های کوتاه است. بخرش خرارجی    ها ار نوع استخوان های پهن   مهره جمه ار نوع استخوانکنند. استخوان جم می

 اسافنجی  ها ار نوع بافت استخوانی ها ار نوع بافت استخوانی متراکم   بخش میانی آن استخوان جمجمه   مهره

سرال   8ل هسرتند. )فصر   متحرک نیمه ها هستند   مفاصل بین مهره ثابت های جمجمه است. مفاصل استخوان

 د م(

ی خارجی مننرژ   کند. پرده محافظت می مننژ ای سه الیه به نام مغز   نخاع را پردهی مننژ:  ی سه الیه پرده-2

ی مرخ     خورده نام دارد. این الیه نارک است   به قشر چین سخت شامهمحکم است   بافت پیوندی ار نوعی 

 است.ی سفید نخاع چسبیده  ی خاکستری آن یا به ماده ماده

 کند. های خونی فرا انی دارد   بافت عصبی را تغذیه می نرم شامه مویرگ

 جمع بندی

 های پیوندی کتاب درسی ی بافت همه

ای / خرون / غضرر ف / اسرتخوان /     ها / بافت چربی / بافت پیوندی رشرته  ها   رردپی بافت پیوندی سست / رباط

ی پیوندی موجود در ریر مخاط / آستر پیونردی   بند( / الیه هی گوش / صفاق )ر د ی پیوندی در ساختار لوله الیه
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ی قلب( / بافت پیوندی  ی پریکارد قلب )آبشامه ی جنب / الیه ی د جداره ی گوارشی / پرده موجود در مخاط لوله

/  پرا های خونی / بافت پیونردی در   ها / بافت پیوندی اطراف رگ ی دهلیزها به بطن عایق در محل اتصال ماهیچه

هرا / بافرت پیونردی اطرراف یرک       یمانی ار جنس بافت پیوندی در ماهیچه / غرالف پیونردی اطرراف ماهیچره    س

 .های حسی / صلبیه / قرنیه ی اغلب گیرنده استخوان درار / سخت شامه / غالف پوشاننده

 

 

 جمع بندی

 کند...   بافت عصبی را تغذیه می های خونی فرا انی داره مویرگ نرم شامه 

 های خونی فرا ان دارد.... ی پیوندی با رگ ی گوارش هم یک الیه لوله زیر مخاط

 کند.... های خونی فرا انی داره   عدسی   قرنیه ر  تغذیه می هم رگ مشیمیه

 نگاه به گذشته

ی  ای پرر شرده اسرت. مراده     ی رمینه های بافت پیوندی فضای بین سلولی فرا انی  جود دارد   با ماده بین سلول

هرای پر تئینری اسرت.     ار مروارد دارای رشرته   )قید!!!(جامد   یرا جامرد اسرت   در بسریاری     مایع، نیمه ای رمینه

 سال د م(. 3ها هستند)فصل  پذیر( د  نوع ار این رشته های االستیک )انعطاف های کالژن   رشته رشته

 
ایرن مرایع نقرش     فضای بین سخت شامه   نرم شامه با ایرن مرایع پرر شرده اسرت.      نخاعی: –مایع مغزی -3

ها در حین حرکت جلوگیری  های جمجمه   ستون مهره گیری را دارد   ار برخورد مغز   نخاع به استخوان ضربه

 کند. می

 راحت تر بگم...

کننرد.   های خونی آن این مرایع را تولیرد مری    گیرد. نرم شامه   مویرگ نخاعی ار پالسما منشأ می –مایع مغزی 

 ی عنکبوتیه قرار دارد. یهنخاعی در ال –مایع مغزی 

 نگاه به گذشته

 سال د م(. 3گیری بود. )فصل  ی بافت چربی هم ضربه  ظیفه

 جمع بندی

 گیرند: ی مواردی که از پالسما منشأ می همه

 ی قلب نخاعی / راللیه / مایع جنب / مایع آبشامه –مایع بین سلولی / لنف / ادرار / مایع مغزی 
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 حواستون باشه که

ی مننژ  جود  هر سه الیه شیارهای عمیقرهای کوچک قشر مخ نرم شامه   عنکبوتیه  جود دارند   در در شیا

 جود  دارد. بین مخ   مخچه نیز سه  ی مننژ الیههای مخ هر سه  های مختلف مخ   نیمکره دارند .مثالً بین لوب

 ی مننژ  جود دارد. الیه

های مغزی فاقد منفذ هستند. به همین  در مویرگ هسنگفرشی تک الیبافت پوششی  مغزی: –سد خونی -4

هرا معمروالً    های مغزی نقش ندارند   میکر ب دلیل بسیاری ار موادی که در خون هستند   در متابولیسم سلول

 توانند  ارد مغز شوند. نمی

 حواستون باشه که

در  مغازی  –خاونی  سد های موجود در نرم شامه است.  مربوط به بافت پوششی مویرگ مغزی –سد خونی 

 نخاع نیز  جود دارد.

های مغزی یرا   مغزی بگذرند    ارد سلول –توانند به سرعت ار سد خونی  اکسید کربن می گلوکز، اکسیژن   دی

 –تواننرد ار سرد خرونی     را )پریون( نیز مری  ها )توکسین(   برخی عوامل بیماری نخاعی شوند. سم برخی باکتری

 مغزی عبور کنند.

 شتهنگاه به گذ

 سال سوم(. 3پوشیده شده است )فصل  ای سنگفرشی یک الیههای خونی ار بافت پوششی  سطح در نی رگ

 جمع بندی

 :های پستانداران ی ویژگی همه

دار هسرتند.   گر هری ار جرانوران مهرره    پساتانداران هستند. پستانداران  الکتور، گاالکتور   کارئین مخصوص

آنزیم رنرین  جرود    بسیاری از پستاندارانی نوراد  ی معده ت. در شیرهسلولی اس بر نپستانداران  گوارش در

ی بسیار طویلی دارند. گرا    خوار عموماً ر ده گیاهپستانداران دهد.  دارد که پر تئین شیر )کارئین( را رسوب می

بره  ی سرینه   قفسره  پستاندارانی چهار قسمتی هستند. در  نشخوارکننده   دارای معده پستاندارانی  گورن 

کننرد. قلرب    برا شرش ترنفس مری     پساتانداران ی شکمی جدا شرده اسرت.    ی دیافراگم ار حفره ی پرده  سیله

ا ره دفرع   پساتانداران  اسرت.  مضاعف   بسته ای است. گردش خون در پستانداران چهار حفره پستانداران

نسبت بره  رن   پرندگان   پستاندارانی نسبی مغز  چهار نوع اندام حرکتی دارند. انداره پستاندارانکنند.  می

داران بیشرتر اسرت.    های مرخ در ایرن مهرره    داران بیشترین مقدار است. همچنین رشد نیمکره بدن در بین مهره

 لقاح داخلی دارند. پستاندارانهستند.  پستاندارانها( گر هی ار  ها )نخستی پریمات

ممکرن اسرت.    پستانداران ها، موش   سرایر  را هستند. کلون کردن در گا را یا بچه گذار، رنده تخم پستانداران

  پرندگان به بقای خرود   پستانداران میلیون سال پیش، ضمن پنجمین انقراض گر هی بعضی ار خزندگان، 65

هرای اسرترالیا   آمریکرای جنروبی یافرت       دار در قراره  کیسره  پستاندارانهرای   ادامه دادند. تعداد ریادی ار گونه

 پساتانداران  کشف شده اسرت. پلنرگ جراگوار ار   پستانداران بین خزندگان   ی حد  اسس  شوند. سنگواره می

های الرم بررای   هزینه پستانداراننرها سیستم چند همسری دارند. در  پستاندارانکند. در  کوچک تغذیه می

 ی  الد ماده است.  پر رش نورادان بر عهده

 جمع بندی

 :ی پستانداران کتاب درسی همه

ب / اپاسوم / ببر / بز / پالتی پوس / پلنگ جاگوار / چیتا / خرس قطبری / خفراش / دلفرین /    یلو / اسدمارآهو / آ

راسو / راکون / ر باه قطبی / راکون / سگ / سنجاب / شامپانزه / شیر / فیل / قاطر / قوچ / گا  / گربره / گررگ /   

 .گورن / گوسفند / گوریل / موش / میمون /  ال
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 دستگاه عصبی محیطی
دهنرد، دسرتگاه عصربی محیطری را تشرکیل       های مختلف بدن ارتباط می بی که مغز   نخاع را به قسمتاعصا-1

 جفت عصب مغزی است. 12جفت عصب نخاعی    31دهند. این دستگاه شامل  می

 راحت تر بگم...

جفرت عصرب نخراعی همگری مخرتلس       31اعصاب محیطی بر سه نوع اعصاب حسی، حرکتی   مختلس هستند. 

 جفت عصب مغزی هستند. 12س اعصاب حسی   حرکتی مربوط به هستند، پ

 

های حسی را بره   است. بخش حسی اطالعات اندام حرکتی   حسیدستگاه عصبی محیطی شامل د  بخشی -2

های حسی است که در  کند. این بخش ار دستگاه عصبی محیطی شامل نور ن دستگاه عصبی مرکزی هدایت می

 نیز در این دستگاه قرار دارند. های حسی گیرنده  جود دارند. ساعصاب حسی مختل

ها(   غردد برر عهرده دارد. ایرن بخرش       های حرکتی )ماهیچه های عصبی را به اندام بخش حرکتی ارسال پیام-3

  جود دارند. مختلط   حرکتیهای حرکتی است که در اعصاب  شامل نور ن

 دستگاه عصابی خودمختاار     ریدستگاه عصبی پیکبخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شرامل د   -4

کنند، دستگاه عصبی پیکری را تشکیل  های اسکلتی را تحریک می های حرکتی محیطی که ماهیچه نور ن است.

هرای   هرا نظیرر انعکراس    ی ما قرار دارد. بعضی ار فعالیت دهند. این فعالیت ارادی است   تحت کنترل آگاهانه می

های قلبی   صراف یرا    که تحریک   انقباض ماهیچه اب محیطی حرکتیاعص اند. نخاعی در این دستگاه غیرارادی

هرا   کنند. این نرور ن  ی ما فعالیت نمی دهند، غیرارادی هستند   تحت کنترل آگاهانه تنظیم کار غدد را انجام می

دهند. این دستگاه ار د  بخش اعصاب سمپاتیک   اعصاب پاراسمپاتیک  دستگاه عصبی خودمختار را تشکیل می

 کیل شده است.تش

 دستگاه عصبی پیکری
   تحت کنترل مستقیم قشر مخ هستند. شود های اسکلتی به صورت  ارادی انجام می های ماهیچه فعالیت-1

 نگاه به گذشته

ای اسرکلتی بره    ای اسکلتی، صراف   قلبری  جرود دارد. بافرت ماهیچره      داران سه نوع بافت ماهیچه در بدن مهره

های این بافت پس ار تولید  ای   مختلس هستند. تعداد سلول های این بافت رشته سلولها متصل است.  استخوان

هرا صرورت    هرا برا افرزایش حجرم آن     شوند. بزرگ شدن ماهیچره  ها تقسیم نمی یابد، چون این سلول افزایش نمی

 سال د م( 3گیرد )فصل  می

های نخراعی   اند. انعکاس نخاعی غیرارادیهای  های دستگاه عصبی پیکری مثل انعکاس بعضی)قید!!( ار فعالیت-2

هرا   شوند. انعکراس  اند که برای حفظ حیات جاندار انجام می های محیطی داران به محرک های حرکتی مهره پاسخ

 شوند. بسیار سریع انجام می

 راحت تر بگم...

نخراع   دسرتگاه    هرای نخراعی فقرس    گردند. در اغلب)قید!!( انعکراس  ها توسس د  مرکز کنترل   اجرا می انعکاس

های نخاعی هم  جود دارند که مغز نقشی نردارد.مثالً در   عصبی محیطی درگیرند   مغز نقشی ندارند. اما انعکاس

ی مراکرز   ی مثانه اگرچه مرکز این انعکاس نخاع است اما در شخص بالغ این انعکراس بره  سریله    انعکاس تخلیه

 مغزی   به صورت ارادی قابل مهار یا تسهیل است.

ها در پاسخ به نور شدید یا عقب  های مغزی، مغز   دستگاه عصبی محیطی شرکت دارند. بستن چشم در انعکاس

 ها هستند. هایی ار این انعکاس کشیدن سر هنگام پرتاب شی به سمت سر یا انعکاس بلع   عطسه   سرفه نمونه

 جمع بندی
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 های کتاب درسی ی انعکاس همه

 * انعکاس بلع

 او* انعکاس استفر

 * انعکاس عطسه   سرفه

 ی مثانه * انعکاس تخلیه

 * انعکاس رردپی ریر رانو

 نگاه به گذشته

ی میزنرای بره مثانره، فشرار در ن آن افرزایش       های صاف دیواره ی حرکات د دی ماهیچه با  ر د ادرار به  اسطه

ی مثانه را تحریک کند، پیام های مکانیک شود. در صورتی که این کشش گیرنده ی آن کشیده می یابد   دیواره می

هرای صراف حلقروی     تواند ماهیچره  کند. این مرکز می ی مثانه را فعال می ر د   انعکاس تخلیه عصبی به نخاع می

شرود. در   ی مثانره مری   انتهای مثانه را به حالت استراحت درآ رد. در کودکان   نورادان این عامرل باعرث تخلیره   

اسرفنکتر را   کنند. این مراکز این  لقوی مخطس انتهای میزراه را کنترل میی ح اشخاص بالغ مراکز مغزی ماهیچه

 سال د م( 3کنند )فصل  ی ادرار را مهار یا تسهیل می   تخلیه کنترل کرده

 نگاه به آینده

 شوند   تحت تأثیر یادگیری قرار ندارند.   به طور معمول آموخته نمی اند غریزیها رفتارهایی  انعکاس

 شتهنگاه به گذ

کند. مرکرز بلرع    شوند   انعکاس بلع را ایجاد می ی آن تحریک می های مکانیکی دیواره با  ر د غذا به گلو، گیرنده

 سال د م( 4شود. )فصل  با اثر خود بر مرکز تنفس باعث قطع تنفس در هنگام بلع می

 نگاه به گذشته

شود در این حالت هوای براردمی برا    عطسه میها   مجاری بینی باعث  اکنش سرفه یا  حساسیت ریاد نای، نایژه

 سال د م(. 5شود )فصل  فشار ار راه دهان )سرفه( یا بینی )عطسه( همراه با مواد خارجی به بیر ن رانده می

 نگاه به آینده

ترین تحریک مکرانیکی یرک عمرل انعکاسری ار خرود نشران        شقایق دریایی   عر س دریایی در پاسخ به کوچک

کنند، در حالی که نسبت به حرکت مدا م آب  اکنشی انعکاسری   ها   بدن خود را منقب  می دهند   شاخک می

 سال چهارم( 3اند. )فصل  دهند   عادی شده ار خود نشان نمی

 نگاه به آینده

شروند. در   نامیرده مری   غریازی  یرا  رفتار وراثتیریزی ژنی هستند،  ها   دارای برنامه رفتارهایی که متأثر ار ژن

 سال چهارم(. 3ار رفتارها  راثت نقش تعیین کننده دارد )فصل  بسیاری

 نگاه به آینده

شرر ع بره کرار     هاای درد  گیرناده ها پس ار تحریک  کننده ار بدن مثل انعکاس های محافظت بسیاری ار پاسخ

 سال سوم(. 3کنند )فصل  می

 دستگاه عصبی خودمختار
ی دسرتگاه عصربی    های قلبی   صاف برر عهرده   م انقباض ماهیچهریز   تنظی ریز   بر ن های در ن تنظیم کار غده

 کنند. خودمختار است. اعصاب پاراسمپاتیک   سمپاتیک در این دستگاه حالت پایدار بدن را حفظ می

 بندی جمع

هرا ار   هرا   کلیره   ریز ار طریق هورمون دستگاه عصبی ار طریق اعصاب سمپاتیک   پاراسمپاتیک   دستگاه در ن

 شوند. ها( باعث حفظ حالت پایدار بدن می ی ادرار )نفر ن های سارنده هطریق لول
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 نگاه به گذشته

نرام   هومئوساتازی شرود،   ی اعمالی که در بدن جانداران پرسلولی برای حفظ محیس داخلی انجام می مجموعه

 سال چهارم( 3فصل بار، دما   دفع مواد راید است. ) –دارد. هومئوستاری شامل تنظیم قند، نمک، آب، اسید 

 نگاه به آینده

هرای مختلرف    ها حفظ حالت پایدار بدن مثل ثابت نگه داشرتن مقردار آب   نمرک    یکی ار اعمال اصلی هورمون

شرود.   سرال سروم(. اعمرال پاراسرمپاتیک باعرث برقرراری حالرت آرامرش بردن مری           4در ن بدن است. )فصرل  

کند. در این حالت فشرار خرون    کند   ضربان قلب را کم میپاراسمپاتیک با اثر بافت گرهی قلب انقباض قلب را 

دهرد. پاراسرمپاتیک در دسرتگاه گروارش باعرث آغرار        پاراسمپاتیک تعداد تنفس را کراهش مری  یابد.  کاهش می

ریرز آن )غردد بزاقری، معرده، جگرر         های گوارشی نظیر حرکات د دی   موضرعی   ترشرح غردد برر ن     فعالیت

 شود. پانکراس( می

 یجمع بند

 آثار اعصاب پاراسمپاتیک:

 * ایجاد حالت آرامش در بدن

 * تحریک تولید   ترشح بزاق ار غدد بزاقی

 * آغار حرکات د دی در مری

 * آغار حرکات د دی در معده

 ای معده * افزایش حرکات تخلیه

 * تحریک تولید   ترشح آنزیم، فاکتور داخلی

 * اسید کلریدریک   موکور در معده

 د دی   موضعی در ر ده * آغار حرکات

 ی پانکراس * ترشح شیره

 * کاهش تعداد تنفس

 * افزایش عمق تنفس

 * کاهش حجم تنفسی در دقیقه

 * کاهش تعداد ضربان قلب

 های بطنی ی بین سیتول * افزایش فاصله

 ی مثانه * تحریک خر ج ادرار   تخلیه

 ی شکمی رسانی به حفره * افزایش خون

 تونین* تحریک ترشح هورمون مال

 ها * تحریک ار بین رفتن تونوس ماهیچه

 ی صاف   حلقوی عنبیه   تنگ شدن مردمک * انقباض ماهیچه

هرای ر انری یرا     برخالف یکدیگر است. در مواقع هیجران  )قید!!!!(عمل سمپاتیک   پاراسمپاتیک به طور معمول

 جسمی بخش سمپاتیک بر پاراسمپاتیک غلبه دارد.

 حواستون باشه که...

 ن است اعمال اعصاب سمپاتیک   پاراسمپاتیک در جهت یکدیگر باشد.ممک
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 حواستون باشه که...

توانرد برر هرم     های ایرن د  مری   فعال هستند  لی فعالیت پاراسمپاتیک  سمپاتیک در هر لحظه هر د  بخش 

آرامش نیرز بخرش   را بخش سمپاتیک بر پاراسمپاتیک غلبه دارد. در شرایس  غلبه داشته باشد. در شرایس استرس

 پاراسمپاتیک بر سمپاتیک غلبه دارد.

گردد. سمپاتیک با اثرر   سمپاتیک سبب افزایش فشار خون، افزایش تعداد ضربان قلب   افزایش تعداد تنفس می

 کند. های اسکلتی هدایت می ها جریان خون را به سوی قلب، شش   ماهیچه ی صاف ابتدای مویرگ برماهیچه

 بندی جمع

نفرین   آلد ستر ن   گلوکاگون سبب افرزایش فشرار خرون     نفرین   نوراپی های اپی اتیک   هورموناعصاب سمپ

هرای هروایی(، افرزایش     هرای کیسره   شوند. اعصاب پارا سمپاتیک، هیستامین، کاهش اکسیژن )به جز در رگ می

 گردند. اکسیدکربن   گرما   هورمون انسولین باعث کاهش فشار  خون می دی

 ندهنگاه به آی

کنرد.   هرای سرتیز   ریرز را آراد مری     جسمی قسمت مرکرزی فروق کلیره هورمرون     –در مواقع فشارهای ر حی 

را بدن را برای سرتیز   نفرین همانند دستگاه عصبی در پاسخ به یک موقعیت تنش نفرین   نوراپی های اپی هورمون

ترر اسرت  لری سررعت      مپاتیک طروالنی های ستیز   گریز ار مدت اثر س کنند. مدت اثر هورمون   گریز آماده می

 .سال سوم( 4تری دارد )فصل  عمل پایین

 حواستون باشه که...

دهلیرزی(،   –های حرکتی دستگاه عصبی خودمختار در مجا رت بافت گرهی قلب )گره سینوسی  ی نور ن پایانه

 ریز قرار دارد. ریز   بر ن های در ن های صاف   غده ماهیچه

ای( مربروط بره    کتی دستگاه عصبی پیکری در مجا رت سارکولم )غشای تارهای ماهیچره های حر ی نور ن پایانه

 های مخطس قرار دارد. ماهیچه

 امتحان دستگاه عصبی
ها با انجرام ایرن انعکراس ار سرالم برودن       های نخاعی است. پزشک ای ار انعکاس انعکاس رردپی ریر رانو نمونه-1

 سنجند. شوند   میزان اضطراب فرد را می ها مطلع می یناپسهای درگیر   س مسیر انعکاس، نور ن

 بره  برای انجام ایرن آرمرایش پرا بایرد     آید. دهد   باالتر می تر پاسخ می تر باشد، پا سریع میزان اضطراب فرد بیش

رادی ای  ارد شود، پا ناگهان   به صورت غیررا  حالت آ یزان قرار گیرد. در این حالت اگر به رردپی ریر رانو ضربه

ی چهار سر ران در جلروی ران   اسرتراحت    کند. باال آمدن پا به خاطر انقباض ماهیچه به سمت جلو حرکت می

 ی د  سر ران در عقب ران است.  ماهیچه

 نگاه به گذشته

ی  ها )اتصرال دهنرده   ی اسکلتی به استخوان(   رباط ی ماهیچه ها )اتصال دهنده ای در رردپی بافت پیوندی رشته

هرای سراختاری هسرتند     های کالژن موجود در ایرن بافرت ار پرر تئین    ها به یکدیگر(  جود دارد. رشته اناستخو

 سال د م(. 3   1)فصل 

 کنیم. های مربوط به آن را بررسی می ها   ماهیچه برای بررسی بهتر  این انعکاس، ابتدا مفصل رانو، استخوان-2
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ی  دهنرده  هرا کره اتصرال    شود. رباط نی برقرار می های ران   درشت مفصل رانو ار نوع لوالیی است   بین استخوان

در  نازک نای هستند. دقت کنید کره   خارج مفصلیها در محل مفاصل هستند، در این مفصل ار نوع  استخوان

 شود. نی متصل می تر ار این مفصل به درشت کند   کمی پایین مفصل رانو شرکت نمی

 

 
 

تاه( در مفصل رانو نقش محافظتی ار مفصل را برعهده دارد   جزء استخوان کشک )نوعی استخوان کو

 شود. کننده در مفصل محسوب نمی های شرکت استخوان

نی متصرل   آید به استخوان درشت ی چهار سر ران به  جود می رردپی رانو که ار غالف پیوندی اطراف ماهیچه=3

آ رد.  شرود   پرا را براال مری     ه درشت نی متصرل مری  شود. نیر ی انقباض این عضله ار طریق رردپی ریر رانو ب می

نی  صل است. انقبراض ایرن عضرله باعرث پرایین       ی د  سر ران نیز به استخوان درشت رردپی متصل به ماهیچه

 گردد. آمدن پا می
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کند. رردپی ریر رانو که به عضله چهار سر ران متصرل   ی خیاطه ار ر ی عضله چهار سر ران عبور می ماهیچه-4

شرود. اسرتخوان کشرکک نیرز در مسریر       نی  صل مری  تر ار مفصل رانو به استخوان درشت در محلی پایین است،

 رردپی ریر رانو قرار دارد.

 
 انعکاس زردپی زیر زانو

کنرد.   ی جلوی ران را تحریک مری  شود، نور ن حسی متصل به ماهیچه ای که به رردپی ریر رانو  ارد می ضربه-1

کند. نور ن حسی پیام عصربی   بیش ار حد رردپی   احتمال پاره شدن آن را تولید می این نور ن پیام کشیدگی

ی جلوی ران متصرل اسرت. جسرم سرلولی ایرن       کند. دندریت این نور ن حسی به ماهیچه را به نخاع ارسال می

در ی خاکستری نخاع قرار دارد. آکسرون ایرن نرور ن حسری      نور ن در گره ی پشتی نخاع   آکسون آن در ماده

کند. نرور ن رابرس برا نرور ن      ی خاکستری نخاع با یک نور ن رابس   یک نور ن حرکتی سیناپس برقرار می ماده

ی جلروی ران   کند. نور ن حرکتی دیگر نیز با ماهیچره  ی عقب ران سیناپس برقرار می حرکتی متصل به ماهیچه

 کند. سیناپس برقرار می

شود   پا به سررعت براال    وی ران باعث انقباض این ماهیچه میی جل تحریک نور ن حرکتی متصل به ماهیچه-2

آید. همزمان با این اتفاق نرور ن   می

ی عقرب   حرکتی متصل به ماهیچره 

کنرد! در  اقرع    ران هیچ کاری نمری 

نررور ن رابررس ایررن نررور ن را مهررار  

کند )سیناپس مهراری(. در ایرن    می

ی د  سررر ران در  حالررت ماهیچرره 

 د.گیر حالت استراحت قرار می

مسیر انعکاس فقس در یک سمت -3

شود. در  اقع با توجه  نخاع دیده می

به راست یا چپ بودن پا فقس سمت 

های حرکتی در ایرن   کند. دندریت نور ن حسی   آکسون نور ن راست یا چپ نخاع در مسیر انعکاس شرکت می

انعکراس ار اعصراب نخراعی      دار هستند؛ چون پاسخ سریع است. عصب شرکت کننده در این  مسیر قطعاً میلین

شود. همچنین  ی شکمی تبدیل می ی پشتی   یک ریشه مختلس است. این عصب در مجا رت نخاع به یک ریشه

 شود. این عصب در مجا رت عضالت به د  شاخه تبدیل می
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 های حرکتی   نور ن ی پشتی قرار دارد جسم سلولی نور ن جسم سلولی نور ن حسی در خارج نخاع   در ریشه

 ی خاکستری نخاع قرار دارد. رابس در ماده

 در این مسیر انعکاسی پنج سیناپس   چهار نور ن  جود دارد.-4

 ها: سیناپس

ی جلوی ران برا نرور ن رابرس )سریناپس تحریکری / در       نور ن حسی عضلهها:  الف: سه سیناپس بین نورون 

ی  ی جلروی ران )سریناپس تحریکری در مراده     ی خاکستری نخاع(/ نور ن رابرس برا نرور ن حرکتری عضرله      ماده

ی خاکسرتری   ی عقرب ران )سریناپس مهراری / در مراده     خاکستری نخاع( / نور ن رابس با نور ن حرکتی عضله

 نخاع(

ی جلوی ران )سیناپس تحریکی / خرارج ار نخراع      نور ن حرکتی عضلهپس بین نورون و میون: ب: دو سینا

ی عقب ران )سیناپس غیرفعال / خارج ار نخراع     ی عقب ران با عضله در مجا رت عضله( / نور ن حرکتی عضله

 در مجا رت عضله(

 
 های دستگاه عصبی بیماری

 
1-MS :)هرای حسری   حرکتری دسرتگاه عصربی       ی غالف میلین نرور ن دستگاه ایمن )مالتیپل اسلکروزیس

 برد.   مرکزی )مغز   نخاع( را ار بین می

دهرد     خورد   اعمال خود را به طور غیرماهرانه انجرام مری   فرد هنگام راه رفتن تلوتلو می صدمه به مخچه:-2

 توانایی حرکات دقیق را ندارد.

 :اعتیاد به مواد مخدر-3

گذارنرد. مراده ای کره عملکررد دسرتگاه عصربی مرکرزی را تغییرر          صبی مرکزی اثر میمواد مخدر بر دستگاه ع

گرردان   اعتیرادآ ر    شود. الکل، نیکوتین، کوکرائین   هرر ئین مرواد ر ان    می گردان نامیده رواندهند، مواد  می

 گردان است. ها نیز ار مواد ر ان هستند. کافئین موجود در قهوه یا نوشابه

ها عال ه بر  ابستگی ر انی موجرب   کننده شوند. بیشتر آن تواند باعث  ابستگی ر انی مصرف یی این موارد م همه

هرا را تغییرر    هرا   سریناپس   هرا عملکررد طبیعری نرور ن     شوند. مواد مخدر   اعتیاد به آن  ابستگی ر انی نیز می

 دهند. می

 

 نگاه به آینده

هرای   رایری یرا تشرکیل اسرپرم     اخرتالل در اسرپرم   در مردان اعتیاد به مواد مخدر   الکل ممکرن اسرت موجرب   

غیرطبیعی   در نتیجه عقیمی شود. در رنان اعتیاد بره مرواد مخردر   الکرل ممکرن اسرت موجرب اخرتالل در         

 سال سوم( 3های غیرطبیعی شود )فصل  رایی   در نتیجه تشکیل تخمک تخمک

ار آن پرس نرور ن یرا سریناپس بره طرور       هنگامی که عملکرد نور ن یا سیناپسی توسس مواد مخدر تغییر کرد، 

 ی مخدر. کند، مگر در حضور آن ماده طبیعی کار نمی

konkor  persiakonkor  persia

http://konkurdl.ir/


 www.KonkurDL.ir [مرجع تخصصی دانلود کنکور]

78 

کنرد.   ی مخردر عرادت مری    شود   بدن ا  نسبت به آن ماده ی مخدر به آن معتاد می شخص با مصرف مکرر ماده

ی مخردر   شود؛ یعنی در حضرور مراده   اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف مکرر مواد مخدر باعث آن می

ی مصررفی خرود را    گردد. شخص معتاد با گذشت رمان مقدار مراده  های معمول فیزیولوژیک بدن ایجاد می پاسخ

 ی بدنش تأمین شود. افزایش دهد تا خواسته

 اعتیاد به نیکوتین-4

کو هرای توترون   تنبرا    شرود. ار بررگ   یافت می تنباکو   توتونهای  ای اعتیادآ ر است که در برگ نیکوتین ماده

 شود. برای ساخت سیگار استفاده می

 نگاه به آینده

 سال چهارم( 2های گیاه توتون را آلوده کند   باعث بیماری گال در آن شود )فصل  تواند سلول می Tiپالرمید 

 نگاه به آینده

هرای گیراه تنبراکو     ی سلولی سلول های کوچکی که در دیواره ار طریق شکاف (TMV) یر س مورائیک تنباکو 

 سال چهارم(. 9کند. )فصل   جود دارد، آن را آلوده می

گررم   میلری  61شود. حرد د   ها  ارد جریان خون می های اطراف شش نیکوتین بسیار سمی است   سریعاً ار بافت

آ ر است. نیکوتین شباهت ساختاری ریادی به اسرتیل کرولین دارد. اسرتیل     نیکوتین برای انسان کشنده   مرگ

مراکزی ار مغز هم ها در  یل کولین عال ه بر ماهیچههای آدمی است. است ی اصلی در ماهیچه دهدهن کولین انتقال

کنند.  های مغزی را کنترل می ها ار مراکز کنترل مغز هستند   بسیاری ار فعالیت دارای گیرنده است. این جایگاه

هرای   . اتصال نیکوتین بره سرلول  های عصبی متصل شود های استیل کولین در سلول تواند به گیرنده نیکوتین می

شود. بعد ار مدتی بدن فرد سیگاری فقرس در حضرور نیکروتین بره جرای       عصبی باعث ایجاد تغییرات ریادی می

شود. در ایرن   کند   در صورت حذف نیکوتین حالت طبیعی بدن مختل می استیل کولین به طور طبیعی کار می

 حالت فرد معتاد به کشیدن سیگار است.

 های بدن کوتین بر انداماثرات نی

 * کشیدن سیگار ارتباط مستقیمی با ابتال به سرطان دهان   حنجره دارد

 دهد. * کشیدن سیگار امکان ابتال به سرطان پانکراس   مثانه را افزایش می

 شود. کند   باعث  اکنش عطسه یا سرفه می د د توتون   تنباکو مخاط دهان، بینی   گلو را تحریک می

 گذشته نگاه به

شود تا  ر د گارها   مواد خارجی باعث  اکنش سررفه یرا    ها   مجاری بینی باعث می حساسیت ریادی نای، نایژه

 سال د م(. 5عطسه شود. )فصل 

 اندارد. های سطح دستگاه تنفسی را ار کار می کند   مژه ها تجمع پیدا می * د د سیگار در شش

 نگاه به گذشته

کشند   در معررض   تر ار افرادی که سیگار نمی های دستگاه تنفسی بیش کار افتادن مژهافراد سیگاری به علت ار 

 سال سوم( 1های تنفسی قرار دارند )فصل  سیگار نیستند، در معرض ابتال به عفونت

 شود. کند   موجب کاهش ظرفیت تنفسی )ظرفیت حیاتی( می ره مییها را سیاه   ت * د د سیگار بافت ریه

 هنگاه به گذشت

دار پوشیده شده اسرت.   های انتهایی ار یک بافت پوششی مژه ری هوا ار بینی تا نایژکی مجا سطح داخلی دیواره

ها این ترشحات را به همرراه ذرات   های مخاطی را تولید   با حرکات ضربانی مژه این بافت غشای موکوری   الیه

   سال د م(. 5رانند )فصل  خارجی به سوی گلو می

 شتهنگاه به گذ
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دهرد، ظرفیرت حیراتی     به مجموع هوایی که هر فرد پس ار یک دم عمیق طری یرک براردم عمیرق بیرر ن مری      

 سال د م( 5گویند )فصل  می

 نگاه به گذشته

شوند. این سرارگاری   ها در برابر کمبود اکسیژن در هوای دمی تنگ می های هوایی شش ی کیسه های دیواره رگ

سرال   6کنرد )فصرل    کن است در هوای کم اکسیژن باشند، جلوگیری مری ار  ر د گارهای سمی به خون که مم

 د م(.

 نگاه به گذشته

شود. ایرن هورمرون برر     ها می ها موجب ترشح هورمون اریتر پویتین ار کبد   کلیه رسانی به بافت کاهش اکسیژن

دهرد )فصرل    ا افزایش میهای قرمز   هماتوکریت ر گذارد   تولید گلبول ی مغز استخوان اثر می های راینده سلول

 سال د م(. 6

 * احتمال سقس جنین   به دنیا آمدن جنین مرده در رنان سیگاری ریاد است.

 ی این عوارض قرار دارند. * افرادی که به طور غیرمستقیم در معرض د د سیگار هستند نیز در معرض همه

ت حاصل ار متابولیسرم غیرعرادی فنیرل    افراد مبتال به این بیماری به دلیل تجمع محصوال فنیل کتونوریا:-5

 شوند/ ماندگی ذهنی می آالنین در بدن مبتال به عقب

افترادگی ذهنری را    (: کم کاری تیر ئید در کودکان ممکن است عقبهیپوتیروئیدیسم )کم کاری تیروئید-6

 به دنبال داشته باشد.

 گذارد.   :توکسین باکتری گورینه باکتریوم دیفتریا بر اعصاب اثر میدیفتری-0

 بارند.   های مغزی جان می : مبتالیان به ماالریا بر اثر آسیبماالریا-8

 شوند. های مغز منجر می های دستگاه عصبی هستند که به نابودی نور ن ار بیماریپارکینسون و آلزایمر: -9

 

 نگاه به آینده

فعالیت  یر س مناسب شد،   قتی شرایس بدن برایشود.   یر س مولد تبخال آدمی در اعصاب صورت پنهان می

شود   ما آن را به صرورت   کنیم،  یر س موجب آسیب بافتی می مثالً  قتی که در فشار ر حی هستیم یا تب می

 سال چهارم(. 9کنیم. )فصل  تبخال مشاهده می
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 پر دردسرعبارات 

 

 

 

 ص    وگردد.یبان تغذیه میهای پشتهر سلولی که توانایی ایجاد پیام عصبی را دارد، توسس سلول-1

 ص    و فرستد.ها میهای حرکتی را به اندامهر نور نی که آکسون بلندتر ار دندریت خود دارد، پیام-2

 ص    و هر نور ن حسی توسس یک نور ن رابس به یک نور ن حرکتی مربوط می شود.-3

تواند ار نور ن خارج اند، پتاسیم نمیهدار پتاسیمی بستهای دریچهدر هنگامی که در یک سلول عصبی کانال-4

 ص    و شود.

های  عصبی، میزان فعالیت پمپ دار سدیمی به سلولهای سدیم توسس کانال دریچهدر هنگام  ر د یون-5

 ص    و یابد.پتاسیم کاهش می –سدیم 

 ص    و یابد.کاهش می پس ار پایان پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل سلول شدیداً-6

در انتهای پتانسیل عمل،با فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم اختالف غلظت یون ها به حالت آرامش بر می -3

 ص    و گردد.

 ص    و هر عصب حسی دارای دندریت های بلند است.-8

 ص    و هر عصب حسی به مغز  ارد میشود.-9

 ص    و اعصاب حسی به نخاع می ر ند.-11

 ص    و ای حسی در ریشه ی پشتی نخاع است.جسم سلولی همه ی نور ن ه-11

 ص    و نور ن های حسی به نخاع می ر ند.-12

 ص    و کنند، ممکن است اسکلت غضر فی داشته باشند.رانی که در آب آمونیاک آراد میجانو-13

 ص    و شود. ی اعمال حرکتی بدن متوقف می ی مغز در انسان، همه در صورت صدمه دیدن ساقه -14

  کند، مرکز اصلی تنظیم دمای بدن است. ی مغز که تنفس   ضربان قلب را تنظیم می شی ار ساقهبخ-15

 ص    و

 

 های بویایی در لوب پیشانی قرار دارند. شود. لوب سری انجام می محل پردارش اطالعات بینایی در لوب پس -16
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 ص    و

 تست های عبارت محور

 .........از... برای رسیدن پتانسیل غشای نورون حسی – 1

 مانند. دار پتاسیمی بسته می های دریچه + ، کانال41صفر به  (1

 شوند. دار سدیمی بار می های دریچه + به صفر، کانال41 (2

 شوند. تر می پتاسیم فعال –های سدیم  به صفر، پمپ – 65 (3

 شوند. دار پتاسیمی بار می های دریچه به صفر، کانال – 65 (4

 زیر را تکمیل نماید؟ تواند جمله ی چند مورد می –2

 باشد. می................در دستگاه عصبی انسان

 لف( تار عصبی انسان،فاقد جسم سلولیا

 ی بلند یک سلول عصبی ب( عصب، زائده

 ی مخچه ای از تارهای عصبی بین دو نیمکره ای، دسته ج( جسم پینه

 های مخ د( نخاع، رابط بین دستگاه عصبی مرکزی و نیمکره

 مانعی در مقابل تغییر پتانسیل غشاء سلول عصبی ه( میلین،

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

 .........پل مغزی در انسان... – 3

 ی مغز است. باالترین بخش ساقه (1

 ریر مغز میانی قرار دارد. (2

 ی مغز به نخاع است. ترین بخش ساقه نزدیک (3

 به همراه هیپوتاالموس در تنظیم ضربان قلب دخالت دارد. (4

کند، در  های حسی اغلب نقاط بدن را احاطه می ونی که مراکز تنظیم دمای بدن و تقویت پیامی نور شبکه -4

 ؟نداردکدام مورد دخالت 

 دریافت اطالعات ار لوب بویایی (1

 نقش مهم در حافظه (2

 دخالت در احساس عصبانیت (3

 دخالت در یادگیری   عملکرد هوشمندانه (4

 است؟ نادرستکدام عبارت  – 5

 های مخ است. ای رابس بین نیمکره ث مغزی همانند جسم پینهدر مغز گوسفند، مثل (1

 سطح شکمی   هم ار سطح پشتی قابل مشاهده هستند. های بویایی هم ار در تشریح مغز گوسفند، لوب (2

 ها را غالف مبلین پوشانده است. هاست که د ر آن ها با دندریت درآدمی، عصب مجموعی ار آکسون (3

 برد. های اسکلتی می ه عصبی پیکری، پیام عصب را به سوی ماهیچههای دستگا ی نور ن در آدمی همه (4

 

 

 ......... هر لنفوسیت  -6
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 شود. کند   سپس تقسیم می ژن، رشد می در برخورد با هر آنتی (1

 شوند. ژن خاصی متصل می ای دارد که به آنتی های گیرنده پر تئین (2

 کند. ها را کسب می با نوع خاصی ارمیکر بقبل ار  ر د به خون، آمادگی الرم برای شناسایی   مقابله  (3

 شود. ژن به سرعت تقسیم می سارد که در برخورد با هر آنتی ای می های خاطره پس ار تقسیم، سلول (4

 ......درانسان سالم، همواره... -0

 (عمل اعصاب سمپاتیک برخالف عمل اعصاب پاراسمپاتیک است.1

 کنند. مغزی عبور می –دارند ار سد خونی های مغز نقش  ( موادی که در متابولیسم سلول2

 ر د. ن هدایت   ار آن جا به آکسون می پیام عصبی ابتدا ار دندریت به جسم سلولی نور(4

 کند. به دلیل بر ر پاسخ ایمنی، فرد ار ابتالی مجدد به یک بیماری  اگیردار ایمنی پیدا می(5

ی عصبی نیز  دهنده ی عصبی هستند و انتقال دهنده ثیرانتقالتحت تأ ...........در انعکاس زردپی زیر زانو، ... -8

 کنند. ترشح می

 ی جلوی ران نور ن حرکتی ماهیچهنور ن رابس    (1

 های عقب   جلوی ران نور ن حرکتی ماهیچه (2

 ی عقب ران نور ن رابس   نور ن حرکتی ماهیچه (3

 ی جلوی ران ی جلوی ران   سلول ماهیچه نور ن حرکتی ماهیچه (4

 وارد زیر در ارتباط با دستگاه  عصبی خودمختار است؟کدام م -9

 الف( انعکاس زردپی زیر زانو

 های اسکلتی ب( افزایش جریان خون به ماهیچه

 ح لیزوزیمج( ترش

 های قلبی د( تنظیم انقباض ماهیچه

 ( فقس الف   د1

 (ب، ج   د2

 ( الف، ب، ج   د3

 ( فقس ب   ج4

 تشکیل شده است. ........دستگاه عصبی خودمختار از ... ........در انسان دستگاه عصبی پیکری ... -17

 های حسی  حرکتی نور ن –همانند  (1

 های حسی   حرکتی نور ن –برخالف  (2

 های حرکتی  نور ن –همانند  (3

 های حسی نور ن –برخالف  (4

 

 

 

 

 

  پاسخ 
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یك  یري  گ شهههه ل 

سي   خش ح مدیون هم اري ب شخیص و درك آن  ستگاه  حس،ت د

ست. كزي ا صبي مر ستگاه ع طي و د صبي محی هوم ع خیلي مف

این ه پیام عصبي در  داشت جمله ي قبلي:یعني پس از
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گیرنده ها ایجاد شد توسط یك نورون حسي به نخاع و 

بعد به مغز وارد مي شود.البته مم ن است مستقیمًا 

به مغز وارد شود:وقتي كه نورون حسي متعلق به یك 

عصب حسي باشد.اما اگر نورون حسي مربوط به یك عصب 

مخههتلط باشههد ً اول بههه نخههاع مههي رود و بعههد بههه 

دن این تقسیم بندي ها و درك رابطه ي بین مغز!فهمی

دستگاه عصبي محیطي و مركزي و اجزاي آن ها با هم 

اساسي است!چشم جانوران را مقایسه كنید!منطق  وجودي 

فت  صلبیه با لد باشید: ها را ب یه  كدام از ال هر 

باید پیوندي مح م است،پس به درد حفاظت مي خورد:پس 

شد. یه با ترین ال هايخارجي  جانوران  گیرنده  سي  ح

 مختلف و ن ات تركیبي  آنهارا دست  كم نگیرید.

 مفهوم گیرنده ی حسی  

کنند. پیام های  ها را به پیام عصبی تبدیل می کنند   اثر آن ها را شناسایی می محرک های حس گیرنده-1

ی مدستگاه عصبی مرکزی ارسال عصبی ایجاد شده در گیرنده های حسی، توسس نور ن های حسی به 

گیرنده های حسی در سراسر بدن می شوند. در انسان، پیام ها تفسیر )پردازش( شوند   درآن جا، این 

) پوست، چشم، گوش، بینی   ربان( اندام های حسی پنج گانه  ، دربیشتر آن هایافت می شوند، اما 

 شده اند.متمرکز 

 جمع بندی   

 انواع گیرنده های حسی

 سلول عصبی تمایز یافته-1

پایانه ی دندریت نور ن -2

 حسی

سلول غیر عصبی تمایز  -3

 یافته
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 نوع تمایز محل محرک نوع گیرنده

 گیرنده ی گرما   سرما در پوست تغییر دمای محیس ی دما گیرنده

 

 دندریت نور ن حسی

گیرنده ی دما در ن بدن که 

 حساس به دمای خون اند

 غیر عصبی تمایز یافته

 در پوست:دندریت نور ن حسی ها   اندام ها تر بافت بیش آسیب به بافت ها ردی د گیرنده

در داخل بدن: غیر عصبی تمایز 

 یافته

گیرنده ی 

 مکانیکی

حرکت، فشار، کشش   

 ارتعاش، لمس

 گیرنده ی لمس   فشار در پوست

 

 پایانه ی دندریت نور ن حسی

گیرنده کششی در ماهیچه های 

ی برخی رگ اسکلتی   دیواره 

 های خونی

 

 

 غیر عصبی تمایز یافته

 غیر عصبی تمایز یافته سلولهای مژک دار در کاپوال

سلول های مژه دار در حلز نی   

 مجاری نیم دایره ای گوش

 غیر عصبی تمایز یافته       

 اصال ساختار سلولی ندارد لکه ی چشمی ا گلنا نور مرئی گیرنده ی نور

 پایانه ی دندریت نور ن حسی چشم جامی شکل

سلولهای گیرنده ی نور در چشم 

 مرکب

 سلول عصبی تمایز یافته

سلولهای استوانه ای   مخر طی 

 در شبکیه

 سلول عصبی تمایز یافته

ی  گیرنده

 شیمیایی

دهان معده/ر ده/ربان)سلول های  مواد شیمیایی

 چشایی در جوانه های چشایی(

 غیر عصبی تمایز یافته

بینی)گیرنده های بویایی در سقف 

 حفره ی بینی(

 پایانه ی دندریت نور ن حسی

 

 مغز، مرکز اصلی تنظیم دمای بدن است. هیپوتاالموسدر پوست یا در ن بدن قرار دارند.  های دما گیرنده-2

 حواستون باشه که

مرکز تنظیم ، پوتاالموسهیاشتباه نگیرید.  دمای درونی بدن)دمای بیر ن ار بدن( را با  درک دمای محیط

 را بر عهده دارد، نه محیس.درک دمای درونی بدناست    درونی بدندمای 

ی)قیرد!!( جرانوران  جرود دارنرد   بره       شروند. در همره   ها یافرت مری   بافت )قید!!!(بیشتر در های درد گیرنده-3

 دهند. های مختلف پاسخ می محرک
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 :های مکانیکی گیرنده انواع-4

 .ی گوش  اقع در حلز ن گوش   مجاری نیم دایره دار ژکهای م سلول الف(

 .دار  اقع در خس جانبی ماهی های مژک سلولب(

 .های خونی رگ )قید!!(برخیی   اقع در دیوارهفشار خون  های گیرندهج(

های اسرکلتی   ماهیچره هرای صراف)مثل ماهیچره ی صراف دیرواره ی          های کششی  اقع در ماهیچه گیرنده د(

 هس به تغییرات طول ماهیچحسا :مثانه(

 .های لمس   فشار در پوست گیرنده (

 شود در شب اشیاء را تشخیص دهند. های لمس انتهای سبیل گربه   خرس باعث می گیرندهه(

 دکنن هایی که انعکاس بلع را تحریک می گیرنده ی(

 نگاه به گذشته

گیرنده های کششی به همین دلیل  ،طول ماهیچه ها تغییر نمی کندماهیچه ها،  انقباض ایزومتریکدر 

 .  لی در انقباض ایز تونیک این گیرنده ها تحریک می شوند.تحریک نمی شوند

 لوب های مغزی و پردازش اطالعات حسی 

محرک ها حسی،  شناسایی

توسط گیرنده های حسی 

 صورت می گیرد. منظور ار

تبدیل محرک حسی، شناسایی 

اثر محرک حسی به پیام 

احساس یا ، درکعصبی است. 

توسط   تفسیر پیام های حسی

ک گیرنده های حسی   ارسال پیام حسی یصورت می گیرد.پس ار تحردستگاه عصبی مرکز )مغز و نخاع( 

در می شود. درکصورت می گیرد   محرک حسی تفسیر یا پردازش پیام حسی به دستگاه عصبی مرکزی، 

تقسیم شده است. هر نیمکره ی  چپ  راست کره ی در  سس، به د  نیم شیار عمیقانسان، مخ توسس یک 

ناحیه یا لوب تقسیم می شود.لوب های هر نیمکره عبارت اند ار: لوب چهار  شیار عمیق، به سهمخ، توسس 

لوب پس سری مسئول درک بینایی   لوب گیجگاهی پیشانی، لوب آهیانه، لوب پس سری   لوب گیجگاهی.

 مسئول درک شنوایی است.
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  اشه کهحواستون ب

یا احساس محرک حسی، توسس  درکمحرک حسی، توسس گیرنده ها ی حسی انجام می شود، اما  شناسایی

 دستگاه عصبی مرکزی.

 حواستون باشه که 

 نمی شود.لوب بویایی متعلق به دستگاه لیمبیک است   یک لوب  اقعی محسوب .

 گیرنده های حسی پوست انسان 

 :الیه های ریر است شده است که به ترتیب ار باال به پایین شامل پوست انسان ار چند الیه تشکیل

 بافت سنگ فرشی چندالیه-1

 غشای پایه-2

 بافت پیوندی سست-3

 بافت پیوندی چربی-4

 نگاه به گذشته

سطح در پوست /مری   دهان دیده می شود. چندالیه یبافت سنگ فرش

 این بافت در پوست شاخی شده است.

 نگاه به گذشته 

بافت پیوندی سست نوعی بافت پیوندی است که ماده ی رمینه ای آن ار 

 کالژن   سایر رشته ها تشکیل شده است.
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 است  پوششی از بافت پیوندی احاطه کردهرا،  این گیرنده ها اغلب)قید!( دندریت هاینکته :

 

پوشش اطراف گیرنده های پوستی که ار جنس بافت پیوندی هستند دارای سلول رنده بوده   اندامک نکته :

 ی ژنوم بوده   در آنها متابولیسم صورت می گیرد.دارند بنابراین دارا

 

 

 

 

 

 

 

  رنگی ه ها  

بافتهای تشکیل 

 دهنده ی پوست

موقعیت نسبت به 

 غشای پایه

 ویژگی ها غالف انواع گیرنده ها

 

 

 سنگ فرش چندالیه

 

 

 باالتر

 

 

 درد

 

 

 ندارد

بسیاری از انعکاس 

ریک ها، پس از تح

گیرنده های درد 

شروع به کار می 

 7کنند

 

 

 

 

 بافت پیوندی سست

 

 

 

 

 پایین تر

در یک سطح قرار   دارد گرما

 دارد سرما دارند.

 

 لمس

 

 دارد

در قاعده ی مو سبیل 

گربه و خرس هم 

 وجود دارد

 گیرنده ی لمس ندارد متصل به پیاز مو

 

 

 فشار

 

 

 حجیم تر ین غالف

 رندهعمیق ترین گی

محرک به  سیله 

 های قوی تری

نسبت به لمس 

 تحریک می شوند.
 

 

 انواع رنگیزه ها

 لکه ی چشمی ا گلنا رنگیزه های بینایی
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 جمع بندی

 

   لکه ی چشمی اوگلنا  

 ا گلنا د  تاژک دارد:یکی بلند   یکی کوتاه.-1

 بلند آن قرار دارد لکه ی چشمی ا گلنا در کنار تاژک-2

 حواستون باشه که 

 یک لکه است   ساختار سلولی ندارد.لکه ی چشمی فقس 

  چشم جامی شکل

 ری جانوران، درساده ترین گیرنده ی نو

 جود دارد   چشم جامی شکل  پالناریا

 نامیده می شود. 

 شکل، د  بخش  جود دارد: جامیدر چشم 

. سلول های گیرنده ی نور،که نوعی 1

محسوب می شوند. در  نورون تمایز یافته

ه ی رنگیزه های این سلول ها، مولکولهایی به نام رنگیزه های بینایی  جود دارد. این سلول ها، به  سیلدندریت 

خود، نور جذب می کنند   سپس انرژی نورانی را به پیام عصبی )انرژی الکتریکی( تبدیل می کنند. پیام عصبی 

 فرستاده می شود. مغز جانورار طریق عصب بینایی، به 

 سلول های گیرنده ی نور است. آکسون هایعصب بینایی پالناریا، مجموعه ای ار 

 چشم جامی شکل

 چشم مرکب

 چشم انسان

رنگیزه های 

 فتوسنتزی

 کلر فیل ها

 کار تنوئیدها

 رنگیزه های پیکری

رنگ بدن ر باه   خرس 

 قطبی

 رنگ گلبرگ گیاهان
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، بخش هایی ار دندریت ها ی سلول های گیرنده ی نور جامه ی تیره، به صورت یک . سلول های دارای رنگیز2

 جام در چشم پالناریا معادل مشیمیه در چشم انسان است. را می پوشانند.

 چشم جامی فاقد عدسی، قرنیه، مردمک، راللیه   رجاجیه است.نکته:

 حواستون باشه که  

 ی نور قرار دارد. سلول گیرندهدندریت ه در خود بلک نداردهای بینایی در جام قرار  رنگیزه

پس ار برخورد نور به چشم جامی شکل   تحریک سلول های گیرنده ی نور، پیام عصبی ایجاد شده ار چشم 

جامی شکل به مغز می ر د. براساس موقعیت جانور   این که کدام قسمت ارسلول های گیرنده، نور را دریافت 

ه مغز می ر د، متفا ت است؛ در نتیجه شدت نور   جهت آن تعیین می شود   به کنند. نوع پیام عصبی که ب

 این  سیله مغز می تواند، دستور فرار ار نور   پیدا کردن جایی برای پنهان شدن را صادر کند.)نورگرایی منفی(

 حواستون باشه که  

 کوتاه   آکسون بلند دارند. سلولهای گیرنده ی نور در پالناریا برخالف سایر نور نهای حسی دندریت 

 جمع بندی

 همه چیز راجع به پالناریا:

 تنفس پوستی دارد   ار تمام قسمتهای سطحی بدن خود آمونیاک دفع می کند.د  طناب عصبی مواری دارد.

  چشم مرکب

دیده می شود.  حشرات   خرچنگ ها، در چشم مرکب-1

شکیل ت از تعداد زیادی واحد مستقل بیناییچشم مرکب، 

 شده است.

یک قرنیه، یک عدسی و ار  هر واحد مستقل بینایی-2

پس از تشکیل شده است. نور،  تعدادی سلول گیرنده ی نور

عبور از قرنیه، توسط عدسی، بر روی سلول های گیرنده ی 

. تحریک سلول های گیرنده ی نور، باعث نور متمرکز می شود

های عصبی ایجاد می شود   در نهایت، پیام  ایجاد پیام عصبی

 می ر د. به مغزشده ار هر  احد مستقل بینایی، 

 حواستون باشه که  

 چشم مرکب فاقد مردمک، عنبیه   راللیه است-1
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 .بین قرنیه   عدسی   بین عدسی   سلولهای گیرنده فاصله ای  جود ندارد)برخالف چشم انسان(-2

 مغزمی کنند   درنهایت،  کی از میدان بینایی دریافتنور را از بخش کوچهر یک ار  احدهای مستقل بینایی، -3

پیام عصبی رسیده ار  احدهای مختلف را  پردارش می کند. در نتیجه ی این پردارش، تصویری که ایجاد می شود، 

 ار بخش های مختلف میدان بینایی است. تصویری موزاییک مانند

را  وجود شکارچیتشخیص دهد   حرکات را در محیط جزیی ترینجانور به  سیله ی این نوع چشم، قادر است، -4

عالوه بر رنگ ها، پرتو ، با استفاده ار چشم مرکب می توانند زنبور عسلار حشرات مانند بعضی به موقع احساس کند. 

ور را ببینند. پرتوهای فرابنفش، برای انسان قابل رؤیت نیستند. دیدن رنگ ها   پرتو های فرابنفش، به رنب های فرابنفش

 را بهتر ردیابی کند. گل های تولید کننده ی شهدعسل این امکان را می دهد که 

 داستان همبستگی ها

توانایی تشخیص پرتوی فرابنفش ارتباط مستقیمی با مرکب بودن 

چشم زنبور عسل ندارد.بسیاری از حشرات با وجود داشتن چشم 

ری مرکب،نمی توانند پرتوهای فرابنفش را ببینند.پس هر جانو

 که چشم مرکب دارد نمی تواند فرابنفش را ببیند.

 جمع بندی:

 همه چیز در مورد خرچنگ ها:

 .گردش خون بار دارند 

 .قلب منفذ دار دارند 

 .دفاع اختصاصی)لنفوسیت، پادتن، پرفورین   ...( ندارند 

 .چشم مرکب دارند 

 .جزء سخت پوستان بوده   لقاح داخلی دارند 

    جمع بندی

   کشتی چسب جزء سخت پوستان هستند.خرچنگ نعل اسبی، دافنی  چنگ درار،خر

 جمع بندی

 همه چیز در مورد حشرات:

 .گردش خون بار دارند 

 .مانند خرچنگ ها   عنکبوت ها فاقد شبکه ی مویرگی کامل هستند 

konkor  persiakonkor  persia



 KONKURDL.IR                                                          (سوم سال) شناس یصفر تا صد زیست 

 کنکور سراسری  71ه محمدرضا جعفری.  رتب

93 

 ا ریک اسید است. هاماده ی دفعی آن 

 .دارای اسکلت خارجی ار جنس کیتین است 

 فصل گوی   کاسه است.در پاهای خود دارای م 

 .دفاع اختصاصی)لنفوسیت، پادتن، پرفورین   ...( ندارند 

 .آنزیم های لیز رمی   لیز ریم آن   سلول های مشابه فاگوسیت در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند 

  دستگاه عصبی مرکزی آن شامل مغز)چند گره به هم جوش خورده(   طناب عصبی شکمی با چندین

 گره می باشد.

  جفت بال با طول بیشتر ار یک متر داشتند.2ابتدای حیات در 

 .در گرده افشانی گیاهان گلدار نقش دارند 

 ار آنها توانایی دیدن پرتو های فرابنفش دارند. بسیاری 

 .جز جمعیت های فرصت طلب هستند 

 چشم انسا 

دارد. بخش های  سه الیهکره ی چشم، -1

یه مختلف کره ی چشم یا ار برخی ار این ال

ها به  جود آمده اند ) مانند قرنیه، عنبیه، 

ماهیچه های مژکی   عصب چشم(   یا به 

نوعی، با این الیه ها در ارتباط اند )مانند 

 عدسی چشم(.

 :الیه های کره ی چشم، ار خارج به داخل-2 

 صُلبیه، مشیمیه   شبکیه. 
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 خصوصیات الیه های چشم:

 

 صلبیه

 

 رنگ، ار جنس بافت پیوندیالیه ای محکم   سفید  جنس

 وظیفه
است.در حفاظت نقش  ضخیم ترین الیه ی چشم

 دارد.

 در جلوی چشم تبدیل به قرنیه ی شفاف می شود. تمایز

 

 

 جمع بندی

 همه ی بافتهای پیوندی کتاب درسی:

ي جنب، آبشامه  : ص اق، پردههاي پیوندي كتاب درسي بافت

هاي حسي،  رندهي گی شامه، غالف پوشاننده )پریكارد(، سخت

 صل یه.غالف پوشاننده ي ا،راف ماهیچه ها.

) جهت تنظیم تنگ و گشاد شدن مردمک نام دارد.  مردمک جود دارد که وسط عنبیه، سوراخی در -2

صورت می گیرد. در پشت عنبیه،  انقباض ماهیچه ها ی موجود در عنبیهمقدار نور  ر دی(، به  سیله ی 

معر ف اند. ار این ماهیچه ها،  ماهیچه های مژکی جود دارند، که به  میهماهیچه های صاف متصل به مشی

 .به عدسی چشم متصل اندخارج می شود، که  رشته هایی

 

 

 

 

 

 

 مشیمیه

 

 

 جنس

ماهیچه های صاف 

 غیرارادی

 

 وظیفه

ی چشم)الیه  د مین الیه

میانی کره ی چشم( است 

دار  که نارک   رنگدانه

ر ار است. مشیمیه پ

های خونی ای است  رگ

ی چشم  ی کره که تغذیه

 را به عهده دارند.

 

 

 تمایز

در جلوی چشم بخش 

رنگین آن یعنی عنبیه را 

 می سارد.
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 حواستون باشه که

انقباض ماهیچه های مژکی، ار طریق این رشته ها، به عدسی چشم منتقل می شود. این رشته ها ار جنس بافت 

 ندارند.ض پیوندی بوده   توانایی انقبا

 نگاه به آینده

کند  ساختار سلولی ندارد. بنابراین در آن متابولیسم،  مردمک یک منفذ است که ار در ن آن راللیه عبور می

 گلیکولیز، چرخه کربس   ... رخ نمی دهد. 

)تغییر قطر عدسی   عمل تطابق( توسس  ماهیچه های مژکی)تغییر قطر مردمک(   عنبیه انقباضاتنکته:

 خود مختار صورت می گیرد. اعصاب

گشاد شدن مردمک توسط اعصاب    سمپاتیکوسط اعصاب پاراتنگ شدن مردمک تنکته:

 صورت می گیرد. سمپاتیک

 با گشادتر شدن مردمک نور بیشتری  ارد چشم شده   گیرنده های نور بیشتری تحریک می شوند.نکته: 
 

 نگاه به آینده

 وسس یک آلل اتور می کنترل می شود.وه ای تدر انسان صفت رنگ عنبیه ی آبی یا قه

 

 

 

 

 شبکیه

 

 

 

 

 جنس

داخلی ترین   نارک 

ترین الیه ی چشم 

است. جنس این الیه، 

بافت عصبی است.سه 

نوع سلول دارد: سلول 

های مخر طی + سلول 

های استوانه ای+نور ن 

 های دیگر

 

 

 وظیفه

پس ار تحریک گیرنده 

ها ی نوری، در نهایت 

ا، ار طریق پیام عصبی ر

عصب بینایی ار چشم 

 خارج می کنند.

 

 

 نواحی

 لکه ی ررد

 نقطه ی کور
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گیر

نده 

ی 

نور

 ی

نور 

تحر

یك 

كنن

 ده

حساس

 یت

تصو

یر 

ایج

اد 

 شده

اندا

زه ي 

دندر

 یت

 ش ل

سلو

ل 

های 

مخر

 و،ی

زیا

 د

رنگ كم

ي و 

دقی

 ق

كوتا

 هتر

سلو 

ل 

ها 

ی 

است

وان

ه 

 ای

سیا زیاد كم

ه 

س ی

 د

بلند

 تر

 

در غشای این اتی عدسی شکل  جود دارد. صفح گیرنده های نور بخش دندریتی تمایز یافته یر دنکته:

 ی جاذب نور قرار گرفته است.رنگدانه هاصفحات 

 جود دارد. رمانی که سلول های مخر طی    پایانه های آکسونیدر انتهای سلول های گیرنده ی نور، نکته:

ر سلول های بعدی ایجاد می شود   در نهایت این پیام عصبی، د پیام عصبی ، تحریک می شونداستوانه ای

 فرستاده می گردد. عصب بینایی به مغزار طریق 

 حواستون باشه که

سلول استوانه ای   مخر طی، هم در نور ضعیف   هم در نور قوی تحریک می شوند، اما سلول هر دو نوع 

سلول تحریک می شوند. این یعنی  بیشتر ر قوی،های استوانه ای در نور ضعیف   سلول های مخر طی در نو

سلول های مخروطی در نور قوی، ،   های استوانه ای در نور ضعیف، بیش تر ازسلول های مخروطی

 .بیش تر از سلول های استوانه ای تحریک می شوند
 

 حواستون باشه که

ند. در شبکیه، نور ن های هست عصبیفقط مسئول تبدیل انرژی نورانی به پیام سلول های استوانه ای   مخر طی، 

عصب ، در کنار هم دیگر قرار گرفته   آکسون این نورون هاآن ها تشکیل سیناپس می دهد که در نهایت  دیگری با

 را تشکیل می دهند   پیام عصبی را به مغز می برند. بینایی

  دو بخش در شبکیه 

 می شود.  خارج عصب بینایی از شبکیهمحلی است که نقطه ی کور:-1

  ،خارج می شود. سیاهرگ چشم،  ارد   سرخرگ تغذیه کننده ی چشمارطریق نقطه ی کور ، 

  )تابش نور به این  وجود ندارددر نقطه ی کور هیچ گیرنده ی نوری ) سلول های استوانه ای   مخر طی  

 منطقه، باعث ایجاد پیام عصبی نمی شود.
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 نمی شود. تصویر اجسام در این نقطه ار شبکیه دریافت 

 حواستون باشه که

در نقطه ی کور رشته های عصبی نور ن های (نه هیچ نورونی!!!) نوری  جود ندارد، در نقطه ی کور، هیچ گیرنده ی

 حسی چشم، پیام بینایی را ار چشم خارج می کنند پس در این ناحیه نور ن  جود دارد. 

 :لکه ی زرد -2

می گویند. لکه ی ررد دارای لکه ی زرد کور  جود دارد که به آن بخش دیگری در شبکیه، در باالی نقطه ی 

 دقیقاً در مرکز میدان بیناییاست یعنی لکه ی ررد،  در امتداد محور نوری چشمساختار عصبی است  

 اهمیت دارد. دردقت و تیز بینی چشمقرار دارد. لکه ی ررد، 

 است. در ناحیه ی لکه ی  ه ی زردلک، در ناحیه ی بیش ترین تراکم گیرنده ها ی نوری مخروطی

تراکم ررد، هیچ سلول استوانه ای  جود ندارد. هرچه ار لکه ی ررد به حاشیه ی شبکیه حرکت می کنیم، 

حاشیه ای ترین مناطق شبکیه، فقط می یابد، به طوری که در  سلول های استوانه ای افزایش

  جود دارد. سلول های استوانه ای

 بخش های شفاف چشم 

 : جود دارد که توسس بخش های شفاف چشم پر شده است دو فضاداخل کره ی چشم،  در

  :فضای جلوی عدسی -1

. از مویرگ ها ترشح می شودشده است، که  پر زاللیهبه نام  مایعی شفاففضای جلوی عدسی چشم، با 

 جمع آوریرا نیز،  مواد دفعی آن هافراهم می کند    عدسی و قرنیهبرای  مواد غذایی و اکسیژنراللیه، 

 می کنند تا  ارد شبکیه مویرگی شده   در نهایت ار چشم خارج شود.

  دارای سلول، اندامک   در محسوب می شوند  بافت پیوندیهستند   ار جنس ،  زنده قرنیه   عدسینکته: 

 می کنند. نتیجه متابولیسم، گلیکولیز، چرخه ی کربس   ... می باشند   در تولید   ذخیره انرژی فعالیت

 نگاه به گذشته

 آنها آسانتر است. ردن بنابراین پیوند های خونی   گلبول های سفید هستند،عدسی   قرنیه فاقد رگ 

 .راللیه فضای بین عدسی   قرنیه را پر می کند   در ارتباط مستقیم با عدسی، قرنیه   عنبیه قرار دارد 

  استخراج کرد.راللیه ساختار سلولی ندارد   نمی توان ار آن ژن 

 .عدسی   قرنیه باعث شکست پرتوهای نور شده  سبب متمرکز شدن نور بر ر ی شبکیه می شوند 

 :فضای پشت عدسی -2
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پرشده است.  زجاجیه، به نام ماده ای ژله ای و شفافاست   توسس  چشم، بزرگتر فضای پشت عدسی

 می شود. حفظ شکل کروی چشمرجاجیه، باعث 

شرود   بره    کند، ار سوراخ مردمرک رد مری   ار قرنیه، به علت انحنای آن همگرایی پیدا می: نور پس ار عبور نکته

 کند. کند، عدسی نور را ر ی شبکیه متمرکز می عدسی برخورد می

 

 مسیر عبور نور در چشم:

 )شفاف نیست(شبکیه <--زجاجیه <--عدسی <--مردمک <--زاللیه <--قرنیه

 نگاه به گذشته

ر د    لوب پس سری می شود. سپس به قشر مخ در می تقویت ر د   در آنجا میتاالموس  ابتدا به پیام بینایی

 شود. در آنجا پیام عصبی تفسیر   پردارش نهایی می

   (که ار سلولهای استوانه ای   مخر طی منشاء گرفته اند) نورون های حسیعصب بینایی محتوی نکته:

به    یه می ر ند   سوراخ مردمک را تنگ   گشاد می کنندکه به ماهیچه های عنب )محتوی نور نهای حرکتی

 پس عصب بینایی عصب مختلس است.می شوند( می باشد،ماهیچه های مژکی می ر ند   موجب تطابق 

 جمع بندی

 راللیه/لنف/مایع مغزی نخاعی/مایع مفصلی/ادرارموادی که از پالسما منشا می گیرد:

 تطابق 

 عدسی، نور را بر روی شبکیه متمرکز می کند.به عدسی برخورد می کند.  نور پس ار عبور ار مردمک،-1

قطر عدسی، متناسب با برای آن که تصویر اشیای د ر   نزدیک، دقیقاً بر ر ی شبکیه تشکیل شود، باید 

باشد   اگر  کروی تر و قطورترباشد، عدسی باید شئ نزدیک تر باشد. هر چه  فاصله ی جسم از چشم

، به منظور تشکیل تصویر تغییر قطر عدسیشود)عدسی نارک تر شود(.  کمقطر عدسی باید  باشد، شئ دور

 نام دارد. تطابقاشیای د ر   نزدیک بر ر ی شبکیه، 

( به ماهیچه های مژکی متصل می شود. اتصال این بافت پیوندیعدسی چشم، توسس رشته هایی )ار جنس -2

 کروی تر و قطورترعدسی  ماهیچه های مژکیرت انقباض رشته ها به عدسی، به گونه ای است که در صو

را، بر ر ی شبکیه  پرتو های نورانی رسیده از اشیای نزدیکمی شود، تا همگرایی عدسی بیش تر شود   

به اشیای دور،ماهیچه های مژکیمتمرکز کند   تصویر دقیقی بر ر ی شبکیه تشکیل شود. در صورت دیدن 
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(، تا تصویر شئ همگرایی عدسی کم تر می شودمی شود) کم ترطر عدسی در می آیند   ق استراحتحالت 

 د ر، بر ر ی شبکیه تشکیل شود. 

گیرنده برخورد می کند. در داخل شبکیه،  به شبکیهعبور می کند   زجاجیه نور پس ار عبور ار عدسی، ار -3

نورون های ی   مخر طی، (  جود دارند. سلول های استوانه اسلول های استوانه ای  مخروطی) های نوری

هستند که گیرنده های نوری نام دارند. این گیرنده ها، می توانند انرژی نورانی را به  حسی تمایز یافته ای

 پیام عصبی تبدیل کنند.

 گوش خفاش و پژواك سازي                              

تحلیل پژواک حاصل از آن، تصویری  با انتشار امواج صوتی در محیط و تجزیه وتعدادی ار گونه ها، -1

 ، پژ اک ساری می کنند.مقدار کم تری از وال ها  به  خفاش ها، دلفین هاایجاد می کنند.  از محیط

. ، امواج صوتی تولید می کنند که ار محد ده ی شنوایی ما خارج استخفاش ها)قید!!( ار گونه های بعضی-2

است.  کوتاه تر، صدایی پژواک آن هااست. اما بارتاب یا  بلند بسیارتوسس این خفاش ها،  امواج تولید شده

در گوش ، کر نشونداین صدای بسیار بلند، برای خود خفاش ها نیز خطرناک است. خفاش ها برای آن که 

کاهش را به شنیدن اصوات بلندی که تولید می کنند،  حساسیت گوشدارندکه  ماهیچه هاییخود،  میانی

برای درمی آیند، اما خفاش  انقباضبه حالت گوش میانی ، ماهیچه های لید این امواجتومی دهد. در هنگام 

این  به سرعتار امواج صوتی تولید شده توسس آن هاست(،  صدایی کوتاه تر) که  شنیدن پژواک ها

 درمی آ رد. به حالت استراحتماهیچه های در حال انقباض گوش میانی را، 

 سلول ها مژکدار بخش حلزونیخفاش  جود دارند   همان  ش درونیگیرنده های پژواک، در گونکته:

 محسوب می شوند. گیرنده ی مکانیکیهستند. گیرنده های پژ اک، نوعی 

 قشر مخ در  ال ها احتماال به پردارش اطالعات در مورد صداها اختصاص یافته است. بیشترنکته:

 جمع بندی

 همه چیز درمورد خفاش:

 کند.پژ اک ساری می 

 هاست.زء گرده افشانج 

 ندکشوند گرده افشانی میهای سفیدی را که در شب بار میگل 

   حفره ای، گردش خون مضاعف، گردش خون بسته   ... دارد. 4جزء پستانداران بوده پس دیافرگم، قلب 
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 .دفاع اختصاصی   غیر اختصاصی دارد 

  الیه ی مننژ دارد.3پرده ی 

 رد.لقاح داخلی   جفت)جانور ماده( دا 

 .ا ره دفع می کند 

 گوش انسان

تبدیل   به مغز ارسال می شود، عال ه بر آن بخش هایی ار گوش، در  پیام عصبیبه  امواج صوتیدر گوش، 

 تشکیل شده است: درونی   میانی، بیرونی گوش انسان، ار سه بخش نقش دارند. حفظ تعادل

 :گوش بیرونی-1

 شامل الله ی گوش   مجرای گوش است.

 الله ی گوش: (االف

ار بافت غضر فی تشکیل شده است. امواج صوتی، توسس گوش بیر نی جمع آ ری شده   به گوش میانی انتقال  

 داده می شود

 مجرای گوش: ب(

 آن غضر فی   د  سوم باقی مانده ی آن، استخوانی) بخشی ار استخوان گیجگاهی( است. یک سوم ابتدایی

 است. بخشی از گوش بیرونی خ  جود دارد. که طبق کتاب درسیدر انتهای مجرای گوش، پرده ی صما

 جود دارد که هوای  ر دی را تصفیه می کنند. غدد عرق  )نه مژک!(در داخل مجرای گوش، موهای ظریف

تغییر شکل یافته ی در ن مجرا، ماده ی موم مانندی  را ترشح می کنند که ار  ر د مواد خارجی جلوگیری می 

 .کند

 :گوش میانی-2

 ار یک حفره با دیواری استخوانی) بخشی ار استخوان گیجگاهی( ساخته شده که پر ار هواست.

چکشی، سندانی و رکابی، استخوان ار:  در ن گوش میانی، سه استخوان کوچک  جود دارد که عبارت اند

چکشی  ، با یک سمت استخوانسندانیاستخوان چسبیده است.  به وسط پرده ی صماخ، چکشی

 می شود. به استخوان رکابی متصل  ار سمت دیگر، است  همفصل شد
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 تر است. ی صماخ قرار دارد   رکابی به حلز ن گوش نزدیک ی چکشی ر ی پرده : دستهنکته

 ترتیب انتقال ارتعاش در گوش میانی: 

 رکابی <----سندانی  <----چکشی

 سارد. مربوط می شیپور اُستاش، گوش میانی را به حلقبه نام  مجرای باریکی

تا فشار آن در دو طرف پرده ی صماخ) می دهد،  هوا را بین گوش میانی و حلق انتقالشیپور اُستاش، 

 شود   در ارتعاش آن اختالل صورت نگیرد. گوش بیرونی و فضای گوش میانی( یکسان

 دیواره ی شیپور اُستاش، در ابتدا استخوانی   در انتها غضر فی است. نکته:

 استخوان  جود دارد. 6نی هر انسان سالم در گوش میا نکته:

 :گوش درونی-3

حلزون قرار دارد. بخشی ار محفظه ی گوش در نی، گوش درونی، در درون بخشی از استخوان گیجگاهی 

، سه نام دارد، ریرا مانند صدف حلز ن، پیچ خورده است. در بخش دیگرِ گوش در نی گوش )بخش حلزونی(

  جود دارد.  هممجرای نیم دایره ای عمود بر 

 دایره گوش در نی برابر است. نکته:تعداد استخوانهای گوش میانی با تعداد مجاری نیم

 نگاه به گذشته   

 حلز نهای خشکی ری اسید ا ریک دفع می کنند.بسیاری از 

محافظت می استخوان گیجگاهی توسس  کل گوش میانی و درونی،  نکته: بخش انتهایی مجرای گوش 

 شود.

 :نوایی گوشمسیر ش

استخوان انتقال داده می شود.  گوش میانیشده   به  گوش بیرونی جمع آوریتوسس  امواج صوتی،. 

به بخش حلزونی )چکشی، سندانی   رکابی(، ارتعاشات ناشی ار امواج صوتی را، های کوچک گوش میانی

 گوش در نی توسس مایعی پر شده است.  بخش حلزونی منتقل می کنند. گوش درونی

 د. جود دار سلول های مژکدار، به نام نوعی گیرنده مکانیکی در داخل بخش حلز نی گوش، کته:ن

در ن بخش حلز نی گوش می شود. مژک های  ارتعاش مایعارتعاشات منتقل شده به گوش در نی، موجب  

هایت سلول   در ن مژک ها حرکت می کنندسلول مژک دار، در داخل مایع قرار دارند. با ارتعاش این مایع، 
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از منتقل شده   سپس  نورون های حسیهای مژک دار شنوایی تحریک می شوند. تحریک این سلول ها، به 

قشر مخ   سپس به  پیام حس شنوایی، ابتدا به تاالموسفرستاده می شود.  مغز، به طرق عصب شنوایی

 صوت می شود.  این اطالعات درقشر لوب گیجگاهی، باعث درک پردازشمی ر د.  در لوب گیجگاهی

 در تاالموس پیام های شنوایی تقویت می شوند.  نکته:

  ظیفه ی استخوان های کوچک گوش میانی، انتقال ارتعاشات پرده ی صماخ، به گوش در نی است.نکته: 

، باعث محرک های صوتیتحریک نمی کنند، بلکه  محرک های صوتی، مستقیماً سلول های مژکدار رانکته: 

تحریک سلول های باعث  ارتعاش این مایع، مستقیماًگوش می شوند    ون حلزونارتعاش مایع در

 می شود. مژکدار

 :مسیر تعادلی گوش

 بدن کمک می کند.  حفظ تعادلگوش عال ه بر شنیدن، به 

گوش را ار نقاط مختلف بدن، ار جمله  پیام هاییبرای تنظیم حالت   تعادل بدن،  یادآوری:مخچه

 دریافت می کند.درونی

نیز، مانند  داخل این سه مجرا  جود دارند. سه مجرای نیم دایره ای عمود برهمدر بخشی ار گوش در نی، 

 است. از مایع پر شدهحلز ن گوش، 

مایع در ن بخش حلز نی گوش، با مایع در ن مجاری نیم دایره، هیچ ارتباطی ندارند؛ به همین دلیل، تذکر: 

 ار طرفی حرکت یا تغییر  ه های تعادلی مجاری نیم دایره نیستند.محرک های صوتی، قادر به تحریک گیرند

 موقعیت سر نیز، باعث تحریک سلول های مژکدار شنوایی بخش حلز نی نمی شود.

)گیرنده های مکانیکی(  جود سلول های مژکداریمانند بخش حلز نی گوش،  درون مجاری نیم دایره،

سر است.  قتی شخص جابه جا می شود    ری نیم دایرهمجادارد که مژک های آن ها، در ن مایع داخل 

مژک های سلول   به دنبال آن،  حرکت می کند، مایع درون مجاری نیم دایره به حرکت درمی آید

می شود؛  تحریک سلول های مژکدار تعادلی، باعث  . حرکت مایعهای مژکدار تعادلی خم می شوند

ل شده   پیام حس تعادلی در نهایت به مغز ارسال می منتق به نورون های حس تعادلیسپس این تحریک 

در نهایت به  مغز می تواند جهت و موقعیت سر را تعیین کند. پیام حس تعادلیشود به این ترتیب، 

 می رسد.  مخچه

 .بخش شنوایی و بخش تعادلیعصبی که ار گوش به مغز می ر د، ار د  جزء تشکیل شده است: نکته: 
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است  در  حامل پیام حس شنواییخارج می شود، که  عصب شنواییب به نام ، یک عصاز بخش حلزونی

، یک عصب، به نام از مجاری نیم دایرهمی رسد. هم چنین  به قشر مخ در لوب گیجگاهینهایت پیام آن، 

 می رسد. مخچه است که در نهایت بهحامل پیام حس تعادلیخارج می شود، عصب تعادلی، عصب تعادلی

 

 

 زبان

 تار جوانه ی چشایی:ساخ-1

 (111تا  51:گیرنده ی شیمیایی اند   تشخیص چهار مزه را بر عهده دارند.)تعداد:سلول چشایی 

 ظیفه حفاظتچند سلول نگهبان : 

 متصل به سلول چشاییانتهای دندریت نورون حسی: 

 یک منفذ چشایی 

طعم دار، که محرک سلول به سطح ربان راه پیدا می کند. مولکول های  منفذیجوانه ی چشایی، توسس -2

ریز پرز های چشایی هستند، ار طریق این منفذ  ارد جوانه ی چشایی می شوند. سلول های چشایی، دارای 

مولکول گیرنده های پروتئینی هستند که سطح تماس آن ها را افزایش می دهد. در این ریز پرر ها،  هایی

متصل می  دن در بزاق، به گیرنده های پروتئینیپس از حل شهای طعم دار  جود دارند. مولکول های غذا 

می شوند   در نهایت نور ن های  تغییر در پتانسیل الکتریکی غشای سلول های چشاییشوند   باعث 

می ر د  ابتدا به تاالموس و سپس به قشر مخحسی متصل به آن ها تحریک می شوند   پیام حس چشایی 

 می شود.  پردازش  در آن جا 
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 ل نگهبان، به عنوان گیرنده ی حسی محسوب نمی شود.سلونکته: 

 ی چشایی متصل است، نه به سلول های نگهبان.ندریت نور ن های حسی، به سلول های د: انتهانکته

سلول های چشایی، نوعی گیرنده ی حسی هستند که نور ن تمایز یافته محسوب نمی شوند، بلکه نوعی  نکته:

 مایز یافته هستند.سلول غیر نور نی )سلول پوششی( ت

 پیام های چشایی در تاالموس تقویت می شوند. نکته:

به  نوک زباندارد.  نسبت به یکی از چهارمزه ی اصلی، حساسیت بیش تریهر یک ار مناطق ربان، -3

را  بیشترین حساسیت تلخیآن، نسبت به  عقب   ترشی   شوریهای آن به شیرینی کناره مزه ی 

 نشان می دهد. 

ام جوانه های چشایی، در تمام مناطق مختلف ربان، قادر به شناسایی چهار مزه ی اصلی هستند، اما تمتذکر: 

که بیش ترین حساسیت را، به یکی ار چهار مزه های اصلی  هنقاطی که در باال گفتم، مناطقی در ربان بود

 داشت، 

 چشایی کمی دارد. های ترند   مرکز ربان گیرنده نزدیک اپی گلوتهای تلخی به  گیرندهنکته:

 شود. ی خاصی تحریک می هر سلول چشایی با مزه نکته:

 بینی 

دندریت نورون  گیرنده های بویایی،محسوب می شوند.  گیرنده شیمیایی، نوعی گیرنده های بویایی-1

 هستند. حس بویایی

 قرار دارند.  فقط در سقف حفره ی بینیگیرنده های بویایی،   نکته:
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دندریت های نورون های  موجود در گیرنده های پروتئینیبودار موجود در هوا، به  یترکیبات شیمیای-2

، در آنها می ایجاد پتانسیل عملاین مولکول ها، سبب  اتصال )گیرنده های بویایی( متصل می شوند. حسی

ی می سارند، منتقل ملوب های بویایی شود. سپس پیام بویایی در محل سیناپس به نور ن های بعدی که 

 منتقل می گردد. دستگاه لیمبیک، به پیام حس بویاییشود. درنهایت، 

، تأثیر درک مزه ی غذا، بر حس بویایی؛ به طوری که بین حس بویایی و چشایی ارتباط وجود دارد-3

، افزایش ترشح مایع مخاطیمی شویم به دلیلی  گرفتگی بینیها، که دچار در سرماخوردگی دارد؛ مثالً 

بی مزه  اغلب غذاها ولکول های بودار، به گیرنده های بوبایی  جود ندارد   به نظر می آید کهامکان اتصال م

 هستند.

 مراحل تشخیص بو:-4

دستگاه :پیار بویایی:تولید   انتقال پیام عصبی:تحریک گیرنده های بویاییترکیب شیمیایی موجود در هوا: 

 تشخیص بو.:لوب گیجگاهی:لیمبیک

 نگاه به گذشته   

 لوبهای بویایی جزء دستگاه لیمبیک اند.

 های حسی جانوران گیرنده 

 :گیرنده ی درد-1

 ن در قشر مخ است.آدرک .همه ی جانوران آن را دارند)به جز اسفنج(

 :گربه و خرس-2

 جود دارند،  قاعده ی موهای سبیل گربه و خرس، گیرنده های مکانیکی از نوع گیرنده های لمسدر 

نیز،  در تاریکی  به این جانوران امکان می دهد که  بسیار حساس اندی لمسی، ها ه نسبت به محرکک

لمسی  را تشخیص دهند، برخورد محرک های لمسی به نوک سبیل باعث تحریک گیرنده های اشیای نزدیک

 قاعده ی سبیل آن ها می شود.

 :خط جانبی در ماهی ها-3

 قرار دارد. کانال جانبی، یکی ار سارگاری هایی است زیر پوست، در دو سمت بدن ماهیاست که در  کانالی

ارتعاش های  جود دارد که نسبت به  گیرنده های مکانیکیکه در ماهیان پدید آمده است. درخس جانبی، 

می  دهانه های کانالاست که به آن ها،  سوراخ های متعددی، حساس اند. کانال جانبی، دارای امواج آب

 جود دارد، کانال یا خس جانبی با محیس بیر ن ارتباط  سطح بدن ماهیها که در  گویند. ار طریق این سوراخ
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 سلول های مژه داریپیدا می کند. آب ار طریق این سوراخ ها، در داخل کانال جریان می یابد. در ن کانال، 

 در تماس هستند. ماده ای ژالتینی جود داردکه مژه های آن، با 

 محسوب می شوند. گیرنده های مکانیکیار نوع  گیرنده های حسینوان ، به ع نکته:سلول های مژه دار

ی ژالتینی می   به در ن کانال جانبی ار طریق سوراخ ها یا دهانه های کانال، سبب حرکت ماده ورود آب

می گردد   حرکت این مژه ها، حرکت مژه های سلول های مژه دارباعث  حرکت ماده ی ژالتینیشود. 

متصل به این  نورون های حسیل الکتریکی سلول ها ی مژه دار می شود   در نهایت، سبب تغییر پتانسی

فرستاده می شود سپس  عصب حسی به مغزمی شوند   پیام عصبی ار طریق  تحریکسلول های مژه دار، 

 می شود. پردازشدر مغز 

به هم می  ینکته: آکسون نورون های حسی متصل به تمام سلول های مژه دار، در زیر کانال جانب

        را می دهند. این عصب، پیام حسی ناشی ار تحریک سلول های مژه دار را، به مغز  یک عصبپیوندند   تشکیل 

 می کند.  ارسال

 وظیفه ی کانال جانبی

وجود هر نوع . بنابراین بسیارحساس اندگیرنده های مکانیکی موجود درخس جانبی، نسبت به امواج آب 

، به دلیل امواج آب حاصل ار حرکت آن، توسس ماهی تشخیص داده می شود. ف ماهیجسم متحرک در اطرا

در پیرامون خود،  از حرکت ماهی های دیگر )صیاد یا صید(پس ماهی ها قادرند به  سیله ی کانال جانبی، 

به  سیله ی خس جانبی نیز امکان  تشخیص اجسام ساکنآگاه شوند. عال ه بر تشخیص اجسام  متحرک، 

است. به عبارتی،  بر مبنای بازتاب حاصل از برخورد لرزش ها به جسم ساکناست. این تشخیص،  پذیر

رمانی که امواج آب به جسم ساکن برخورد می کنند، پس ار برخورد، امواج آب بار تابیده شده، توسس کانال 

 تشخیص داده می شود. موقعیت آن   ساکن بودن جسمجانبی تشخیص داده می شوند   

 رنده های الکتریکی در خط جانبی مارماهی و گربه ماهیگی-4

 نیز دارند.  گیرنده های الکتریکیخود،  در خط جانبی، گربه ماهی و مار ماهی هابرخی ار ماهی ها، مانند 

ی الکتریکی، گیرنده های مکانیکی)سلول های مژه دار( هم بی این ماهی ها عال ه بر گیرنده در خس جاننکته: 

  جود دارد.

گیرنده های مکانیکی موجود در خس جانبی توسس میدان الکتریکی یا آشفتگی در میدان الکتریکی  تذکر:

 تحریک نمی شوند. 
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توسط را که  میدان های الکتریکی ضعیفی، قادرند به  سیله ی این گیرنده های الکتریکی، گربه ماهی ها

 مار ماهی پیچیده ترر گیرنده های الکتریکی درماهیانی مانند تولید می شود، تشخیص دهند. استفاده ا طعمه

 است. 

 :مارماهی ها

به طور پیوسته، تکانه های الکتریکی دارند که  اندامی حساس به الکتریسیتهخود،  در دماین ماهی ها 

زی برقرار می شود. هر چی میدان الکتریکی ضعیفی در اطراف مار ماهیمی کنند   به این  سیله،  تولید

) مانند گیاه یا ماهی دیگر(   یا غیر رنده ) مانند سنگ(، می  زندهکه در اطراف مار ماهی قرار بگیرد، اعم ار 

آشفتگی توسط اشیای اطراف مار ماهی شود. این  سبب آشفتگی در خطوط میدان الکتریکیتواند 

 )مانند موجودات رنده( است. بیش از مواد هادی)مانند سنگ(، عایق

گیرنده های الکتریکی موجود در خط جانبی، آشفتگی میدان الکتریکی اطراف خود ، توسس مارماهی 

از وجود اشیای می شود   مار ماهی،  در مغز پردازش  پیام حسی فرستاده شده،  را شناسایی می کند

 در اطراف خود با خبر می شود. زنده و غیر زنده

به طور پیوسته، تکانه های لکتریسیته دارند که در دم خود اندامی حساس به انکته: مارماهی ها، 

 می کند.  الکتریکی تولید

 حواستون باشه که

)برای تشخیص آشفتگی در اطراف میدان  گیرنده های الکتریکیدر مارماهی ها)گربه ماهی   مار ماهی(، 

 .نه در دمقرار دارند،  خط جانبیالکتریکی خود( در 

 نگاه به گذشته

ای الکتریکی در مارماهی دم جانور است. مساحت باله ی دمی در ماهی هرا بره نسربت ریراد     محل تولید تکانه ه

 است. ماهی با حرکت دادن باله ی دمی به چپ یا راست، به جلو حرکت می کند.

 جمع بندی

 :هاهمه چیز راجع به ماهي 

و  غضهروفهلا از جلنس )قیلد(( آ برخي ازدارند. اسكلت  آبشش

ي دفاي هاي خود مادهست. از ،ریق آبش ا استخوانبدیه از جنس 

از ،ریق انتشار دفع مي آمونیاكدار خود را به صورت نیتروژ 

ي هلا، ملادههاي استخواني و كوسلهكنند. باضي از)قید(( ماهي

كننلد. كلار دفلع ملي اورهدار خود را به صورت دفاي نیتروژ 

ت. دیگر اسل یل  ع هسهلا هلاي آ هاي دو ،رف ستو  مهرهماهیچه

هلاي بویلایي دارنلد. للب بادكنك شناها بسیاري از)قید(( آ 

خهط هلا داراي اسلت. ملاهي تربزرگماهي در مدایسه با انسا  

هلا قادرنلد از ،ریلق هسلتند. باضلي از)قیلد(( ملاهي جانبي

اولهین مههرهدارنلد.  خهارجيتولیدمثل كنند. لداح  ب رزایي
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ها در اقیانوس هاي كوچ  و فاقد آرواره بودند كه، ماهيداران

بادها پیدا شدند كه بله  دارآروارههاي به وجود آمدند. ماهي

 داران زنهدهترین مهرهموفقشكارچیاني توانمند ت دیل گشتند. 

دارا  را بله خلود هلاي مهلرههستند و تاداد زیادي از گونله

ها به آبش  ت دیل مليدر ماهي ي گلویيحفرهاند. اختصاص داده

هلا ي جریا  خلو  در رگمي ماهي براي مشاهدهي دشود. از باله

 شود.است اده مي

 :گیرنده های موجود برروی شاخک جنس نر پروانه ی ابریشم-5

قرار دارد.  گیرنده های شیمیایی، روی شاخک جنس نر نوعی پروانه ی ابریشمیکی ار حساس ترین انواع 

دارای گیرنده این اجسام مو مانند،  اغلب. می پوشاند هزاران جسم مو مانند ظریفشاخک این جانور را، 

ار این اجسام مو مانند  تعداد کمیحساس اند.  قتی  به بوی بدن جانور مادههستند    های شیمیایی قوی

را  حضور جانور مادهظریف، با مولکول های بوی بدن پر انه ی ابریشم برخورد می کنند، تحریک می شوند   

 تشخیص می دهند. 

 هنگاه به آیند

ارتباط با کمک مواد شیمیایی یکی ار ابتدایی ترین راه هاست. در برخی ار جانوران مواد شیمیایی به نام 

 فر مون ترشح می شود که برسایر افراد گونه، اثر می گذارد.

 مثال: 

در پر انه های شب پر ار، فر مون های جنسی سبب جلب جنس مخالف ار فاصله های بسیار د ر می الف(

 شوند.

 ر ی شاخک جنس نر پر انه ی ابریشم برای بوی بدن جانور ماده گیرنده ی شیمیایی  جود دارد. ب(

 گیرنده ی فر مون ها ار شیمیایی است. نکته:

 گیرنده ی پرتوهای فروسرخ-6

است. نور مرئی بخش بسیار کوچکی ار  تابش های الکترو مغناطیسیطیف  بخش مرئیانسان، قادر به رؤیت 

قرار  بین نور بنفش وقرمز(. این محد ده، نانو متر 077تا 477 کیل می دهد )ار طول موجاین طیف را تش

با طول موج های بلندتر، برای انسان قابل رؤیت   امواجی  طول موج های کوتاه تردارد. امواجی با 

فروسرخ  وهایانسان، پرت؛ اما برخی ار جانداران، قادر به درک امواج فرابنفش یا فر سرخ می باشند. نیستند

دیگر ار جانداران، اطالعات بیش تری ار تابش های فر سرخ درک  بعضی حس می کند؛ اما گرما، به صورت را

پرتوهای فروسرخ تابش شده از طعمه، ، به کمک مار زنگیار جانوران شکارچی ار جمله برخی می کنند. 

وراخ دارد، که در آن ها گیرنده خود د  س جلوی چشمانآن را تشخیص می دهند. مار رنگی، در  موقعیت

های فر سرخ  جود دارد. مار رنگی به کمک این گیرنده ها، امواج فر  سرخ را حس می کند   اطالعات منتقل 
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می توانند  در تاریکی مطلقباعث تشخیص موقعیت شکار می شود. به همین سبب این مارها،  مغزشده به 

 بانهایت دقت، طعمه را شکار کنند.

، موقعیت طعمه را درک می کنند، نه پرتوهای فروسرخ تابش شده از طعمه، براساس رهای زنگینکته: ما

 امواج فر سرخ بارتابش شده. 

تواند پرتوهای فر سرخ را به صرورت گرمرا حرس     تواند پرتوهای ما رای بنفش را ببیند  لی می انسان نمی نکته:

 کند.

 

 بیماری های چشم

 درمان عوارض علت بیماری

 

 

 

 

 نزدیک بینی

 

 

 کره ی چشم بزرگتر ار حد معمول

اشیای نزدیک  -1

را به خوبی می 

 بیند.

تصویر اشیای  -2

نزدیک ر ی شبکیه 

 تشکیل می شود.

اشیای د ر را  -3

  اضح نمی بیند.

تصویر اشیای  -4

د ر جلوی شبکیه 

 تشکیل می شود.

 

استفاده ار عدسی 

 اگرا)مقعر(به منظور 

کاهش قدرت 

 ر چشمشکست نور د

 

 

 

 

 

 

 د ر بینی

 

 

 کره ی چشم کوچکتر ار حد معمول

 

 

 

 

اشیای د ر را به  -1

 خوبی می بیند.

تصویر اشیای  -2

د ر ر ی شبکیه 

 تشکیل می شود.

اشیای د ر را  -3

  اضح می بیند.

تصویر اشیای  -4

نزدیک پشت 

شبکیه تشکیل می 

استفاده ار عدسی 

همگرا به 

منظورافزایش قدرت 

 نور در چشم شکست
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 شود.

 

 

 

 پیر چشمی

 

انعطاف عدسی  -1 عدسی چشم سفت تر)در اثر افزایش سن(

 کاهش می یابد.

قدرت تطابق  -2

 کاهش می یابد.

 

استفاده ار عینک 

 های مخصوص

 

 

 

 آستیگماتیسم

 

سطح عدسی یا قرنیه   یا هرد  کامال صاف   

 کر ی نیست.

 

اشیای نزدیک    -1

د ر تار   نا اضح 

 است

چشم پرتوها  در -2

نامنظم به یکدیگر 

 می رسند.

 

 استفاده ار عینک

 

 

 آب مر ارید

 

 عدسی کدر می شود.

 

 

 

به تدریج بینایی 

 کاهش می یابد.

 

خر ج عدسی کدر 

طی جراحی   

جایگزین با عدسی 

مصنوعی/ استفاده ار 

عینک با عدسی 

 محدب قوی )همگرا(

 

 

 کوررنگی

 جهش مغلوب الل  ابسته به
X 
 3-1یی خود آرما

عدم بیان ژن 

رنگیزه های سلول 

مخر طی   عدم 

ایجاد پتانسیل عمل 

 در سلول مخر طی

 ندارد

رنگدانه ای شدن 

 شبکیه

به شما ربطی  Xجهش مغلوب الل  ابسته به

 نداره!!

 به شما ربطی نداره!!

 

آسیب به لوب پس  MS د بینی

 سری

بهبود خود بخود 

عوارض در 

 بع )قید!(افراد

وکسین ت بوتولیسم

 کلستریدیوم

 به شما ربطی نداره!
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 !!!عبارات پر دردسر

 

 

 

 ص   وتمام انواع گیرنده های حسی،توانایی تولید پتانسیل عمل دارند.-1

 ص   و دندریت نور ن حسی ایجاد می شود. در پوست انسان،پیام عصبی همواره در-2

 غشای پایه قرار دارد،دارای غالفی ار جنس پیوندی است.در پوست انسان،هر گیرنده ی حسی که در ریر -3

 ص   و 

 ص   و گیرنده ی سرما می شود. سرمای شدید باعث ایجاد پیام درد در-4

 ص   و در پوست انسان،در اطراف قاعده ی مو گیرنده ی درد  جود دارد.-5

سلول استوانه ای چشم انسان در  رنگیزه های موجود در بخش جام ار پالناریا همانند رنگیزه های موجود در-6

 ص   و تاریکی هم فعال اند.

ن همبستگی  جود ندارد،تصویر موراییکی ار آ   دستگاه تنفس  در هر جانوری که بین دستگاه گردش مواد-3

 ص   و اجسام تشکیل می شود.

 ص   و هر جانوری که چشم مرکب دارد،تنفس نایی دارد.-8

 ص   و گردش خون بار دارد.هر جانوری که چشم مرکب دارد -9

ژكي باتث  تحری  اتصاب خود مختار با اند اض ماهیچه هاي م-01

 ص   و تغییر مددار نور ورودي به چشم مي شوند.

براي اند اض تضالت تن یه اتصاب حسي خودمختار فاالیت مي -00

 ص   و كنند.
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جب -02 سلولها مو كربس در  كولی  و  حل گلی خداد مرا ف ای  ر ا

 . ر مویرگها در تدسي مي شونداف ای  قط

 ص   و

اف ای  رخداد مراحل گلیكولی  و كربس در سلولهاي قرنیه  -03

 ص   و موجب اف ای  قطر مویرگها در مشیمیه مي شوند.

مي -01 فت ن ،ي یا سلولهاي مخرو كه  سا   شم ان سمتي از چ در ق

 ص   و حسي و حركتي در انتدال پیامها موثر اند. نورو شوند،

 ص   و کب رنبور می تواند پرتوی فرابنفش را ببیند.چشم مر-15

 ص   و در انسان مجرای گوش خارجی بر پرده ی صماخ عمود است.-16

 ص   و قرار گرفته اند. نیم دایرهدر انسان مجاری حلز نی باالتر ار مجاری -13

 ص   و در انسان عصب تعادلی باالتر ار عصب شنوایی قرار دارد.-18

   ص   و رجی انسان در انتقال هوا به گوش میانی نقش دارد.مجرای گوش خا-19

 ص   و ارتعاشات گوش میانی انسان به همه ی بخش های گوش در نی منتقل می شود.-21

 تست های عبارت محور:

 است؟نادرست کدام عبارت  -1

 برد. های فر سرخ ایجاد شده توسس طعمه، به  جود آن پی می ی تابش ( مار رنگی به  اسطه1

 برد. ( مارماهی ار ر ی انحراف خطوط میدان الکتریکی اطراف خود، به  جود طعمه پی می2

 دهد. ( گربه ماهی، میدان الکتریکی ایجاد شده توسس طعمه خود را تشخیص می3

 کند. ( خفاش با تجزیه   تحلیل پژ اک حاصل ار اصواتِ طعمه، پیرامونش را درک می4

 کدام عبارت ، صحیح است؟ -2

 شیپور استاش بخشی ار مجرای گوش است.( 1

 ( عصب تعادلی ، پیام حلز ن گوش را به مغز می رساند.2

 ( در رگ های خونی ، گیرنده های حساس به فشار خون  جود دارد.3

 کر مور م تک کر ماتیدی است 23( تخمک آراد شده ار فولیکول ، دارای 4
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 یه تفاوت اساسی دارد؟ی کدام یک، با بافت صلببافت اصلی سازنده -3

 پی آشیل ( ررد1

 عنبیه ( 2

 پالسموسیت ( 3

 سخت شامه ( 4

 ؟نیست منشأ تشکیل کدام پالسما -4

 راللیه (1

 نخاعی -( مایع مغزی  2

 ( لنف3

 ( پادتن4

 کدام عبارت در مورد بخش رنگین جلوی چشم صحیح است؟ -5

 ی سلولهای شبکیه است.( در ادامه1

 ئول تنظیم تحدب عدسی است.های آن مس( ماهیچه2

 سلولهای آن تحت کنترل اعصاب پیکری است.  (3

 است. نی هنس( سلولهای آن فاقد سارکومر   صفحه4
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  ی.......... کدام عبارت درست است؟ همه -6

 های مکانیکی دارند که به فشار خون حساس اند.ی خود گیرندههای خونی در دیواره( رگ1

 کرده است.ننیکی پوست را پوششی ار بافت پیوندی احاطه های مکا( گیرنده2

 ( حشرات با استفاده ار چشم مرکب، قادر به دیدن فرابنفش هستند.3

 توانند امواج فر سرخ را حس کنند.( مارها می4

 کدام عبارت درست است؟ -0

 دهد. مار رنگی پرتوهای فرابنفش بار تابش شده ار طعمه را تشخیص می ( 1

 دهد.ت گوش را افزایش مییه گوش میانی خفاش، حساس( ماهیچ2

 دهد.طعمه را تشخیص میار طریق میدان الکتریکی تولید شده در خس جانبی  ( مار ماهی3

 چشم مرکب ار تعداد ریادی  احد مستقل بینایی تشکیل شده است.  (4

 .زنبور عسل ............. ندارد -8

 طناب عصبی شکمی متشکل ار چند گره  (1

 ( در هر چشم تعداد ریادی سلول گیرنده 2

 رارا در برابر بیماری ( توانایی تولید پادتن3

 تولید مثل جنسی ار طریق بکررایی ( 4
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کند به همراه خون خارج شده از کبد، در نهایت، ......... ها را ترک میدر انسان، خونی که چشم -9

 شوند.می

 ( ار طریق یک سیاهرگ به قلب  ارد2      ( ار طریق یک سرخرگ ار بطن راست خارج1

 ها ار قلب خارج( در اثر دیاستول بطن4       ی میترال  ارد بطن راستبا عبور ار دریچه (3

 های شیمیایی بسیار حساس به بو ........ وجود دارد.گیرنده -17

 ی موهای سبیل خرس( در قاعده1

 در ن خس جانبی ماهیان (2

 د شاخک پر انه ابریشم( در اجسام مومانن3

 ( در د  سوراخ جلوی چشم مار رنگی، برای تشخیص طعمه4

 وجود دارد. ی سلولی در ساختار ......... هسته -11

 ی قرنیه چشم، عامل تغذیه کننده  (1

 ،های ریرینی بافت پوششی به بافت( عامل اتصال دهنده2

 ،های حسیی گیرنده( غالف پوشاننده3

 ،ی سلول عصبیه( غالف پوشانند4

 کدام عبارت درست است؟ -12

 آ رد.های گوش میانی خود را به استراحت در می( خفاش برای تحمل امواج صوتی، ماهیچه1

 دهد.( مار رنگی پرتوهای فرابنفش بارتابش شده ار طعمه را تشخیص می2

 ارد.ی مکانیکی  جود دی الکتریکی   گیرندهگیرنده  ( در خس جانبی گربه ماهی،3

 کنند.می ی بینایی دارند   پتانسیل ایجادگ، رنگیزههای تیره رن( در چشم جامی شکل سلول4
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 در رابطه با ویژگی حشرات کدام مطلب درست است؟ -13

 های تعادلی است.( جمعیت این جانوران، ار جمعیت1

 ی عصبی است.( طناب عصبی پشتی در هر قطعه ار بدن، دارای یگ گره2

 توانند پرتوهای فر سرخ بارتابش شده ار گل را ببینند. ( می3

 در چشم خود تعداد ریادی عدسی   قرنیه دارند. ( 4

 ... با سایرین متفاوت است.......ی حسی موجود در نوع گیرنده -14

 ی موهای سبیل خرسقاعده  (1

 ( شاخک جنس نر نوعی پر انه ابریشم2

 ( خس جانبی ماهی حوض3

 دایره گوش انسان ( مجاری نیم4

 است؟ نادرستکدام عبارت،  -15

 برای طیف کوچکی ار امواج الکتر مغناطیسی دارای گیرنده است. بدن انسان ،  (1

 هایی ار یک یا چند نور ن باشند.توانند دندریتهای پوست انسان، میهر یک ار گیرنده ( 2

 کنند.ها را شناسایی   تفسیر میای هستند که محرکهای حس، سلولهای تمایزیافته( گیرنده3

 در سراسر بدن انسان پراکنده هستند.  کنند،( عواملی که اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل می4
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های چکشی، سندانی و رکابی از گوش انسان که استخوان یاست؟ بخش نادرست کدام عبارت،  -16

 در آن قرار دارند، ............

 شود.فظت میاجگاهی، محتوسس استخوان گی  (1 

 شود.ای صماخ ار مجرای گوش جدا می( توسس پرده2

 ی عرق برای ترشح مواد موم مانند است.( دارای غدد تغییر شکل یافته3

 ( ار طریق مجرای شیپور استاش، با حلق در ارتباط است.4

 کدام عبارت، صحیح است؟ -10

 کنند.، شدت نور   جهت آن را تعیین میی جام در چشم پالناریاسلولهای تشکیل دهنده  (1

 های حسی انسان، فقس قادر به دریافت بخش کوچکی ار اطالعات موجود در محیس هستند.( گیرنده2

 کند.ی بینایی، تصویر مورائیکی تولید می( هر  احد بینایی در چشم مرکب، به دلیل داشتن چندین گیرنده3

 دارند که نسبت به امواج صوتی خودشان، صدایی بسیار بلند است.ها، پژ اکی های خفاش( بعضی ار گونه4

 کند؟تکمیل می نادرستی ی زیر را به طورچند مورد جمله -18

 .....به طور حتم در یک انسان سالم، قرنیه ....

 الف( بخشی ار صلبیه است   جلوی راللیه قرار دارد.

 .کندهای عصبی قطرش تغییر میب( با اثر انتقال دهنده

 باشد.هایی با فضای بین سلولی فرا ان میج( دارای سلول
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 باشد.های خونی میها در مویرگد( دارای انواعی ار لنفوسیت

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

 

 با یکدیگر شباهت دارند.مورد نسان از نظر داشتن .......... ا ی ابریشم وپروانه -19

 قرنیه   عدسی   الف(

 ی مویرگیشبکه  ب(

 های اختصاصیپادتنج( 

 های فاگوسیت کننده د( سلول

 های شیمیاییه( گیرنده

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

 متن زیرا را بطور صحیحی تکمیل نماید؟ تواندنمیچند مورد از موارد نام برده  -27

تواند تصویر سازی کند، اس امواج صوتی خود میکعه و تحلیل انی جانورانی که با تجزیدر همه

.......... 

 الف( محل تشکیل سلول تخم در ن بدن جانور ماده است.

 ای جنین را به طور کامل فراهم کند.ی تغذیهتواند  سیلهب( رحم نمی

 ی غذایی تخمک است. ی اند ختهی جنین بر عهدهج( در ابتدا تغذیه

 شود.ها جدا میای ار ششای ماهیچهی شکمی توسس پردهد( حفره

 به پردارش اطالعات در مورد صداها تخصص یافته است. قشر مخ ه( همه

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 
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 کند؟چند مورد از موارد نام برده متن زیر را به درستی تکمیل می -21

 ها .....ی ماهیجانبی موجود در همه در کانال

 ای انرژی وجود دارد.هایی با توانایی تولید و ذخیرهالف( سلول

 یی تاژکدار با قابلیت تشخیص اجسام ساکن وجود دارد.هاسلول  ب(

 هایی تمایز یافته با قابلیت تبدیل اثر محرک به پیام عصبی وجود دارد.ج( سلول

 هایی مکانیکی با توانایی تشخیص میدان الکتریکی وجود دارد.د( گیرنده

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

 ....... توان گفتنمیشود، بکیه تشکیل میدر فردی که در طی شرایطی تصویری در جلوی ش -22

 بیند.( تصویر اشیای نزدیک را  اضح نمی1

 ی چشم بزرگتر ار مقدار طبیعی است.( قطر کره2

 دید باید ار عدسی  اگرا استفاده کند.  ( برای اصالح3

 یابد.قطر عدسی کاهش می ی اشیای د ر،( با مشاهده4

 ی صماخ...........فضای پشت پرده  در گوش انسان، -23

 باشد.های عرق تغییر شکل یافته می( دارای غده1

 ( ار طریق شیپور استاش با حلق در ارتباط است.2
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 بافت پیوندی پر شده است.  شفافِ ( توسس مایع3ِ

 ( ارتعاش توسس استخوان سندانی به  چکشی منتقل می کند.4

 

 کند؟ چند مورد جمله ی زیر را به طور صحیحی تکمیل می -24

 به طور معمول در یک فرد، عنبیه .............

 الف( در تولید و ذخیره ی انرژی نقش دارد.

 ب( در تحریک گیرنده های نوری نقش دارد.

 ج( به واسطه ی عضالت خود قطر عدسی را تغییر می دهد.

 د( بخشی از مشیمیه است که در پشت عدسی قرار دارد.

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

  کدام عبارت صحیح است؟ -25

 اجیه قرار دارد.ج( عنبیه بخشی ار مشیمیه است که در مجا رت ر1

 به  اسطه ی عضالت خود قطر عدسی را تغییر می دهد.( عنبیه 2

 ( عدسی چشم در هنگام دیدن اشیای د ر، نارک تر   کشیده تر می شود.3

 ل می کند.( قرنیه چشم مواد دفعی خود را به مویرگ های رجاحیه منتق4

 در یک فرد سالم ............. -26

 ( بخش رنگین چشم فاقد سلول های منقب  شونده است.1

 ( ماهیچه ی موجود در مردمک، مسئول تغییر قطر مردمک می باشد.2

 ( حساسیت سلول های استوانه ای شبکیه نسبت به نور، بسیار ریاد است.3

 طه ی عکس  جود دارد.  ( بین شدت   تحریک گیرنده های مخر طی، راب4
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 درس چهارم                 

 

 ها هورمون
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هورمون،همورال،هومئوستازي،هموفیلي  از نظر لغوي یك ریشه ي 

مشابه دارند.كالً  "همو" و تلفظ هاي مشابه آن معني خون مي 

 دهند.به همین خاطر مي شود استنباط كرد كه كلمات گفته شده

به پیك شیمیایي كه وارد خون شود یك ربطي به خون دارند.

هدف هورمون تاثیر گذاري در یك سلول هورمون مي گویند.

هست:اگر لیپیدي یا كوچك باشد وارد سلول شده و مستقیمًا در 

واكنش هاي مربوطه تاثیر مي گذارد.اگر پروتئیني و بزرگ 

وقتي كند. باشد نمي تواند وارد سلول شود و واسطه ایجاد مي

مي خواهیم یك ماده اي را به دستگاه گردش مواد اضافه كنیم 

و آن را در بدن بچرخانیم،آن ماده را به سیاهرگ مي 

ریزیم،مثالً اگر بخواهیم دارویي تزریق كنیم آن را به سیاهرگ 

مي زنیم!یا مثالً مواد غذایي به سیاهرگ لوله ي گوارش مي 

 خون سیاهرگ مي ریزند.ریزند!هورمون ها هم  معموالً به 

 ها انواع غده 

های آن  ، اندامی است که سلولغده

 کنند. می تولیدموادی را 

 جمع بندی

عقده های لنفی /هیپوفیز پسین/کیسه 

ی صفرا   سلولهای آراد کننده ی آنزیم 

در ر ده ی باریک غده محسوب نمی 

 شوند چون اگز سیتور ندارند.

  

 انواع غده

 

 ویژگی  

بافتی   سپس  ترشحات خود )هورمون( را به فضای میان ریزدرون 

ریز، ترشح  ی در ن کنند/ کار اصلی غده خون آراد میبه 
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 هورمون است/ فاقد مجرا هستند.

مواد ترشحی خود را به در ن ساختارهای لوله مانند یا  برون ریز 

 های خاصی ار در ن یا بیر نِ تمجراهایی که به قسم

 ارد می کنند.  ،بدن راه دارند

 

 نگاه به گذشته  

 بدن،  شامل خون، لنف   مایع بین سلولی است. محیط داخلیمنظور ار 

 حواستون باشه که  

هورمون تولید می کنند  لی مربوط به غدد در ن ریز نیست. همه ی غدد در ن ریز  کار ترشح هورمون الزاماً

 نها هورمون آراد نمی کنند.همه ی آ

 جمع بندی 

 :های برون ریز غده

 

 

 

 ریز برون غده ی

 

ترشحات خود را به 

 داخل بدن می ریزد

 .پر ستات    ریکول سمینال1

ی آنزیم های گوارشی معده که  کننده های ترشح .غده2

 کنند. آنزیم پپسینوژن   رنین ترشح می

 .بخش بر ن ریز لورالمعده3

 

ترشحات خود را به 

 خارج بدن می ریزد

 عرقهای  .غده4

 کند ..غدد اشکی که لیز ریم ترشح می5

 .پستان6

 .غده های چربی در پوست3

 

 

 دستگاه درون ریز

  . غده های در ن ریز1

های مغز، معده،  در اندام . سلول های در ن ریز:2

 ی باریک، کلیه، قلب   کبد  جود دارند. ر ده

 

 جمع بندی  
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 سلولهای درون ریز بدن:

 :دکلیه و کب-1

شود. این  ترشح می کبد   ها کلیهار  اریتروپویتین ای به نام ها، ماده رسانی به بافت کاهش اکسیژن به دلیل

دهد.  های قرمز را افزایش می کند   تولید گلبول استخوان اثر می قرمز مغز یِ های راینده ماده، بر سلول

 اریتر پویتین، نوعی هورمون است.

 :معده-2

ریزد، محرک ترشح اسید  می های مجاور پیلور به خون غدهی  که به  سیله سترینگاای به نام  ماده

 ی معده است. گاسترین نیز، نوعی هورمون است. های شیره کلریدریک   تا حدی آنزیم

 :روده-3

جریان سکرتین پس ار  ر د به  .ی پانکراس است بیکربنات شیره ، محرک مؤثری بر ترشحِسکرتین هورمون

 شود. ریادی محلول بیکربنات سدیم ار این اندام می کراس رسیده   باعث ترشح مقادیرِ، به پانخون

 هاي عصبي دهنده ها و انتقال هورمون

 

 

 

ویژگی های 

 ها هورمون

 .اند،مثل انتقال دهنده های عصبی پیک شیمیایی .1

ترشح  های درون ریز غدد درون ریز و سلولار  .2

 شوند.)دستگاه در ن ریز( می

 گردند. میجریان خون ارد آب میان بافتی   ار آنجا  ارد  ابتدا .3

 به سلول هدف می رسند. خونار طریق جریان  .4

 به گیرنده ی خود در سلول هدف متصل می شوند. .5

 تغییرها را فعالیت آنگذارند    های هدف تأثیر می ر ی سلول .6

 دهند. می

 

 می شوند.ز تولید سلول در ن ری سیتوپالسم همه ی هورمون ها در ن:نکته

konkor  persiakonkor  persia



 KONKURDL.IR                                                          (سوم سال) شناس یصفر تا صد زیست 

 کنکور سراسری  71ه محمدرضا جعفری.  رتب

025 

 هورمونها  ارد گردش عمومی خون می شوند   ار این طریق به بافت هدف می )قید!!(اغلب:نکته

رسند.هورمونهای آراد کننده   مهارکننده هیپوتاالموس ار طریق رگ های خونیِ  یژه که بین هیپوتاالموس   

 .می شوندندش عمومی خون  ارد گر دارند،به هیپوفیز پیشین می رسند   هیپوفیز پیشین قرار

   شوند؛ یعنی  محسوب می پیک شیمیاییکولین( نیز، نوعی های عصبی )مانند استیل دهنده انتقال:نکته

سیناپسی به سلول  دستورهای خاص مربوط به تغییر فعالیت سلول پس سیناپسی را ار نور ن پیش

انتقال دهنده های عصبی است.هم شامل هورمون ها    پیک شیمیاییکنند. پس  سیناپسی منتقل می پس

 هورمون   هم انتقال دهنده ی عصبی  هرد  ابتدا  ارد فضای بین سلولی می شوند.

 جمع بندی

 انتقال دهنده ی عصبی هورمون تفاوت

 نور ن دستگاه در ن ریز سلول ترشح کننده

 فضای سیناپسی خون   مایع میان بافتی محل ترشح

 میون یا غده، ن نور بسیاری سلولها سلول هدف

 .......................... پر تئین   استر ئید جنس ترشحات

 سریع آهسته سرعت عملکرد

 

 جمع بندی

 ها، تولید می شود: ها توسس نور ن ار هورمون برخی

که همگی توسس نور ن های هیپوتاالموس ساخته نفرین  اپی /آراد کننده   مهار کنندهاکسی توسین/ضد ادراری/

 شوند. می

 حواستون باشه که

 آمینو اسیدی هستند. همگیهورمون هایی که توسس سلول های عصبی ساخته می شود، 

  ی عصبی را دارند. دهنده ، نقش هورمونی   در دستگاه عصبی، نقش انتقالمواد شیمیایی  بعضی ار:نکته

شود.  ها می نور ن ال پیام عصبی بینِنفرین ار یک نور ن به فضای سیناپسی ترشح شود، سبب انتق اگر اپی مثالً:

 ی عصبی را دارد   هورمون نیست. دهنده نفرین نقش انتقال در این حالت، اپی
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کند. در این  ی فوق کلیه ترشح شود، به عنوان یک هورمون عمل می غده ریزِ های در ن نفرین ار سلول اگر اپی

 شود. های هدف خود می ایجاد تغییر در فعالیت سلولنفرین  ارد جریان خون شده   در نهایت، باعث  حالت، اپی

 مسیر حرکت اغلب هورمونها برای رسیدن به سلول هدف:نکته:

بزرگ      غده ی در ن ریز         مایع بین سلولی        مویرگ خونی        سیاهرگ               سلول

بطن راست        سرخرگ ششی        ششها                دهلیز راست    سیاهرگ ریرین یا ربرین      

بطن چپ       آئورت       مویرگ خونی       مایع بین سلولی         دهلیز چپ       سیاهرگ ششی      

 .سلول هدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم مقدار هورمون در خون

ار  )قید!!!(بعضیار بدن حفظ شود. تنظیم ترشح شود، تا حالت پاید ها در بدن تنظیم می میزان ترشح هورمون

 گیرد. صورت می عصبیپیام ها ار طریق  هورمون
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 هیپوتاالموس

 
تنظیم مقدار 
هورمون در 

 خون
 

 
 موارد تنظیمي

 
 
 
 

 )قید!! بعضي
ها  از هورمون

از طریق پیام 
 عصبي

 
 
 

 پیام هاي عصبي هیپوتاالموس

هاي  كنترل ترشح هورمون
هیپوفیز )پیشین و 

اطالعات  پسین  با كسب
هاي دیگر مغز،  از قسمت

شرایط بدن و با توجه 
 به غلظت برخي

ترشح :ها در خون هورمون
هورمون های اکسی 

توسین، ضد ادراری، 
مهار کننده و آزاد 
کننده ی هیپوتاالموس 
توسط پیام های عصبی 
هیپوتاالموس تنظیم می 

 شود

كنترل ترشح هورمون از  پیامهاي عصبي  سمپاتیك
غدد فوق  بخش مرکزی

کلیه)اپی نفرین و 
 نوراپی نفرین 

 

 
 
 

در 
 )قید!! بیشتر
 موارد،

خودتنظیمي 
 منفي و مثبت

  )قید!! بیشتر
 موارد

خود تنظیمي 
 منفي

اگر مقدار زیاد 
هورمون در خون، 

سرانجام سبب كاهش 
ترشح همان هورمون شود 
یا مقدار كم هورمون 
در خون، سرانجام سبب 

افزایش ترشح همان 
گوییم  شود، مي هورمون

تنظیم ترشح هورمون، 
از طریق م انیسم 

خودنتظیمي منفي صورت 
گیرد. به این  مي

ترتیب، بدن با این 
م انیسم، جلوي ترشح 
  كم یا زیاد هورمون مي

 گیرد.
 

  )قید!! بعضي
 موارد 

خود تنظیمي 
 مثبت

در م انیسم خودتنظیمي 
مثبت، مقدار زیاد 

هورمون در خون، سبب 
شح همان افزایش تر

هورمون و یا كاهش 
هورمون در خون، سبب 

كاهش تولید همان 
 شود. هورمون مي
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متصل  هیپوتاالموس ریزِ ی در ن ای کوتاه به غده ریز است که توسس ساقه ی در ن ی هیپوفیز، یک غده غده-1

 است.

 ی مغز قرار دارد. ، در قاعدهای استخوانی حفرههیپوفیز در  نکته:

 این غده ار سه بخش پیشین، پسین   میانی تشکیل شده است.

  ارتباط بین هیپوتاالموس   هیپوفیز  سرخرگ دوارتباط بین هیپوتاالموس   هیپوفیز پیشین ار طریق -2

در هیپوفیز پیشین   پسین شبکه ی مویرگی  جود دارد. هورمون های اکسی توسین، هم .است عصبیپسین 

آرادکننده توسس هیپوتاالموس ساخته می شود. اکسی توسین    ضدادراری  ارد  ضدادراری، مهارکننده  

این هورمون  همه یترشح تحریک هیپوفیز پسین   مهارکننده   آرادکننده به هیپوفیز پیشین  ارد می شوند. 

 ها توسس پیام های عصبی هیپوتاالموس صورت می گیرد.

 :هیپوفیز پسین-3

  آن هیچ هورمونی ساخته نمی شود. در هورمون  جود ندارد یعنیدر آن سلول های سنتز کننده 

 ها در هیپوتاالموس قرار دارند. هایی است که جسم سلولی آن نتیجه ی تجمع آکسون   پایانه ی نور ن 

 کندذخیره می را  اکسی توسین   ضد ادراری. 

 حواستون باشه که

ترشح هورمون های هیپوفیز پسین)اکسی توسین   هورمون های آراد کننده   مهار کننده ی هیپوتاالموس بر 

 هیپوتاالموس تنظیم می شود. پیام های عصبیضدادراری( تاثیری ندارد   ترشح هورمون های مذکور توسس 

این نور ن   ها در هیپوتاالموس قرار دارند. آکسون هایی است که جسم سلولی آن هیپوفیز پسین، دارای نور ن-4

 وفیز   هیپوتاالموس قرار داشته   به بخش پسین هیپوفیز امتداد یافته است.ی بین هیپ ها در ن ساقه

ها  )توسس شبکه ی آند پالسمی ربر( این نور نجسم سلولیتوسین   هورمون ضدادراری در  اُکسی نکته:

به  ها) نه جریان خون(، آکسون نورونشوند   پس ار بسته بندی در  ریکول هایی ار طریق  ساخته می

 شوند. های مذکور ذخیره می های آکسونی نور ن پسین منتقل شده   در پایانه هیپوفیز

ضدادراری، هورمون های   توسین یا : با رسیدن پیام عصبی به پایانه ی آکسون نور ن های سارنده ی اکسینکته

 شوند. مذکور به جریان خون آراد می

 :هورمون ضد ادراری-5

konkor  persiakonkor  persia



 KONKURDL.IR                                                          (سوم سال) شناس یصفر تا صد زیست 

 کنکور سراسری  71ه محمدرضا جعفری.  رتب

029 

شود   اگر  دتنظیمی منفی مقدار ترشح هورمون ضدادراری ریاد میاگر آب پالسما کم شود، طی مکانیسم خو

 یابد: آب پالسما ریاد شود، ترشح هورمون ضدادراری کاهش می

 اتصال هورمون ضدادراری به گیرنده ی خود در غشای پالسمایی سلول های مکعبی نفر ن. 

 تغییر شکل گیرنده   تولید پیک د مین. 

  فعال شدن آنزیم ها. 

 یت سلول های نفر نتغییر فعال. 

 افزایش بارجذب آب 

 :اکسی توسین-6

شیر ار غدد پستانی مادر   سبب انقباضات رحم در هنگام رایمان می (دتولینه  )خروجاکسی توسین باعث 

 شود.

های عصبی ار طریق اعصاب حسی، ار نوک پستان به هیپوتاالموس  مکد، پیام  قتی نوراد پستان مادر را می

حالت هیپوتاالموس تحریک شده   پیام های عصبی به سمت پایانه ی آکسون هایی که اکسی ر د. در این  می

توسین طی فرایند ار پایانه ی آکسون)در هیپوفیز  توسین ذخیره کرده اند، می فرستد. سپس هورمون اکسی

 شود. های پستانی خارج می رسد   شیر ار غده ها می پسین( به جریان خون ترشح شده   به پستان

هورمون اکسی توسین افزایش می یابد    ترشحدر هنگام رایمان هر چقدر فشار به دیواره ی رحم بیشتر شود 

 در پی آن ترشح اکسی توسین بیشتر می شود.

 جمع بندی

 گیرنده دارند. برون ریزاکسی توسین، گاسترین   سکرتین در غدد 

 :هیپوفیز پیشین-6

های هیپوفیز پیشین توسس  شوند. هورمون ر بخش پیشین آن ترشح میهای هیپوفیز، ا تعداد هورمون بیشترین

 شوند. ریزی که در این بخش قرار دارند، ساخته شده   در نهایت، به سرخرگ ترشح می های در ن سلول

 نوع هورمون ساخته می شود.6ریز است. بنابراین در آن حداقل  های در ن . حا ی سلول1

ی است. بنابراین ترشح هورمون های آن به طور مستقیم توسس پیام های . فاقد نور ن های هیپوتاالموس2

 عصبی هیپوتاالموسی تنظیم نمی شود.

 . مقدار ترشح هورمون های آن توسس هورمون های آرادکننده   مهار کننده ی هیپوتاالموس تنظیم می شود.3
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 جمع بندی

 همه ی هورمون هایی که توسط هیپوفیز پیشین ساخته می شوند:

، هورمون رشد، FSH ،LHتحریک کننده ی بخش قشری غدد فوق کلیه، تحریک کننده ی تیر ئید، 

 .پر الکتین

ترشح همه ی هورمون های باال توسس هورمون های آرادکننده   مهار کننده ی هیپوتاالموس صورت می  نکته:

 گیرد.

های آراد کننده   مهار  هورمون هایی به نام های هیپوفیز پیشین، تحت کنترل هورمون ترشح هورموننکته:

های  شوند. هورمون های خاصی در هیپوتاالموس ساخته   ترشح می ها توسس نور ن کننده است. این هورمون

 شوند. ها آراد می ی آکسونی این نور ن آراد کننده   مهار کننده، ار پایانه

 .یابد  امتداد نمیپیشین به هیپوفیز  ی هیپوتاالموسها نور ن: آکسون نکته

ی کوتاه بین  شوند که در ساقه های خونی می های آراد شده ار پایانه ی نور ن های مذکور  ارد رگ هورمون

ریز هیپوفیز پیشین  های در ن تا سرخرگ( به سلول2هیپوفیز   هیپوتاالموس قرار دارند   توسس جریان خون) 

 رسند. می

که ار هیپوفیز پیشین،  فقس یک نوع هورمون ترشح  شوند های آرادکننده سبب می هر یک ار هورمون نکته:

 شود.

های هیپوفیز پیشین کاهش  شوند، ترشح یکی ار هورمون های مهارکننده سبب می هر یک ار هورمون نکته:

 یابد.

های هیپوتاالموسی آرادکننده   مهارکننده با کنترل ترشحات هیپوفیز پیشین، به هومئوستاری  هورمون نکته:

 کنند. بدن کمک می

ترشح تیر کسین ار تیر ئید، ترشح آلد ستر ن   کورتیز ل ار قشر فوق کلیوی، ترشح تستوستر ن ار نکته:

های جسم ررد   فولیکولی تخمدان، مستقیماً تحت کنترل  بیضه   ترشح استر ژن   پر ژستر ن ار سلول

های آرادکننده    مونهیپوفیز پیشین است. البته این ترشحات به طور غیر مستقیم تحت کنترل هور

 ی هیپوتاالموس هستند. مهارکننده
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ی پاراتیر ئید )تنظیم یون کلسیم(   جزایر النگرهانس پانکراس )ترشح انسولین   گلوکاگون(،  غدهنکته:

های  های ستیز   گریز( تحت کنترل هورمون تیموس   اپی فیز، مرکز غده فوق کلیوی )ترشح هورمون

 نیستند.ی هیپوتاالموس  آرادکننده

 مرکز غدد فوق کلیوی تحت کنترل اعصاب سمپاتیک است.نکته:

 

 

 

 

 تیروئید

 جایگاه:-1

ریر  ریز سپری شکل است که ای در ن ی تیر ئید، غده غده

 گلو) ناحیه ی گردن( قرار دارد. یحنجره   در جلو

 ی تیروئید: های غده هورمون-2

 . تیر کسین1

 . کلسی تونین2

 اسید آمینه تیر رین + ید  روئیدی:جنس هورمون های تی-3

 اندام هدف هورمون های تیروئیدی:-4

 ها   ماهیچه ها های بدن به خصوص مغز، استخوان بافتاغلب 

 های تیروئیدی: اعمال هورمون-5

  سار )متابولیسم( بدن . تنظیم میزان سوخت1

 کودکیها طی د ران  ها   ماهیچه . افزایش رشد طبیعی مغز، استخوان2

 بزرگسالافزایش هوشیاری در افراد . 3

 :بیماریها-6

 :کم کاری تیروئید)هیپوتیروئیدیسم(الف(

 یم هیپوتیر ئیدیسم.ویمیگ نکه به آ ( به هر دلیلیT3   T4های تیر ئیدی) کاهش تولید هورمون
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 کاری تیروئید در کودکان: کم

 .افتادگی ذهنی   یا هر د  کاهش رشد، عقب

 اد بالغ:در افرکاری تیروئید  کم  

 /کاهش فشار خون   ...قلب چاقی/کاهش ضربان

 :(هیپرتیروئیدیسمب(پر کاری تیروئید )  

 گوییم شخص مبتال به هیپرتیر ئیدیسم است. های تیر ئیدی به هر علتی افزایش یابد، می اگر تولید هورمون

 

 عالیم هیپرتیروئیدیسم:

فشار خون، کاهش  رن بدن   افزایش تعرق   رطوبت قراری، اختالالت خواب، افزایش تعداد ضربان قلب    بی

 پوست

 گواترج(

ناشی ار کمبود ید در رژیم غذایی باشد. در  )قید!!(ممکن استگویند. گواتر  میگواتر ی تیر ئید بزرگ  به غده

(   ساخت مقادیر ATPتر برای جذب ید ار خون)با مصرف  ی تالش بیش ی تیر ئید در نتیجه این حالت، غده

 شود. های تیر ئیدی، بزرگ می ار هورمون طبیعی

 .اضافه کردن ید به نمک طعامپیشگیری: 

 ید مورد نیار بدن ار طریق غذا تامین   جذب لوله ی گوارش می شود.نکته: 

 كلسیم 

در تنظیم کلسیم خون، نقش مهمی دارند. مقدار کلسیم خون  ی تیروئید غده   های پاراتیروئید غده-7

در صورت باال رفتن مقدار کلسیم خون، هورمونی به نام  ی تیروئید غدهتنظیم می شود.  توسس این غده ها

  شود   در نتیجه، کلسیم تونین سبب رسوب کلسیم در بافت استخوانی می کند. کلسی ترشح می تونین کلسی

 درخون ، پالسما   مایع بین سلولی کاهش می یابد.

ر مقدار کلسیم در ماده ی رمینه ای استخوان   استحکام بافت با رسوب کلسیم در بافت استخوانی ب نکته:

 استفاده کرد.پوکی استخوان می توان ار این هورمون در درمان بنابر این استخوانی افز ده می شود. 

 جمع بندی

 وظایف کلسیم:
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 سارکومرها(های صاف، مخطس   قلبی( الرم است.) کوتاه شدن  ها )ماهیچه . یون کلسیم برای انقباض ماهیچه1

 تبدیل پر تر مبین به تر مبین الرم است. ،. یون کلسیم برای فرایند انعقاد خون 2

 ها الرم است.)اگز سیتور( مواد ار سلول  بعضی  یون کلسیم برای ترشح -3

  :های پاراتیروئید غده

های  م خون، غدهی تیر ئید چسبیده است. در صورت کاهش کلسی ی پاراتیر ئید به پشت غده غده 4در انسان، 

 کنند.   شوند   هورمون پاراتیر ئید را ترشح می پاراتیر ئید تحریک می

 

 با ترشح هورمون پاراتیروئیدی:

aکلسیم به جریان خون آراد می شود.  . بافت استخوانی تجزیه   

bشود. ها می . هورمون پاراتیر ئید، سبب افزایش بارجذب کلسیم در نفر ن 

cد، سبب فعال شدن  یتامین . هورمون پاراتیر ئیD شود.  یتامین  میD  فعال، سبب افزایش جذب کلسیم در

 شود. ها می  ر ده

های   افزایش بیش ار حد معمول کلسیم در خون، پالسما یا مایع بین سلولی، باعث کاهش فعالیت غده نکته:

 شود. پاراتیر ئیدی می

 گیرنده ندارد.هورمون پاراتیر ئیدی در سلول های پوششی ر ده  تذکر:

ترشح هورمون ار غدد پاراتیر ئید بد ن تاثیر غده ی هیپوتاالموس   هیپوفیز صورت می گیرد. ترشح نکته:

هورمون پاراتیر ئیدی   کلسی تونین بر اساس مقدار کلسیم در خون، پالسما   مایع بین سلولی صورت می 

 .گیرد

 عمل محرک ترشح اندام هدف محل ساخت هورمون

 

 نینکلسی تو

 

 تیر ئید

 

 استخوان

 

کاهش کلسیم در 

 پالسما

باعث افزایش رسوب کلسیم ر ی بافت 

کلسیم خون کاهش  :شود استخوانی می

یابد   کلسیم استخوان ریاد  می

 شود. می

 

 

 

 

 

 

 

 

aی بافت استخوانی کلسیم را . با تجزیه 

ریزد. باعث افزایش  به جریان خون می
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 پاراتیروئید

 

 پاراتیر ئید

 

 استخوان   کلیه

 

افزایش کلسیم در 

 پالسما

کلسیم خون   کاهش کلسیم استخوان 

 شود. می

b در کلیه باعث افزایش بارجذب .

شود   کلسیم ادرار  کلسیم به خون می

 کند. را کم می

c یتامین  .D کند.  یتامین  را فعال می

D  باعث افزایش جذب کلسیم ار ر ده

 شود. می

 فوق كلیه 

 جایگاه:-0

ی فوق  ها  جود دارد.که جزء غده های در ن ریز هستند. هر غده ی فوق کلیه در ر ی کلیه ، د  غدهانسان در

 تشکیل شده است: بخش ی یک بادام است   ار د  کلیه به انداره

 :بخش ها-2

 کلیه  تر یا بخش مرکزی غدد فوق قسمت داخلی الف(

 کلیه تر یا بخش قشری غدد فوق قسمت خارجی ب(

 کنند.  جسمی، هورمون آراد می -کلیه در هنگام فشارهای ر حی ی فوقها غده

 کلیه  ی فوق تر یا بخش مرکزی غده قسمت داخلی -3

در مواقع اضطراری،  ر فشار ر حی   جسمی ایجاد می کند  این بخش ار غدد فوق کلیه پاسخ آنی در براب

)آدرنالین   نورآدرنالین( را نفرین ن و نوراپینفری اپیهای  جسمی هورمون -را   در هنگام فشارهای ر حی تنش

 ها بدن را برای مقابله با موارد مذکور آماده می کنند.  کند. این هورمون به جریان خون آراد می

 گفتند. می آدرنالین و نورآدرنالینبه اپی نفرین   نور اپی نفرین قبالً به ترتیب،  نکته:

اعصاب سمپاتیک در اعضای مختلف بدن را دارند،  مشابه رین، اثراتنف نفرین   نوراپی های اپی : هورموننکته

 تر ار اعصاب سمپاتیک است.  لی اثر هورمون ها اپی نفرین   نور اپی نفرین طوالنی

برای هورمون های آرادکننده   مهارکننده هیپوتاالموس در بخش مرکزی غدد فوق کلیه گیرنده  جود  نکته:

 ندارد.

 ن ار بخش مرکزی غدد فوق کلیه توسس اعصاب سمپاتیک کنترل می شود.ترشح هورمو یادآوری:
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 های ستیز و گریز)اپی نفرین و نوراپی نفرین(: عمل هورمون-4

 . افزایش ضربان قلب1

 . افزایش فشار خون2

 ها   ماهیچه های اسکلتی . افزایش جریان خون به قلب   شش3

 . افزایش قند خون با تبدیل گلیکوژن به گلوکز4

 . افزایش تعداد تنفس   حجم تنفسی5

 ها   دستگاه گوارش . کاهش خون رسانی به کلیه6

 کلیه  فوق  تر یا بخش مرکزی غدد قسمت داخلی -5

بخش قشری  این بخش ار غدد فوق کلیه پاسخ دیرپا در برابر فشارهای ر حی   جسمی ایجاد می کند.

هورمون چندتا   آلدوسترون    کورتیزول های جسمی، هورمون -کلیه در هنگام فشارهای ر حی فوق

 کند. استر ئیدی دیگر به جریان خون آراد می

: گیرنده ی هورمون های این بخش در ن سلول هدف قرار دارد   در طی مراحل عمل هورمون هایش وریآیاد

 مین ایجاد نمی شود. پیک د

 

 

 مقایسه هورمون های بخش مرکزی با قشری:-6

aجسمی  -آمادگی بدن در برابر فشارهای ر حی  ن مانند اپی نفرین   نوراپی نفرین سبب . کورتیز ل   آلد ستر

 شوند. می

bتر اما طوالنی تری دارند.  نفرین پاسخ آهسته نفرین   نوراپی . کورتیزل   آلد ستر ن نسبت به اپی 

 اعمال کورتیزول:-0

 لولی. شکستن پر تئین ها   افزایش آمینواسید در خون   مایع بین س1

 . افزایش گلوکز در خون، پالسما   مایع بین سلولی2

 با افزایش گلوکز در خون انرژی در دسترس بدن افزایش می یابد. نکته:

 . تولید مواد دفعی نیتر ژن دار افزایش می یابد.3

 در این حالت مقدار ا ره در ادرار افزایش می یابد. نکته:
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 . سرکوب سیستم ایمنی4

 بافت های پیوندی)سست، استخوان، رشته ای   غضر ف( . تخریب کالژن در6

 اعمال آلدوسترون:-8

 . در نفر ن ها باعث افزایش بارجذب سدیم   ترشح پتاسیم می شود.1

 . افزایش مقدار سدیم در شبکه ی د م مویرگی کلیه2

 . افزایش سدیم در خون، پالسما   مایع بین سلولی3

 شتر پتاسیم. افزایش پتاسیم در ادرار   دفع بی4

 . کاهش پتاسیم در شبکه ی د م مویرگی، خون، پالسما   مایع بین سلولی5

 . افزایش فشار خون   حجم خون6

 پانکراس                                                       

 جایگاه:-7

 قرار دارد. پیلور   مواری معدهپانکراس ریر 

 بخش های آن:-2

ها ار طریق  کربنات ها   بی کند. آنزیم های گوارشی   بیکربنات سدیم ترشح می ن آنزیمریز آ . بخش بر ن1

 ریزند. مجرای پانکراس به ابتدای د اردهه می

 سکرتین محرک ترشح بیکربنات می باشد. یادآوری:

 ای ار سلول ها، به نام جزایر النگرهانس تشکیل شده است.  ریز که ار مجموعه بخش در ن -2

 ن های آن:مورهو-3

، ار تعدادی سلول ساخته شده   در پانکراس تعداد ریادی جزیره ی النگرهانس  جود دارد   هر جزیره نکته:

 است.

 انسولین   گلوکاگون توسس سلول های جزایر النگرهانس ساخته می شوند. نکته:

 می شوند.هریک ار هورمون های انسولین   گلوکاگون توسس سلول های جداگانه ای ساخته  تذکر:

 : انسولین   گلوکاگون ، نقش مهمی در تنظیم قند خون دارند.نکته

 گلوکاگون:-4

 پر تئینی است   گیرنده ی آن در غشای پالسمایی سلول هدف )کبد   ماهیچه( قرار دارد.  
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 مکانیسم عمل آن:

 . در صورت کاهش گلوکز خون ار بخش در ن ریز پانکراس گلوکاگون ترشح می شود.1

 کاگون توسس جریان خون به سلول هدف می رسد.. گلو2

 . با اتصال گلوکاگون به گیرنده ی خود در سلول هدف شکل گیرنده تغییر می کند.3

 . گیرنده ی فعال سبب فعال شدن آنزیمی می شود.4

 حلقوی می شود.AMPبه  ATP. آنزیم فعال شده سبب تبدیل 5

 م سلول هدف ساخته می شود.حلقوی پیک د مین است. که در سیتوپالسAMP: نکته

. رنجیره ای ار  اکنش ها فعال می شوند.   در نهایت گلیکوژن تبدیل به گلوکز می شود. گلوکز به جریان 6

 خون آراد شده   قند خون افزایش می یابد.

 اعمال گلوکاگون:

 . افزایش قند خون1

 . هیدر لیز گلیکوژن در ن سلول هدف2

 :انسولین-5

 رنده ی آن بر ر ی غشای پالسمایی سلول هدف قرار دارد.پر تئینی است   گی

 دارای گیرنده است. (انسولین در اغلب سلول ها) به جز سلول های مغز نکته:

 شود. ی خود، در سطح سلول هدف متصل می هورمون انسولین مانند گلوکاگون به گیرندهنکته: 

 اعمال انسولین:

 به گلوکز سلول ها افزایش نفوذ پذیری غشای پالسمایی اغلب. 1

 ای   کبدی های ماهیچه ها، مانند سلول . افزایش جذب گلوکز توسس اغلب سلول2

 . کاهش گلوکز در خون، پالسما   مایع بین سلولی3

 ای. های کبدی   ماهیچه . تبدیل گلوکز به گلیکوژن در سلول4

 عمل انسولین برعکس گلوکاگون است. نکته:

 

 دیابت شیرین                                                       
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ها توانایی گرفتن گلوکز ار خون ندارند  در نتیجه  شایع است که در آن سلول ، بیماری نسبتاًدیابت شیرین

 گلوکز خون افزایش می یابد. 

درمان  دیابت نوع یک   دیابت نوع د  جزء دیابت شیرین هستند   عالیم های ریر در افرادی که تحت نکته:

 قرار نگرفته اند می تواند رخ دهد.

کاهش انسولین در خون یا کاهش تعداد گیرنده های انسولینی در سلول هدف سبب ایجاد دیابت شیرین  نکته:

 می شود که در هر د  حالت اتفاق های ریر رخ می دهد:

 . افزایش گلوکز خون، پالسما   مایع بین سلولی1

 رار دفع گلوکز اضافی ار طریق اد 2

 ر   شبکه ی د م مویرگی ریاد است.: در این حالت مقدار گلوکز در ادرانکته

 . افزایش حجم ادرار3

 . افزایش تشنگی4

 : در این شرایس مرکز تشنگی در هیپوتاالموس بیشتر تحریک می شود.نکته

 . افزایش مصرف چربی ها5

 راد می شود.ار مصرف چربی ها محصوالت اسیدی تولید   به جریان خون آ نکته:

 پالسمای خون PH. کاهش 6

 . افزایش مصرف پر تئین ها3

 دیابت نوع یک یا دیابت وابسته به انسولین:  

 ار افراد دیابتی به دیابت نوع یک مبتال هستند. )قید!!!(اندکی درصدنکته:

 شود.  قبل ار بیست سالگی ایجاد می)قید!!!( معموالًنوعی بیماری خودایمنی   ارثی است که 

 شود. در اثر کمبود ترشح انسولین ایجاد می

 علت اصلی ایجاد بیماری:

 برد. ها را ار بین می های جزایر النگرهانس خودی حمله کرده   آن در این بیماری، دستگاه ایمنی به سلول

 در نتیجه تولید انسولین در بدن کاهش می یابد.

ی انسولین، عالیم بیماری ار  ویند. چون با تزریق ر رانهگ به دیابت نوع یک، دیابت  ابسته به انسولین می نکته:

 ر د. بین می
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 دیابت نوع دو یا دیابت غیروابسته به انسولین:

 شود. های هدف ایجاد می های انسولین در سلول در اثر کاهش تعداد گیرنده 

دارند، به دنبال عدم ارثی های  زمینه که چاقسالگی در افراد  41در سن باالتر ار  )قید!!(دیابت نوع د معموالً 

 شود.  تحرک ایجاد می

 : در افراد مبتال به دیابت نوع د  جزایر النگرهانس سالم هستند   مقدار انسولین خون ار حد طبیعینکته

 است.  بیشتر

 علت اصلی ایجاد بیماری:

یافته اهش های هدف ک های انسولینی در غشای سلول تعداد گیرندهدر افراد مبتال به دیابت نوع د   

است. این یعنی فعالیت سلول هدف این سلول ها به مقدار کافی نمی رسد   سلول ها نمی توانند به مقدار کافی 

 ار خون گلوکز دریافت کنند.

تر  در این حالت، با افزایش گلوکز خون، میزان ترشح انسولین ار پانکراس افزایش می یابد   ار حد طبیعی بیش

 شود.  می

 ماری:روش کنترل بی

  ررش، مراعات رژیم غذایی،  در صورت نیار با کمک دار های خوراکی   کاهش  رن بدن

 بندیجمع

دارند؛ یعنی انسولین  IIتر افراد جامعه، دیابت نوع  ی ارثی دارند بیش هر د  رمینه I    II. دیابت شیرین نوع 1

 خونشان باالتر ار حد عادی است.

قندهای ها   عده غذا بخورند   باید در غذای آن ششیین است، باید در ر ر، ها پا . افرادی که قند خون آن2

 باشد   یا اصالً نباشد. ساده کم

دیابت  

 شیرین

مقدار  علت

 انسولین

کنترل  سن شروع

 بیماری

 عالیم

وابسته به 

 انسولین

دیابت نوع 

 یک 

تخریب 

های  سلول

 لورالمعده

 

 پایین

د ران جوانی 

معموالً قبل ار 

 گیسال 21

 

 انسولین

 حجم ادرار ریاد -1

 قند خون ریاد -2

 ذخایر بدن کم -3
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غیروابسته 

به 

 انسولین

 

دیابت نوع 

 د 

 

کاهش تعداد 

گیرنده ها در 

 سلول هدف

 

 باال

 

معموالً باالتر 

 سالگی 41ار 

 

 ررش   

رژیم 

 غذایی

گلیکوژن کبد  -4

 کم

5- PH  خون

 اسیدی

 ی خون باال ا ره -6

 

 آل )اپی فیز  ی پینه غده                               

 جایگاه:-1

 ی یک نخود است که در مغز قرار دارد. غده ای به انداره

 نوع هورمون:-2

 مالتونین

 وظیفه ی آن-3

 در پاسخ به تاریکی ترشح می شود. می شود حدس زده

 م های شبانه ر ری دخالت داردر ایجاد ریت احتماال-4

 ها شیمیایي هورمون ساختار            

 توان در یکی ار این د  گر ه جای داد: ها را ار لحاظ ساختار شیمیایی می هورمون اغلب

 های آمینواسیدی هورمون.  1

 ار چند آمینواسید تشکیل شده اند. های پروتئینی یا پپتیدی: هورمون.2

 : آمینواسید ها ار طریق پیوند پپتیدی به هم متصل می شوند.یادآوری

 عبور کنند    ارد سلول هدف شوند. غشای پالسمایی سلول هدفاین هورمون ها نمی توانند ار ه: نکت

 بندیجمع

 :همه ی هورمون های پروتئینی یا پلی پپتیدی

های  های انسولین، گلوکاگون، هورمون پاراتیر ئید، کلسی تونین، ضدادراری، اکسی توسین، هورمون هورمون

 ، هورمون های آراد کننده   مهار کننده(LH، FSHهیپوفیز پیشین   پسین)
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 :اند تشکیل شده هایی که از یک آمینواسید تغییر شکل یافته،  هورمون

 شوند. های تیر ئیدی، ار اضافه شدن ید به آمینواسید تیر رین ایجاد می هورمون 

  ن سلول قرار دارد.این هورمونها توانایی عبور ار غشای پالسمایی سلول هدف دارند   گیرنده ی آنها در

 های استروئیدی هورمون

 شوند. در لیپید)مانند غشا( محلول هستند. ار کلستر ل ساخته می

 همه ی هورمون های استروئیدی:

 تستوستر ن، کورتیز ل   آلد ستر ن  استر ژن، پر ژستر ن،

 های پروتئینی و پلی پپتیدی مراحل عمل هورمون

 شود. تغییر شکل فضایی گیرنده   فعال شدن آن می باعث . اتصال هورمون به گیرنده که1

 های پر تئینی   پلی پپتیدی در سطح غشای سلول هدف قرار دارند. های هورمون : گیرندهوریآیاد

 می شود. پیک دومینشود. این آنزیم سبب تولید  ی فعال، سبب فعال شدن آنزیم دیگری می گیرنده .2

ه ای که به دنبال پیک نخستین به میدان می آید، پیک د مین می : به هورمون پیک نخستین   به مادنکته

 گویند.

حلقوی فقس یک نمونه ار  AMPدر سلول های متفا ت می تواند انواع مختلفی پیک د مین ایجاد شود.  نکته:

 پیک د مین است که بعد ار اتصال گلوکاگون به گیرنده ی خود در سلول هدف ایجاد می شود.

کند    ی خود، آنزیم د م را فعال می شود. این آنزیم هم به نوبه فعال شدن یک آنزیم می ، سببپیک دومین.3

شوند. البته گاهی اتصال هورمون به گیرنده، سبب غیرفعال  ها فعال می  به همین ترتیب، تعداد ریادی ار آنزیم

 شود. ها می ای ار آنزیم شدن یک آنزیم یا رنجیره

 کند. تغییر می  ها، در اثر فعال یا غیرفعال شدن آنزیمسرانجام فعالیت سلول هدف  .4

 

 مراحل عمل هورمون تک آمینواسیدی و استروئیدی

 ی سلول هدف قرار دارند.ها در سیتوپالسم یا هستههای این هورمون: گیرندهیاداوری

گذرند دف میهای استر ئیدی   تک آمینواسیدی)تیر کسین( به راحتی ار غشاهای لیپیدی سلول ه. هورمون1

 شوند.ی خود، در داخل سلول هدف متصل می  به گیرنده

 . اتصال هورمون به گیرنده، سبب فعال شدن یا غیر فعال شدن آنزیم هایی می شوند.2
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 . در نهایت فعالیت سلول هدف تغییر می کند.4

 گیرنده ها  

 انواع گیرنده:

 . گیرنده های انتقال دهنده های عصبی1

aی آنها در غشای پالسمایی سلول پس سیناپسی قرار دارد.. گیرنده ها 

b.جنس گیرنده ی آنها پر تئینی است . 

c.گیرنده ی انها به صورت اختصاصی عمل می کند . 

کنند.  های هدف را ار ر ی گیرنده هایشان شناسایی می های سلول است. هورمون اختصاصی ها کار هورمون

معموالً شود.  وپالسم یا هسته( قرار دارد   با هورمون جفت   جور میگیرنده ر ی سلول یا در ن سلول )سیت

 های هورمون ها پر تئینی است. ساختار گیرنده)قید!!!(

 . گیرنده ی هورمون های پروتئینی و پلی پپتیدی2

a.جنس گیرنده ی آنها پر تئین است . 

b.در غشای پالسمایی سلول هدف قرار دارد . 

c می کند.. به صورت اختصاصی عمل 

dتغییر شکل می دهد. آن . پس ار اتصال هورمون به 

e نزیمی می شود که پیک د مین ایجاد می کند.آ. پس ار تغییر شکل سبب فعال شدن 

 گیرنده ی هورمون های تک آمینو اسیدی و استروئیدی. 3

a.در ن سلول هدف قرار دارد . 

 می باشد. منظور ار در ن سلول هدف در ن سیتوپالسم یا هسته نکته:

b.به صورت اختصاصی فعالیت می کند . 

cًپر تئینی است. . معموال 

 دردسرعبارات پر 

 

 

ش سیناپس ار طریق فضای سیناپسی به سلول ی مواد ترشح شده ار سلول پبهمه-0

 و    ص رسند. هدف می
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ود، احتمال شدر انسان، مصرف بیش ار حد   طوالنی مدت هورمونی که سبب سرکوب سیستم ایمنی می-2

  و    ص   دهد.ابتال به پوکی استخوان را افزایش می

 و     شود. ص ، بر اساس پیام عصبی تنظیم میهامقدار ترشح بسیاری هورمون-3

 و   ر ند. ص پیشین به هیپوفیز پسین میهای هیپوتاالموس پس ار رفتن به هیپوفیز مویرگ-4

 و     شود. صالسمای خون مردان یافت نمیپی به طور طبیعی در لهورمون محرک فولیکو-5

 هایی در داخل سیتوپالسم دارند. های خود گیرندهی هورمونسار انسان برای همهی اسپرمهای لولهسلول-6

 ص     و

 و      صبه هیپوتاالموس  ابسته است.  نسان، تنظیم سوخت   سار بدن اساساًدر ا-3

ص  و شود. خون می PHی هورمون انسولین سبب کاهش مهارکننده یدر انسان، مصرف طوالنی مدت ماده-8

 و      صباشد. های مغزی  ابسته نمیدر انسان، ترشح هورمون محرک تولید گلیکوژن کبد به آرادکننده-9

 و    ص  در انسان هر غده در ترشح یک ماده به داخل خون یا مجرا نقش دارد.-11

 و    ص  ترشح آنزیم ار غدد دیواره ی ر ده ی باریک به پایان می رسد.در انسان،کار گوارش غذاها با -11

ترا ش پتاسیم به نفر ن در  ی فوق کلیه ن های ترشح شده ار بخش قشری غدهدر انسان بعضی ار هورمو -12

 و      ص نقش دارند.

 و    ص ی شود.در انسان هر هورمون برای رسیدن به اندام هدف خود  ارد دستگاه گردش خون عمومی م-13

 ص    و هر هورمون ،گیرنده ی پر تئینی دارد.-14

 ص    و همه ی هورمون ها در د  گر ه آمینو اسیدی یا استر ئیدی اند.-15

 گلوکاگون با اتصال به گیرنده ی خود در کبد باعث فعال یا غیر فعال شدن دسته ای ار آنزیم ها می شود.-16

 ص    و

 ص    و ولین ار جزایر النگرهانس باعث توقف  ر د گلوکز به سلولها می شود.در انسان عدم تولید انس-13

 ص    و به کمبود ید گواتر گفته می شود. -18

 ص    و همه ی انواع گواتر با اضافه کردن ید به غذا قابل پیشگیری است.-19

 

ي تست ها                           

 عبارت محور

 .........ی ....... در انسان همه -1

 شوند. ی آند پالسمی ربر سنتز می ها در شبکه ( هورمون1

 غشایی دارند.ی  های آمینواسیدی گیرنده رمون( هو2

 ها نیار به پیک ثانویه دارند. ( هورمون3

 های استر ئیدی در ن سلول، گیرنده دارند. ( هورمون4

 است؟ نادرستکدام عبارت  -2
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 شوند. های پیش سیناپسی ترشح می ی اکسون سلول ر پایانههای عصبی، همیشه ا ( انتقال دهنده1

 رسند. های عصبی ار طریق فضای سیناپسی به سلول هدف می های شیمیایی مترشحه ار سلول ی پیک ( همه2

 ی عصبی عمل کند. ( نوعی پیک شیمیایی، ممکن است به عنوان هورمون یا انتقال دهنده3

دهند، پیک شیمیایی  مورد هدف قرار می های خاصی را شدن، سلولهایی که پس ار ترشح  ی مولکول ( همه4

 شوند. محسوب می

 

 

 است؟ هورمون هایی که از ناحیه ی گردن انسان ترشح می شوند ......... نادرستکدام عبارت  -3

                                           .( در رشد   نمو جنین دخالت دارند 2                  ( در ر ند بارجذب در کلیه نقش ندارند.1

 ( می توانند موجب فعال شدن  یتامین خاصی شوند.4                   ( می توانند ار غشای سلولی عبور کنند.3

با فرض اینکه به انسان بالغ مهار کننده ی هورمون های .......... تزریق شود ، در .......... اختالل  -4

 ایجاد نمی شود.

 تغییر طول سارکومر میوفیبریل –( غدد پاراتیر ئیدی 2      رشد طبیعی ماهیچه های اسکلتی –ر ئیدی ( تی1

 چرخه ی فولیکولی تخمدان –( آراد کننده ی مغزی 4           دفع یون پتاسیم   –( قشری غدد فوق کلیه 3

 نباشد.انتقال هورمون از .......... می تواند از طریق خون  -5

 ( هیپوتاالموس به هیپوفیز2                ه به کلیه               (فوق کلی1

 ( پاراتیر ئید به استخوان4(پانکراس به جگر                                 3

 .......... II..........دیابت شیرین نوع  Iدر دیابت شیرین نوع  -6

 رمینه های ارثی  جود دارد. –( برخالف 2           زایش می یابد.    مقدار ا ره ی خون اف –( همانند 1

 مقدار گلیکوژن سلول کبدی –( برخالف 4اختالالت خود ایمنی مشاهده می شود.            –( همانند 3

      افزایش می یابد.

 کدام عبارت صحیح است؟ -3

 ( هورمون محرک خر ج شیر ار غدد پستانی مادر در هیپوفیز پسین تولید می شود.1
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 ( محل ذخیره ی هورمون ضد ادراری ار طریق آکسون با هیپوفیز پسین ارتباط دارد.2

 ( محل تولید هورمون ضد ادراری ار طریق آکسون با هیپوفیز پسین ارتباط دارد.3

 ( محل ذخیره ی هورمون محرک انقباضات رحم دارای سلول های بر ن ریز است.4

 ..... نسبت عکس داردتنش و فشار روحی طوالنی مدت با ...... -8

 ( قند خون4 یستم ایمنی       ( فعالیت س3( فشار خون               2(شکستن پر تئین های بدن              1

 

افزایش طوالنی مدت کدام هورمون ها در بدن انسان ، موجب کاهش مواد موجود در ماده ی  -9

 زمینه ای موجود در سیستم های هاورس می شود؟

 ( آلد ستر ن   کلسی تونین  2ز ل   پاراتیر ئیدی                                       ( کورتی1

 ( آلد ستر ن   پاراتیر ئیدی4( کورتیز ل   کلسی تونین                                        3

 غده ای که توسط ساقه ای کوتاه از هیپوتاالموس آویزان است ، ........ -11

 اند سبب افزایش ترشح هورمون غده ی فوق کلیه در انسان شود.( نمی تو1

 ( می تواند در خر ج شیر ار غده های پستانی مادر نقش داشته باشد.2

 ( نمی تواند در مواقع لز م باعث حفظ آب بدن شود.3

 ( می تواند با ساختن هورمونی ، سبب انقباضات رحم در هنگام رایمان شود.4 

 است؟   ستنادرکدام عبارت  -11

 دهد. در انسان سالم، باال بودن مقدار ................. در خون، مقدار هورمون ............ را افزایش می

 ( سدیم ر آلدستر ن4( پتاسیم ر آلد ستر ن3 انسولین ( گلوکز ر2 ( کلسیم ر کلسی تونین1

 کنند، قطعاً............. هایی که از غشای سلول عبور می هورمون -12

 ( در سیتوسل گیرنده دارند.2  ( استر ئیدی هستند.1

 ی سطح غشایی دارند. ( گیرنده4   ( پیک د م ندارند.3

 ؟نمی شودکدام یک پروتئینی است که به طور معمول در پالسمای خون مردان یافت  -13 

 ( پادتن4 ( انیدرار کربنیک3 ( استر ژن2  ( گلوکاگون1

 است؟ نادرستکدام عبارت  -14 
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 شوند، ........ حلقوی وارد عمل می AMPی  هایی که به واسطه ی هورمون مهه

 .ی سطح غشایی دارند ( گیرنده2  ( پر تئینی هستند.1

 ( در ن هسته گیرنده دارند.4  .شوند (  ارد سلول نمی3

 شود. هورمون محرک، ................. در هیپوفیز انسان سنتز می -15

 جسم ررد تشکیل( 4 ی قند خون ( کاهنده3 د گلیکوژن کبدی( تولی2 ( انقباضات رحم1

 

 ؟نمی شودی هیپوتاالموس منجر به کدام  افزایش هورمون آزادکننده -16

 ( کاهش  رن2                ( افزایش آب میان بافتی1

 ( افزایش خر ج شیر ار پستان4    ( افزایش دفع پتاسیم ار ادرار3

 شوند، در ............. اندام هدف ندارند. االموس ساخته میهایی که در هیپوت هورمون -13

 ( قشر فوق کلیوی4  ( هیپوفیز3  ( پستان2  های مکعبی نفر ن ( سلول1

 است؟  نادرستکدام عبارت  -18

 با درمان پرکاری هیپوفیز پیشین، ..............

 یابد. ( آب میان بافتی افزایش می2   یابد. (  رن فرد افزایش می1

 یابد. ( پتاسیم خون افزایش می4  یابد. ( تستوستر ن خون کاهش می3

 است؟ نادرستکدام عبارت  -19

 یابد. پس از درمان فردی مبتال به هیپوتیروئیدیسم، .................. افزایش می

 ( ذخیره چربی بدن4 ( تعداد تنفس   ضربان قلب3 ( رطوبت پوست2 ( هوشیاری1

 یابد. بتال به هیپرتیروئیدیسم، .................. کاهش میدر یک فرد بالغ م -21

 های تیر کسین ( فعالیت گیرنده2   پذیری قلب ( تحریک1

 های بدن ( ذخایر چربی در سلول4  در استخوان ها ( رسوب کلسیم3

 کدام ، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ -21

 انسولین تزریق شود ، ........ فرد افزایش می یابد.چنانچه به فردی سالم ، مهار کننده ی هورمون 

 ب( گلیکوژن کبد                       الف(حجم ادرار               
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 خون PHد(   ج( گلوکز خون                    

 ( الف   ج                  2      ( الف   ب               1

 ( ج   د4                             ( ب   د3 

 

 

 است؟  نادرستکدام عبارت  -22

 در انسان، هورمون مترشحه از .............. به طور مستقیم بر تولید و ترشح .............. اثر دارد.

    ( هیپوفیز پیشین ر کورتیز ل1

 ( هیپوتاالموس ر تستوستر ن2

   ( هیپوفیز پیشین ر هورمون تخمدان3

 رک فولیکولی( هیپوتاالموس ر هورمون مح4

 چند مورد زیر صحیح است؟ -23

 همه ی انواع گواتر با افز دن ید به نمک طعام قابل پیشگیری اند. -الف

 با ترشح بیش ار حد کلسی تونین ، ترشح بعضی مواد ار سلول ها دچار اختالل می شود. -ب

 ه عمل می کند.جسمی مانند یک دستگاه هشدار دهند –قسمت مرکزی کلیه در مواقع فشار ر حی  -ج

 جزایر النگرهانس مجموعه هایی ار سلول های کبدی اند که هورمون های آنها عکس هم عمل می کنند. -د

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

 هدف برای هورمون ........... باشند. سلول نمی توانندسلول های ماهیچه ای انسان  -24

 ( کلسی تونین4    ( اکسی توسین            3( تیر کسین                       2( انسولین                         1

به طور  نمی تواندمرکزی که در مغز فعالیت های عصبی و درون ریز را هماهنگ می کند ،  -25

 . نقش داشته باشد.در تنظیم ......... مستقیم

 ( ترشح گلوکاگون4  ( دمای بدن           3( احساسات                       2( فشار خون                         1
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 غ 1
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 غ 3

 غ 4

 ص 5
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 غ 0

 ص 8
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 غ 17

 غ 11

 غ 12

 غ 13
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 غ 16

 ص 10
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 غ 19

 ص 27

 ص 21
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 غ 23

 ص 24
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26 2 

20 3 

28 3 

29 3 
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31 3 

32 2 1 3 

2 3 

3 3 

4 3 
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6 3 

0 4 
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9 3 
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11 2 

12 3 
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16 3 
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18 2 

19 4 
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یه نطر مي رسد در منا،دي از كره ي زمیه كه خشكي 

ها در حال اف ای  بوده اند گونه هاي داراي لداح 

بر  دا و زاداوري  براي ب شتري  شانس بی لي از  داخ

 خوردار بودند.

 

 های تولیدمثل در جانوران روش 
 

 

 

 

نواع  ا

 لداح

 

                            

                            

 خارجی

بسللیاری از بللی مهرگللا   جانور

هلللا )مثلللل  آبللل ی، ماهی

ثل  ستا  )م نری( و دوزی الم

 قورباغه(

 سه تخمک/ دمای محیط توامل موثر

س ناک ویژگی سلول تخمک یواره چ له  دارای د ژ

قد  لی فا ست و کم ا ای و مح

 .پوسته آهکی

پی   جدایی  نوع 

 زیگوتی

جدایی زمانی در گونه های 

شایا خارجی  داح   تردارای ل

 است.

تاریللللر غیللللر 

 مستدیم ،راح

جللانوری کلله تخمللک بللا 

له ای و  س ناک ژ یواره چ د

 محکم ایجاد می کند.

                            

                            

 

                         

 داخلی

 

 

                 

 جانور

زی  در موجللللودات خشللللکی

)حشللرات و کللرم خللاکی، 

خ نلللدگا ، پرنلللدگا  و 

خی  ی  بر ستاندارا ( و ن پ

جللانورا  آبلل ی، ماننللد 

نگ  سخت یایی )خرچ ستا  در پو

نالل اسل ی، کشلتی چسلب و 

دافنلی( و یلک نلوع کوسله 

 .ماهی 

 ی جنس ماده دهبر ته تغذیه ی جنیه

 

پی   جدایی  نوع 

 زیگوتی

کانیکی  جدایي  جدایی م و 

 زماني

ه ینه ی نگهداری 

 از فرزندا 

بر تهده ی هر  پرندگا 

 دو والد

بیشلللتر بلللر  پستاندارا 

لد  هده ی وا ت

 ماده

تاریللللر غیللللر 

 مستدیم ،راح

نیازمنلد  نلوتی لدلاح کله

 های تخصللی یافتلله انللدام

 .است
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 جمع بندی

 شده تشکیل حفره، چهار ار پستانداران قلب

 اوره ها، آن دار نیتر ژن دائر ی ماده. است

 ی پرده ی  سیله به سینه ی قفسه. است

 لقاح. شود می جدا شکم ی حفره ار دیافراگم

 نسبت ها آن مغز نسبی ی انداره. دارند داخلی

( بدن  رن به نسبت) داران مهره سایر به

 پستانداران در مخ های نیمکره. است تر بیش

 امکان دلیل همین به   داشته تری بیش رشد

 تر بیش ها آن در تر پیچیده رفتارهای انجام

. اند آمده  جود به خزندگان تکامل ار. است

 برای الرم های هزینه تر بیش پستانداران در

. است ماده  الد ی برعهده نورادان پر رش

  الد تولد ار پسرا  ا  ی تغذیه   جنین پر رش

 همسری چند سیستم نرها، پستانداران در دلیل همین به دارد؛ کمتری نقش نر  الد   دهد می انجام ماده

 ی  سیله به. اند گرم خون پستانداران. دارند سلولی برون گوارش فقس گوارشی، ی لوله  جود دلیل به. دارند

 . کنند می تنفس شش

 . دارند حرکتی اندام چهار پستانداران ی همه. شوند می تغذیه شیری غدد ار شده ترشح شیر با ها آن های بچه 

 دستگاه تولیدمثل نر
 هورمون های موثر در تولید اسپرم:-1

         

 

    

 

 

 

 

 

انواع   

 پستانداران

 

 

 ارگذ تخم

 پوس )شبیه به خزندگان( پالتی جانور

جفت   

 رحم

 ندارد

ها را تا مدتی در بدن خود نگه مری دارد. سرپس ار    تخم توضیح

ی شرکمی دارد، بره    غدد شیری ابتردایی کره در ناحیره   

 ها شیر می دهد. آن

 

 

 را ( دار)رنده کیسه

 کانگور    اپاسوم جانور

جفت   

 رحم

فت ندارند، فاقد کوریون   آمنیون رحم ابتدایی دارند. ج

 هستند.

ی  نورادشان نارس به دنیا می آید   سپس در ن کیسره  توضیح

 ر ی شکم بزرگ می شوند.  

 

 

 دار جفت

 ها  موش، گورن، اکوئوس، میمون رر س   سایر پریمات جانور 

جفت   

 رحم

جنین در ن رحم رشد   نمو می کند   ار طریق جفت 

 ه می نماید.  کوریون تغذی

 کامل ترین نوع تولید مثل جنسی. توضیح
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هورمرررون هرررای 

مررروثر در تولیرررد 

 اسپرم

LH 

 

 

 

 

 هورمون آراد کننده محرک

محرررررل 

 تولید

 هیپوفیز پیشین

محرررررل 

 گیرنده

 ر ی غشای سلول لوله ی اسپرم سار

محرک تولید تستوسرتر ن ار سرلولهای در ن ریرز بینرابینی      عمل

 بیضه
FSH 

 
 هورمون آراد کننده محرک

محرررررل 

 تولید

 هیپوفیز پیشین

محرررررل 

 گیرنده

 لوله ی اسپرم سارر ی غشای سلول 

 محرک تشکیل تتراد در سلول اسپرم را عمل

 LH محرک تستوستر ن

محرررررل 

 تولید

 سلولهای در ن ریز بینابینی بیضه

محرررررل 

 گیرنده

 لوله ی اسپرم سارسلول  سیتوپالسم

 تحریک اسپرم رایی عمل

 

ر ی  LH   ار هیپروفیز پیشرین  ر د بره جریران عمرومی گرردش خرون                     LH   FSHترشح  نکته:

بره همرراه    FSHهرای بینرابینی اثرر مری کنرد   ترشرح تستوسرتر ن را تحریرک مری کنرد.                         سلول

به همراه تستوستر ن، تولیرد              FSHسار تحریک می کنند    رمتستوستر ن، تولید اسپرم را در لوله اسپ

 سار تحریک می کنند. اسپرم را در لوله اسپرم

 کهحواستون باشه 

ریز هستند   تتراد تشکیل نمری دهنرد) یعنری جردا      های پیکری    سوماتیک   در ن های بینابینی سلول سلول

 ترشح می کنند. جریان خونشدن کر مور م همتا ندارند(   فقس هورمون تستوستر ن را به 

 نگاه به گذشته

 رم رایی کنترل مستقیم دارند.اسپ با تاثیر بر هیپوفیز پیشین در مهارکننده   آزادکنندههورمون های 
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:افزایش شدید تستوستر ن ار نکته

های بینابینی بیضه ر ی  سلول

هیپوتاالموس   هیپوفیز اثر مهاری می 

بر را کاهش می دهد . LHگذارد   مقدار 

عکس انزال ر ی هیپوتاالموس   هیپوفیز 

ر آرادشده ا LHاثر تحریکی دارد   مقدار 

 ند.هیپوفیز پیشین را ریاد می ک

 :آناتومی-2

ی بیضره   در بیرر ن    ها در ن کیسه . بیضه

  ار هنگرام بلروو ترا     حفره شکم قرار دارند

پایرران عمررر اسررپرم تولیررد مرری کننررد     

درجره سرانتی    34ساری در دمرای   .اسپرم

 گراد انجام می گیرد.

 مسیر حرکت اسپرم:-3

ی هررا هررای لولرره ار سررلول )قیااد!!!(بعضرری

 :                نندسار، اسپرم تولید میک اسپرم

اسررپرم هررای غیررر متحرک)اسررپرم تمررایز  

نیافته( در اپی دیدیم می مانند   تبدیل به 

اسپرم متحرک)اسرپرم تمرایز یافتره( مری     

ها را ار  جلرو،   اسپرمبر  شوند: مجرای اسپرم

باال   پشت مثانه   داخل پر سرتات عبرور   

 میدهد   در نهایت  ارد میزراه می کند.

      

 ن باشه کهحواستو

  شود. نمیاسپرم  ارد غدد  ریکول سمینال   پیاری میزراهی   میزنای 

 

 نگاه به گذشته   

 نوار پلی نوکلئوتیدی دارد. 46سانتر مر    23DNA  /23کر مور م تک کر ماتیدی/ 23اسپرم تمایز یافته 

های صاف میرزراه منقرب     چهها ماهی ی مخطس   هم صاف دارد. در هنگام خر ج اسپرم میزراه هم عضله نکته:

  می شوند.

 در ن اپی دیدیم هم اسپرم متحرک داریم هم اسپرم غیر متحرک.نکته:

 

 

غدد برون ریز 

دسااااااتگاه 

 تناسلی مردان

 

وزیکاااول 

 سمینال

 عدد 2 تعداد

 پشت مثانه بین مثانه   راست ر ده محل

سرشار ار مواد قندی اسرت   انررژی الرم بررای حرکرت      وظیفه

 را فراهم می کند. اسپرم

 

 

 عدد 1 تعداد

 درست ریر مثانه است. محل
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 اسپرم

 محتویات سر

 

ی خطی + مقدار کمی  DNAشامل یک هسته با 

  شبکه ی سیتوپالسم +  ریکول حا ی آنزیم که ار گلژی 

 .منشاء گرفته استآند پالسمی ربر 

 وظیفه

 

سرشار ار مواد قندی است   انرژی الرم برای حرکت اسپرم را 

 م می کند.فراه

 تنه

 

ی  حلقوی   چرخه DNAحا ی میتوکندری فرا ان) محتویات

 ( :اگزالو استات   اسید سیتریککربس

 وظیفه

 

 تأمین انرژی الرم برای حرکت اسپرم

 میکر توبول محتویات دم

به خنثی کردن اسید در مسیر رسیدن اسپرم بره گامرت    وظیفه پروستات

 ماده کمک می نماید.

 

هاای   غده

پیااازی ا   

 میزراهی

 عدد 2 تعداد

 ................... محل

درارِ میرزراه  مایع قلیایی برای خنثی کردن اسید انردک ا  وظیفه

 ترشح می کنند
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 وظیفه

 

 حرکت اسپرم

 

 ساختار دستگاه تولیدمثلی زن
   اژن رحم، فالوپ، هایلوله شکل، مرغیتخم تخمدان د  :رنان در جنسی سیستم دهندهتشکیل اجزای

 : تخمدان-1

 . است( استر ژن) رنانه جنسی هورمونهای ترشح  ( تخمک) ماده گامت ساخت تخمدان  ظیفه

 در را آن   کرده شر ع را خود میور تقسیم که دارد نابالغ گامت میلیون 2 حد د تولد ابتدای در دختر هر

   شده فعال مجموعه این ار گامت 411 تا 311 حد د رن رندگی طول در اند،کرده توقفم I پر فار یمرحله

هایی که در داخل تخمدان قرار دارند بالغ می شوند)تقسیم میور  ها در ن فولیکول گامت. ر ندمی بین ار بقیه

I د که هر کدام ی قطبی ار تخمدان آراد می شون چرخه ی جنسی تخمک نابالغ   ا لین گویچه 14(.در ر ر

ی  رنجیره 92یا  DNAمولکول  46کر ماتید یا  46کر مور م یا  23هاپلوئید   د کر ماتیدی هستند)هر کدام 

 صورت به هاتخمدان) کندمی آراد تخمک یک هاتخمدان ار یکی یکبار ر ر 28 هر (دارند DNAپلی نوکلئوئیدی 

 (.شوندمی فعال میان در یک

 حواستون باشه که

هرای راینرده در د ران    ها بعد ار تولد، سلول راینده  جرود نردارد. چرون تمرام سرلول      اخل تخمدان خانمدر د-1

 خود را آغار  کرده اند.   Iجنینی تقسیم میور 

انجام می  فالوپ ی لولهچرخه(   در  14گذاری)ر ر  بعد ار تخمک II  میور  داخل تخمدان Iتقسیم میور -2

 گیرد.

 : فالوپ یلوله-2

 رحم سمت به تخمدان ار را شده آراد تخمک گذاری،تخمک ار پس که دارد  ظیفه مانند لوله اختارس این

 . دهد حرکت

   طول ابتدا در مژک   رایده سرییک دارای فالوپ لوله شود،می انجام فالوپ لوله توسس کامالً تخمک حرکت

ماهیچه متنا ب انقباض عال ه به آ رند،می در حرکت به   کرده فالوپ لوله  ارد را تخمک که باشد،می خود

 ر ر 4 تا 3 فالوپ لوله ار تخمک عبور. دارد نقش رحم سمت به کتخم حرکت در هم فالوپ یلوله صاف های

 ار را لقاح توانایی نیابد، لقاح شدن آراد ار پس ساعت 48 تا 24 مدت در تخمک اگر طرفی ار کشد،می طول

 . گیردمی صورت فالوپ لوله در حتماً اسپرم   تخمک لقاح که فتگ توانمی بنابراین دهدمی دست

  :رحم-3

دیواره. دارند را خود در بالستوسیست پذیرش قابلیت آن هایدیواره که است توخالی   ایماهیچه اندامی رحم

 . دهدمی انجام را جنین تغذیه ،جفت تشکیل با پذیرش این ار بعد کمی رحم ی

 :واژن-4

 . شودمی نامیده  اژن رنانه تناسلی یستمس خارجی قسمت

 جمع بندی
ی  بافت ماهیچه ای. هسته تک   شکل دوکی های متشکل ار سلول همه چیز راجع به ماهیچه ی صاف:

 کند. تری حفظ می صاف به آهستگی منقب  شده   انقباض خود را تا مدت بیش
 بندی جمع 
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/ اسفنکتر داخلی  های حلقوی و طولی( )ماهیچهارشی ی گو ی لوله دیواره های صاف کتاب درسی: ماهیچه

 ی فالوپ. ی رحم   لوله ی چشم / دیواره های خونی / عنبیه ی رگ اسفنکترداخلی مخرج / دیواره میزراه  

 : تخمدان چرخه ررسیب-5

 : که است صورت این به مرحله این در  قایع ترتیب است، تخمدان چرخه شر ع :فولیکولی مرحله

 ساخت شر ع   فولیکولها ار یکی شدن بیدار باعث LH   FSH یعنی هیپوفیزپیشین ار هورمون دو ترشح-1

 . شوندمی آن توسس استر ژن

 رشد باعث اینکه بر عال ه استر ژن -2

 با شودمی فولیکول خود بیشتر چه هر

 ار مانع منفی خودتنظیمی مکانیسم

 . شودمی FSH   LH بیشتر ترشح

 فولیکولی مرحله پایان به چه هر-3

   شده بزرگتر فولیکول شویم،می نزدیک

 پاسخ سارد،می استر ژن بیشتری مقدار

 ریاد مقدار این مقابل در هیپوفیزپیشین

 است LH ترشح افزایش استر ژن، ار

 (.مثبت خودتنظیمی)

 حواستون باشه که

 در شودمی دیده شکل در که طورهمان

 ریاد LH هم   FSH هم قسمت این

 بیشتر LH افزایش مقدار  لی شوندمی

 . است

 تا شودمی باعث LH میزان حداکثر  -4

 کامل را خود ا ل میوری تقسیم گامت

 پاره فولیکول   تخمدان جدار   کند

 چهاردهم ر ر در ترتیب بدین. شود

   شده انجام گذاریتخمک چرخه،

 . شودمی تمام فولیکولی مرحله

  حواستون باشه که

می نامیده نابالغ تخمک است I میور حاصل چون   نیست ا  م یا بالغ تخمک گذاری،تخمک ار حاصله تخمک

 (. کر ماتیدی د  کر مور م 23 دارای) شود

 :است احتمالی بارداری برای رحم کردن آماده   ررد جسم تکامل   تولید آن هدف :لوتئال مرحله

. شودمی زرد جسم نام به ایتوده به آنها تبدیل   هشد پاره فولیکولی سلولهای رشد باعث LH میزان حداکثر

LH شودمی ررد جسم ار پر ژستر ن   استر ژن تولید باعث . 

 . است پروژسترون ررد جسم اصلی هورمون

 مکانیسم ایجاد با شود،می رحم دیواره ضخامت افزایش باعث اینکه بر عال ه پر ژستر ن   استر ژن ترشح-1

 . کندمی مهار را FSH   LH ترشح منفی خودتنظیمی
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 صورت لقاح مدت این در اگر  لی دهد،می ادامه هورمون تولید   رشد به ر ر 12 تا 11 مدت به ررد جسم -2

 . کندمی رفتن تحلیل   شدن کوچک به شر ع نگیرد

 دمجد انداریراه   هپیوفیزپیشین ار FSH   LH مجدد تولید باعث پر ژستر ن   استر ژن مقدار افت -3

 . شودمی تخمدان چرخه

 

 ر ر اتفاق

 مقدار حداکثر

FSH و LH 

 13 ر ر

 اختالف حداکثر

 FSH مقدار این

 LH مقدار و

 13 ر ر

 میزان حداکثر

 استروژن

 13 تا 11 ر رهای

 اختالف حداکثر

 استروژن غلظت

 پروژسترون و

 13 تا 11

 یاندازه حداکثر

 زرد جسم

 .ررد جسم تحلیل شر ع بعد به 24 ر ر ار . 24 تا 21

 مقدار حداکثر

 پروژسترون

 پر ژستر ن   استر ژن مقدار تخمدان چرخه 23   13 ر رهای در . 24 تا 21 ر رهای

 .است برابر باهم

 : قاعدگی چرخه یا رحم چرخه بررسی-6

 : تخمدان فولیکولی مرحله با همزمان یدوره

 رحم دیواره ضخامت حداقل  است ریزیخون   یزشر حال در رحم دیواره قاعدگی چرخه ا ل ر ر چهار در  -1

 .4 ر ر در

 . شودمی شر ع ترمیم   متوقف رحم یدیواره تخریب استر ژن ساخت دنبال به   چهارم ر ر ار  -2

 . دهدمی ادامه شدن ضخیم به استر ژن بودن باال دلیل به همچنان 14 ر ر تا رحم یدیواره  -3

 : تخمدان ئاللوت یمرحله با همزمان یدوره

 ساخت به شر ع سرعت به ررد جسم چون شود،نمی ریزش دچار رحم یدیواره گذاریتخمک شدن انجام با -1

 . کندمی پر ژستر ن   استر ژن
 ضخیم رحم یدیواره است خود هورمونهای تولید افزایش   شدن بزرگ حال در ررد جسم که 24 ر ر تا  -2

 .است 24 ر ر در رحم یدیواره ضخامت حداکثر . شودمی

 . شودمی شر ع ررد جسم رفتن تحلیل با همزمان رحم ضخامت کاهش 24 ر ر ار  -3

 .ریزیخون   رحم یدیواره ریزش شر ع با است همزمان بعد یچرخه ا ل ر ر  -4

 جمع بندی

 در خانم ها: LHاعمال 

 فولیکولی می شود. های باعث ترشح استر ژن ار سلول FSHهمراه با  در فاز فولیکولی:-1
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های  تخمک نابالغ می شود   باعث پاره کردن سلول Iباعث کامل کردن میور ی جنسی:  ی دوره در نیمه-2

 فولیکولی   تخمدان می شود   تخمک را آراد می کند.

 باعث ترشخ استر ژن   پر ژستر ن ار جسم ررد می شود. در فاز لوتئال:-3

می خورد، مقردار اسرتر ژن   شربه پر ژسرتر ن      قرص ضدبارداریمی که :در هنگام حاملگی   در خان نکته  

گرذاری   کنند،   در نتیجره تخمرک   های فولیکولی رشد نمی کم؛ برای همین سلول LH   FSHباالست   مقدار 

 شود. انجام نمی

با میتور های سوماتیک به شمار می ر ند  های فولیکولی دیپلوئید هستند   جزء سلول :جسم ررد   سلول نکته  

ریز محسوب مری شروند   تحرت کنتررل مسرتقیم هیپروفیز پیشرین   اساسراً          تکثیر می یابند   جزء غدد در ن

 هیپوتاالموس هستند.

 یائسگی
گرذاری   سالگی متوقف می گرردد   تخمرک   55تا  45به علت ار کار افتادن تخمدان، خونریزی ماهیانه در سن  

باالست. بره علرت کراهش     LH   FSHستر ن خون کم است  لی مقدار مقدار استر ژن   پر ژشود.  انجام نمی

 استر ژن، عالیمی مانند گرگرفتگری )گررم شردن بردن( ایجراد مری شرود. برا تجرویز اسرتر ژن جلروی عالیرم            

 ی یائسگی را می گیرند آراردهنده

 سرنوشت زیگوت
ر ر طول می کشد. اگر تخمک  4تا  3ی فالوپ معموالً  د. عبور تخمک ار لولهم آراد می شو14تخمک در ر ر -1

ساعت پس ار آراد شدن لقاح نیابد، توانایی لقاح را ار دست می دهد   ار بین می ر د.برا ایرن    48تا  24در مدت 

م تا 14حساب لقاح در باره ی رمانی ر رهای 

م در لوله فالوپ صورت می گیرد.ریگروت  13

 ی فالوپ تقسیم می شود. در ن لوله

 حواستون باشه که

سلولهای حاصل ار تقسیم ریگوت در مجموع 

 حجم یکسان با ریگوت دارند.

 

 نگاه به آینده

خانم  

 حامله

خانمی در فاز 

 لوتئال

خانمی که قرص 

 خورد ضدبارداری می

خانم 

 یائسه

 ندارد ندارد دارد دارد جسم زرد

مقاااادار اسااااتروژن و 

 پروژسترون

کم  باالست باالست باالست

 است

باال  کم است کم است کم است FSHو  LHمقدار 

 است

رشد فولیکاول جدیاد و   

 گذاری تخمک

 ندارد ندارد ندارد ندارد

 ندارد ندارد ندارد ندارد قاعدگی
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به هنگام تقسیمات کالمید موناس هرم سرلولهای حاصرل ار تقسریم در مجمروع حجرم برابرر برا سرلول ا لیره           

 پیش( 11)فصل دارند

ه ریگوت( در دیواره ی رحم قرار بگیرد. جایگزینی جنین حد د شش ر ر )ن بالستوسیست: جایگزینی یعنی 4

ی فار لوئتال( انجام می گیرد .به هنگام جایگزینی اسرتر ژن باالسرت    بعد ار لقاح )ر ر بیستم د ره جنسی: نیمه

 پایین است. LH   FSH لی 

 حواستون باشه که

 .ی فالوپ بالستوسیست در رحم به  جود می آید نه در لوله

 کوریون: -2

 ی جنین است که با تعامل دیواره رحم جفت را تشکیل می دهد. ترین پرده خارجی

 نوع سلول است: دوجفت متشکل ار 

 سلولهای رحم با ژنوتیپ مشابه مادر-1

 سلولهای کوریون با ژنوتیپ مشابه جنین-2

نی با گر ه خونی جنین در خو،های آن  های محیطی بالستوسیست نشأت می گیرد  در ن رگ کوریون ار سلول 

 جریان است.

 

 ی جنین است. د ر تا د ر جنین را احاطه کرده است   ار آن حفاظت می کند.   ترین پرده داخلی آمنیون:-3

 

یک عدد سیاهرگ با خورن ر شن   د  عدد سرخرگ با خون تیره دارد که جفت را به ر یان  صرل   بندناف:-4

 ر است. ها قطورت می کند. سیاهرگ ار سرخرگ

 حواستون باشه که

 خون جنین جریان دارد نه مادر. فقط در ن بندناف 

ار کوریون   دیواره رحم تشکیل شده   ساختاری است که ار طریق آن، مادر به ر یان غرذا مری رسراند.     جفت:

می شود. مواد شود، بلکه مواد غذایی ار طریق انتشار منتقل  )قید!!!(با خون ر یان مخلوط نمی معموالًخون مادر 

 دفعی جنین ار طریق جفت به مادر می رسند.
 

 

 اتفاقات افتاده بازه ی زمانی
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 حواستون باشه که

 کوریون در تشکیل جنین شرکت ندارد  لی در ساختار جفت شرکت دارد.

 حواستون باشه که

 جنسیت در انتهای سه ماهه ی ا ل است. تشخیصجنسیت جنین هنگام لقاح صورت می گیرد اما  تعیین

 

 ج صوت با فرکانس باال( استفواید سونوگرافی بی ضرر بودن امواج ا لتراسونی )انعکاس اموانکته:

 

 نگاه به گذشته

Rhاگر مادر 
Rhشود؛ چون در حالت عادی افراد  باشد، خون جنین ا ل آگلوتینه لخته نمی -

را  Rhپادتن ضد  -

Rhندارند،  لی اگر جنین د م 
باشد، خونش آگلوتینه می شود، چون در حاملگی د م در خون مادر آنتی کرور   +

 می شود که ار جفت عبور می کند.ه ساختِ بیشتری  Rhضد 

 

 

 

 ت ارات پر دردسر

 
هر جرانوری کره سرطوح    -1 تنفسی گسترش یافته به خارج ار بدن دارد،لقاح داخلی دارد.ص   و

 در همه ی انواع تولید مثل در جانوران آبزی سلول های تخم ار لقاح اسپرم   تخمک ایجاد می شوند.ص  و-2

 ندین بار تولید مثل می کند.ص  وهر جانور در طول رندگی خود چ-3

 ص  و هر جانوری که تخمک با دیواره ی ژله ایِ چسبناک   محکم ایجاد می کند،اسکلت در نی دارد.-4

 ی ا ل رندگی سه ماهه ترین وقایع نمو مهم

 آمنیون   کوریون ی دوم هفته

 تشکیل جفت= اکتودرم، آند درم   مز درم ی دوم بعد از لقاح در طول هفته

ر ع به نمو می کنند. ر یان های خونی   ر ده ش رگ انتهای هفته سوم

 میلی متر درارا دارد. 2حد د 

ی ر یان به  بار ها   پاها شر ع به نمو می کنند   انداره ی چهارم در هفته

 میلی متر می رسد.تشخیص حاملگی با سونو. 5

 

های اصلی شر ع به تشکیل شدن می کنند  همه اندام در انتهای هفته چهارم

 .  ضربان قلب آغار می شود

کبد   پانکراس مشخص می شود   بار ها   پاها شکل  در طی ماده دوم

 می گیرند.

 میلیمتر طول دارد. 22جنین یک گرم  رن    در پایان ماه دوم

های بدنی  جنسیت جنین تعیین شده است    یژگی ی اول انتهای سه ماهه

 آن قابل تشخیص هستند.

 شخیص است.معموالً حرکات قلب قابل ت ی هفتم در هفته
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 ص  و هیدر ار جانوری تغذیه می کند که اندام های تخصص یافته ی تولید مثلی دارد.-5

 ن دارای لقاح خارجی دیده می شود.ص    وجدایی رمانی نوعی جدایی پیش ریگوتی است که تنها در جانورا-6

 ص    و هر جانور دارای دفاع اختصاصی لقاح داخلی دارد.-3

 ص    و هر جانور دارای مننژ لقاح داخلی دارد. -8

 ص    و تخمک با دیواره ی ژله ایِ محکم   چسبناک ایجاد می کند. ،هر جانور دارای گردش خون ساده-9

 م های تولید مثلی تخصص یافته دارد.ص    وهر جانور تخم گذار،اندا-11

 ص    و هر جانور دارای دیافراگم بند ناف دارد.-11

در همه ی مهره دارانی که جهت حرکت هوا در شش هایشان یک طرفه است، الد ماده بر ر ی تخم ها می -12

 ص    و خوابد.

 ص    و پیچ   خم  ارد می کنند. را به یک لوله ی پر اسپرم ها ،بعضی ار سلول های بینابینی بیضه-13

 در همه ی جانوران سلول هایی با توانایی تشکیل تتراد در تولید اسپرم نقش دارند. ص    و-14

 ص    و در انسان بر سر راه خر ج اسپرم ها سه غده ی بر ن ریز  جود دارد.-15

 ص    و غشایی دارد.در انسان هر هورمونی که ر ی لوله ی اسپرم سار اثر می کند،گیرنده ی -16

 ص    و در تنه ی اسپرم انسان اسید سیتریک تولید   تجزیه می شود.-13

 ص    و بالستوسیست با حرکت مژک های لوله فالوپ به رحم منتقل می شود.-18

رن،ممکن نیست در رمانی که پر ژستر ن در حال افزایش خه ی جنسی یک در مرحله لوتئال ار چر-19

 ص    و ل کاهش باشد.ر حاداست،استر ژن 

 ص    و در ابتدا   انتهای مرحله ی لوتئال غلظت خونی استر ژن ار پر ژستر ن بیشتر است.-21

های اصلی شر ع به تشکیل شدن می  همه اندام در مراحل رشد   نمو ر یان انسان،همزمان با مرحله ای که-21

 ص    و ضربان قلب آغار می شود. ،کنند 

ر یان  تشکیل می شوند،های خونی   ر ده  رگ نمو ر یان انسان،همزمان با مرحله ای که در مراحل رشد   -22

 ص    و میلی متر درارا دارد. 2حد د 

بار ها    ،کبد   پانکراس مشخص می شود  در مراحل رشد   نمو ر یان انسان،همزمان با مرحله ای که -23

 ص    و .شر ع به نمو می کنندپاها 

یارده برابر طول ر یان در انتهای هفته ی  در پایان ماه د مطول جنین د   نمو ر یان انسان،در مراحل رش -24

 ص    و سوم است.

 تست های عبارت محور

 کدام عبارت درست است؟  -1

 ( همه ی جانورانی که دارای لوله ی تخم بر هستند، لقاح خارجی دارند. 1

 رشد می کند، دارای جفت هستند.  ( همه ی پستاندارانی که جنین آن ها در ن رحم2

 مانند پرندگان بر ر ی تخم هایش می نشیند.     ( پالتی پوس برخالف خزندگان3

 ( فقس در جانوران خشک ری، لقاح در بدن جانور ماده صورت می گیرد. 4

 در هر جانوری که ...........-2

 حم رشد   نمو می کند. ( اندام های جلویی آن با خفاش اساس یکسانی دارد، جنین در ن ر1

 ( جدایی رفتاری مانع ار تبادل ژن با اعضای هم گونه می شود، گردش خون بار است. 2

 ( حفره شکمی توسس دیافراگم ار سینه جدا می شود، در مبارره با  یر س ها پرفورین نقش دارد. 3

 سبناک ژله ای تولید می شود. ( دارای رفتار غریزی ار نوع الگوی عمل ثابت است، تخمک هایی با دیواره چ4

 است؟ نادرستپوس  یتکدام گزینه در مورد پال -3

konkor  persiakonkor  persia



 KONKURDL.IR                                                          (سوم سال) شناس یصفر تا صد زیست 

 کنکور سراسری  71ه محمدرضا جعفری.  رتب

063 

 گذار است. ( تخم4( رحم ابتدایی دارد.3 را ندارد. ی سلوالر ( ژن سارنده2 ( دیافراگم کامل دارد.1

 پوس، ............. و برخالف سوسمار، ............... دیافراگم است. یاپاسوم برخالف پالت -4

 گذار ر دارای ( تخم4 را ر دارای ( رنده3   را ر فاقد ( رنده2  گذار ر فاقد تخم( 1

 به طور حتم اسپرم های موجود در اپی دیدیم، .......... -5

 ( فاقد کر مور م های همتا هستند. 1

 ( دارای دم   توانایی حرکت هستند. 2

 ( توسس لوله اسپرم بر  ارد آن می شوند. 3

 بعضی ار سلول های آن، ایجاد می شوند. ( طی تقسیم میور4

 در یک فرد بالغ اگر اپیدیدیم آسیب ببیند، ................. -6

 ( ترشح تستوستر ن کاهش می یابد.2    ( تولید اسپرم متوقف می شود.1

 کاهش می یابد. LH   FSH( مقدار 4  ها توانایی حرکت کردن را ندارند. ( اسپرم3

 

 های اسپرم قرار دارند، چیست؟ یی که در بینابین لولهها نقش اصلی سلول -0

  ( ذخیره   بلوو اسپرمLH   FSH     2( ترشح 1

 ( ترشح هورمون استر ئیدی4    ها ( تأمین انرژی برای حرکت اسپرم3

 

 به طور معمول در مردان بالغ ................ -8

 .( تستوستر ن تولید اسپرم را در اپیدیدیم تحریک می کند1

 سار، توانایی میور را دارند. های دیواری لوله اسپرم ی سلول ( همه2

 های حرکت متفا ت است. ( اپیدیدیم دارای اسپرم با قابلیت3

 ( ترشحات پر ستات برای خنثی کردن محیس قلیایی میزراه است.4

 ها است. . اسپرمنقش اصلی غده ای که در پشت مثانه و جلوی روده راست قرار دارد ................ -9

 ( خنثی کردن محیس4  ( تأمین انرژی3   ( ذخیره ی2  ( بلوو1

 

ساله که لقاح صورت نگرفته است، زمانی که غلظت هورمون استروژن در خون  23در یک بانوی -17

 .......... رو به افزایش باشد.  ممکن نیستدر حال کاهش است، 

 ( آمادگی بدن برای لقاح 1

 شدن دیواره رحم  ( ضخیم   پر خون2

 ( احتمال به پایان رسیدن ا لین تقسیم میور 3

 ( غلظت هورمون محرک فولیکولی در خون 4

 هورمون محرک ترشح تستوسترون، نوعی هورمون گلیکوپروتئینی است که ........ -11

 ( در چرخه تخمدان نمی تواند بر سلول های در ن ریز عمل کند. 1

 کننده تخمک، گیرنده پر تئینی دارد. ( در غشای سلول های احاطه 2

 تولید اسپرم را در لوله های اسپرم سار تحریک می کند.  FSH( همراه با 3

 های تخمدان   بیضه بیان می شود. ( ژن رمزکننده آن در بعضی ار سلول 4

 به طور معمول در دستگاه تولیدمثل زنان، ..................-12 

 ی فالوپ به حرکت تخمک کمک می کند. لولههای مخطس  ( انقباض ماهیچه1

 ترین حد خود می رسد. رحم به بیش  ه یدان، ضخامت دیوار ی فولیکولی تخم ( در ا اخر د ره2

konkor  persiakonkor  persia

http://konkurdl.ir/


 www.KonkurDL.ir [مرجع تخصصی دانلود کنکور]

064 

 ی خود می باشند. های در حال رشد، هدف هورمون سارنده های فولیکول ( سلول3

 ین مقدار خود می رسد.تر گذاری، ترشح استر ژن   پر ژستر ن به بیش ( یک هفته بعد ار تخمک4

در یک بانوی سی ساله، تجویز دارویی با مقادیر نسبتاً بااال از اساتروژن و پروژساترون در روز     -13

 پنجم چرخه جنسی، سبب می شود تا ...........................

 های جدید جلوگیری شود. ( ار رشد فولیکول2  خون افزایش یابد. LH   FSH( میزان 1

ی رحم ضخیم    ( جسم ررد توسعه یابد   دیواره4 ی گامت، تکمیل شود. سیم میوری سلول راینده( ا لین تق3

 پرخون گردد.

 ی جنسی زنان، ................ به طور معمول، در فاصله روزهای هفتم تا چهاردهم از چرخه -14

 ، سبب تشکیل تخمک تمایز نیافته می شود. LH( حداکثر میزان 1

 ی پر ژستر ن سبب ضخیم شدن   حفظ دیواره رحم می شود.( مقادیر باال2

 ( میزان ترشح استر ژن   پر ژستر ن، به طور قابل توجهی افزایش می یابد.3

4 )LH   FSH .با تأثیر فولیکول، سبب تولید هورمون استر ئیدی می شوند 

 کند؟ ن انسان را به درستی بیان میی فولیکولی تخمدا کدام عبارت، وقایع مرحله -15

 است. LH( پاسخ هیپوفیز پیشین در مقابل افزایش ریاد استر ژن، افزایش ترشح 1

 ی رحم می گردد. ( مقادیر باالی استر ژن   پر ژستر ن سبب ضخیم شدن دیواره2

 ، سبب تکمیل ا لین تقسیم میوری برای تشکیل گامت می شود. LH( حداقل میزان 3

 تخمدان را مهار می کند. FSH   LHمی منفی، ترشح ( استر ژن با ایجاد مکانیسم خودتنظی4

 ی لوتئاِل انسان، در ............. ی اولِ مرحله به طور معمول، در انتهای هفته -16

( تخمدان، فعالیت ترشحی جسم ررد کاهش می 2 ( رحم، فرآیند ضخیم شدن دیواره متوقف می شود.1

 یابد.

برره مقرردار   LH( هیپرروفیز پیشررین، هورمررون  4 ی یابد.( خون، مقدار هورمون پر ژستر ن افزایش م3

 تری ساخته می شود. بیش

 تولید هورمون در فولیکولِ تخمدانِ انسان، در ....................... صورت می گیرد. -10

 ی آند پالسمی ربر (شبکه4( شبکه ی آند پالسمی صاف3   گلژی( جسم 2 ( ریبور م1

............. بر میزان ترشح .................، مثالی از خودتنظیمی مثبات   در انسان، اثر افزایش هورمون -18

 است.

 ی فولیکولی در مرحله LH( استر ژن ر 2    ار هیپوفیز LH( پر ژستر ن ر 1

 ی لوتئال در مرحله FSH( استر ژن ر 4   ل ر محرک فوق کلیه ار هیپوفیز( کورتیز3

گاذاری، باه طاور مساتقیم بار       ی رحم پس از تخمک ارهدر انسان، افزایش ضخامت و حفظ دیو -19

 ی کدام است؟ عهده

1 )LH   FSH 2 )LH 3   استر ژن )FSH    استر ژن   پر ژستر ن4  پر ژستر ن ) 

ی لوتئال، ترشح کدام ماواد کااهش    های جدید در مرحله برای جلوگیری از فعال شدن فولیکول -27

 می یابد؟

1 )LH   FSH 2   پر ژستر ن )LH 3   استر ژن )FSH 4استر ژن   پر ژستر ن ) 

 گذاری کدام مورد از فولیکول رها می شود؟ در انسان هنگام تخمک -21

 کر مور م د کر ماتیدی دارند. 23ی قطبی که هر کدام  ( یک تخمک تمایز نیافته   سه گویچه1

 کر ماتیدی دارند. کر مور م تک 23ی قطبی که هر کدام  ( یک تخمک تمایز نیافته   سه گویچه2
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 کر مور م تک کر ماتیدی دارند. 23ی قطبی که هر کدام  ( یک تخمک نابالغ   یک گویچه3

 کر مور م د کر ماتیدی دارند. 23ی قطبی که هر کدام  ( یک تخمک نابالغ   یک گویچه4

 ی فاز لوتئال ..................... در نیمه -22

1 )LH   FSH .پر ژستر ن باالتر ار استر ژن است. (2     افزایش می یابد 

 گذاری انجام می شود. ( تخمک4 های فولیکولی ترشح می شوند. ( استر ژن   پر ژستر ن ار سلول3

 ی بارداری است؟ کدام نشانه -23

 ( باقی ماندن جسم ررد4  گذاری ( تخمکLH   FSH 3( افزایش 2 ( تشکیل جسم ررد1

 ؟نداردها تأثیری  ولهیپوتاالموس بر ترشحات کدام سل -24

 (  ریکول سمینال4های فولیکولی تخمدان ( سلول3ررد( جسم 2های بینابینی بیضه لولس (1

 

ی رحم گیرنده دارد و به طور مستقیم باعث افزایش ضاخامت رحام    کدام هورمون روی دیواره -25

 گذاری می شود؟ قبل از تخمک

    LH   FSH( 2( استر ژن      1

 ستر ژن   پر ژستر ن( ا4( پر ژستر ن   3

 است؟ سرخرگ موجود در .........  نادرستکدام مطلب -26

 ( بند ناف، د  عدد بوده   محتوی خون تیره است. 1

 ( بخش شکمی ماهی، بیش ار یک عدد بوده   غنی ار اکسیژن است. 2

 ( خرچنگ درار، بیش ار یک عدد بوده   غنی ار اکسیژن است. 3

   هیپوفیز، د  عدد بوده   حامل هورمون است.  ( ساقه بین هیپوتاالموس 4

 به طور معمول در صورت تشکیل زیگوت ............... -20

 های دیگر مقدار ترشح استر ژن   پر ژستر ن ریاد می شود. ( با بلوو فولیکول1

 ( یک سرخرگ   د  سیاهرگ ارتباط غذایی مادر   ر یان را سبب می شود.2

 ت سه الیه ر یانی تشکیل می شود.( هم رمان با تشکیل جف3

 درپی تقسیم می شود. ( بالستوسیست هنگام حرکت در سرتاسر لوله فالوپ پی4

 ......................«هنگام جایگزینی »است؟  نادرستکدام  -28

  ( جنین در مرحله بالستوسیست است.1

 ست.تر ار استر ژن ا کم است   مقدار پر ژستر ن بیش LH   FSH( مقدار 2

  ی قاعدگی است. ( حد د ر ر ششم چرخه3

 ( جسم ررد  جود دارد.4

 است؟ نادرستکدام  -29

 تر است. ( آمنیون، ار کوریون به اکتودرم جنین نزدیک1

 های خونی کوریون خون مادر جریان ندارد. ( در سرخرگ بند ناف   رگ2

 جلوی گرگرفتگی یائسگی را می گیرند. LH   FSH( با تجویز 3

 یگوت در ن لوله فالوپ تشکیل می شود.( ر4

 کدام عبارت صحیح است؟ -37

  میلی متر طول دارد. 22( ر یان سه هفته ای انسان، حد د 1

 ی ر یان انسان شر ع به نمو می کند. ( در انتهای ماه د م، ر ده2

 ( در سونوگرافی، پژ اک امواج ا لتراسوند، تصویر تشکیل می دهد.3
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 تر است. ی آمنیون، به ر یان انسان نزدیک به پرده ( غشای کوریون نسبت4

 ترشحات وزیکول سمینال ................. -31

( به همراه تستوستر ن، تولید اسرپرم را تحریرک   2  ها را سبب می شود. ( بلوو   تحرک اسپرم1

 می کند.

ها را خنثری   اسپرم ( محیس اسیدی مسیر حرکت4 ها را فراهم می کند. ( انرژی الرم برای تحرک اسپرم3

 می کند.

 ی خود است؟ کدام سلول هدف سلول سازنده -32

 ( هیپوتاالموس4 ( پاراتیر ئید3  ( سلول فولیکولی2  ( قشر فوق کلیوی1
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