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 کىکًرَای  کلیدی مرجع داولًد رایگان  سًاالت ي پاسخ 
  َا رشتٍ ي کارشىاسی َمٍ ارشد دکتری ي کارشىاسی 

 کشًر از خارج ي داخل آزاد ي سراسری کىکًر سًاالت
 داولًد کىکًرَای آزمایشی گسیىٍ دي , سىجش , قلمچی , گاج

 ىکًریي مًسسات ک کشًر داولًد جسيات درسی بُتریه اساتید
 َا المسائل حل ي داوشگاَی ي درسی کتابُای داولًد

 ي ارشد کىکًر برتر وفرات کاروامٍ ي مصاحبٍ
 ارشد ي کىکًری تحصیلی ي اوگیسشی مشايرٌ

 َا آزمایشگاٌ ي المپیاد ي وًر پیام سًاالت
 : محمد ي فراز رَبر  سایت ي اوجمه کىکًرمدیریت 
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U :ويژگي آنزيمها
-عمل اختصاصي دارند(به خاطر شكل ويژه جايگاه فعال) rRNA      2-بيشترآنها پروتئيني هستند بجز1
-سلول ازهركدام بارها استفاده مي كند.چون آنزيم طي واكنش تغيير نميكند ولي كاهش مي يابدپس سلول هميشه آنها را مي سازد. 3
-به تغييرات شديددما حساس هستند.چون ساختار سه بعدي وشكل جايگاه فعال آنها به هم مي ريزد.(درباكتري ترموفيل كه آركي 4

 درجه سانتيگراد راتحمل ميكنند) 80-60باكتري است آنزيمها دماهاي 
 اسيدي فعال مي شود. PH خنثي فعالند ولي پپسينوژن معده درPH حساسند.اغلب درPH-به تغييرات 5

*جايگاه فعال آنزيم:بخشي از آنزيم كه پيش ماده به آن متصل مي شود. 
*افزايش دما وبرخي ويتامين ها با افزايش اتصال پيش ماده به جايگاه فعال ،سرعت واكنش را افزايش مي دهند.ولي سموم مانند 

سيانيد،ارسنيك و حشره كشها با اشغال جايگاه فعال از فعاليت آنزيم جلوگيري مي كنند. 
*براي جستجوي آميالز در ميكروبهاي خاك(محيط كشت)ازمحلول يد دار استفاده مي شود. 

 (تيامين و..) B*كوآنزيم:ماده اي غيرپروتئيني كه سرعت عمل آنزيم هارا افزايش مي دهد.مثل ويتامين هاي 
-مالتا ز 2-آميالز    1 آنزيم نياز داريم:2*براي تجزيه كامل نشاسته به منومرسازنده به 

*كاربردآنزيم هاي مصنوعي:درپودر رختشويي از پروتئازوليپاز استفاده مي شود.براي پوست كندن ماهي-ساخت اسفنج و........ 
 

 اسيدهاي نوكلئيك:

پليمرهايي هستند كه واحد سازنده (منومر)آن نوكلئوتيدبوده و پيوندبين منومرها كواالن ازنوع فسفودي استراست. 
 اينترفاز)سنتز مي شود. S پليمرازطي فرايندهمانندسازي(مرحلهDNA :دزوكسي ريبونوكلئيك اسيد است كه توسط آنزيم DNAالف:

  DNA دارند.يوراسيل ندارند،قند ساختاري آن دزوكسي ريبوز است.(قند ريبوز نيست) Tو C و G وAنوكلئوتيدهاي آن بازهاي آلي 
بزرگترين مولكول بدن است. 

*DNA درميتوكندري-كلروپالست-هسته-هستك وجود دارد.درساختار كروموزوم، نوكلئوزوم، پالزميد، افزاينده،راه انداز، اگزون 
 دار (زگيل-باكتريوفاژ-آبله مرغان DNAاينترون،جايگاه پايان رونويسي، ژن، اپراتور،اپران،وكتور، انتهاي چسبنده و نيز ويروس هاي 

-هرپس )به كار مي رود. 
*دريوكاريوت خطي ودرپروكاريوت حلقوي مي باشد. 

*دريوكاريوت داخل هسته و درپروكاريوت درسيتوپالسم(ناحيه نوكلئوتيدي)قرار دارد. 
 دارد ولي بقيه جانداران هر دو را با هم دارند.پريون (پروتئين عامل جنون گاوي)اسيدنوكلئيك ندارد. RNA ياDNA*تنها ويروس 

 است. Uو C و G وA پليمراز طي فرايند رونويسي سنتز ميشود.نوكلئوتيدهاي آن RNA :ريبونوكلئيك اسيد،توسط آنزيم RNAب:
تيمين ندارندوقندشان ريبوز است.دريوكاريوت ها داخل هسته سنتز و درسيتوپالسم فعاليت دارند.  

*RNA)درميتوكندري-كلروپالست-هستك-هسته وجود دارد.درساختاركدون mRNA)ريبوزوم-( rRNA)آنتي كدون-( tRNA ( 
 ) به كار مي رود. HIV –TMV دار(هاري-آنفلونزا-RNAو ويروسهاي 

 تك رشته اي است كه عامل بيماري در گياهان است. RNA*ويروئيد يك 
 3 :آدنوزين تري فسفات يك نوع نوكلئوتيد(ريبونوكلئوتيد)است كه به آن دوگروه فسفات اضافه شده است.(نوكلئوزيدي با ATPج:

 گروه فسفات) رايج ترين انرژي درون سلول ها كه بطور مستقيم درواكنشهاي انرژي خواه مصرف 2گروه فسفات و نوكلئوتيدي با 
 مي شود. 

*ATP از 
U كربنه ريبوز+باز آدنين5قند U+3 .گروه فسفات ساخته شده است 

                      آدنوزين  
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 دو رشته اي به همراه هيستون-نوكلئوتيد واحد سازنده اسيد نوكلئيك-نوكلئوزيد قند +باز آلي DAN*نوكلئوزوم قسمتي از 
 برگشت ناپذيراست چون پيوندبين دوفسفات سريع تجزيه      AMP بهATP برگشت پذيراست ولي تبديلADP بهATP*تبديل

مي شود. 

UمتابوليسمU .مجموع واكنشهاي سلول كه به دو گروه انرژي خواه(سنتزآبدهي) وانرژي زا(هيدروليز) تقسيم مي شود:

 انرژي خواه كه طي آن دو عدد منومرباهم تركيب شده ويك مولكول آب آزاد مي شود. مثل تشكيل پيوند واكنش سنتزآبدهي:-1

 پليمراز RNA پليمرازوDNA ويا تشكيل پيوند فسفودي استر بين دو نوكلئوتيد توسط آنزيم rRNAپپتيدي بين دو آمينواسيد توسط 

:طي اين واكنش يك پليمربه منومرهاي سازنده اش تبديل مي شودوآب مصرف شده وپليمرتجزيه مي شود. در واكنش هيدروليز-2

 توليد نشده تنها گرما ايجاد مي شود.مثال درهيدروليز نشاسته به گلوكز ،گرما توليد مي شود. ATPتبديل پليمربه منومرهايش 

 
 

*واكنشهاي انرژي خواه: 
، عملكرد ATPسنتزآبدهي، اگزوسيتوز، آندوسيتوز، انتقال فعال(جذب اغلب قندهاي ساده مثل كلوكزوجذب آمينواسيداز روده)، سنتز

از  H ازماتريكس ميتوكندري به فضاي بين دو غشاء، انتقال Hپمپ سديم- پتاسيم، مرحله ي سوم فتوسنتز(چرخه كالوين)- انتقال 
بستره به تيالكوئيد در كلروپالست 

*واكنشهاي انرژي زا: 
  AMP به ATP و هيدروليزADP به  ATP)-هيدروليز2و1تنفس سلولي-واكنشهاي نوري فتوسنتز(مرحله 

*انتشار ساده-اسمز-پالسموليز-تورژسانس-تراوش كليه غيرفعال(درجهت شيب غلضت هستند) 
 درصد مواد معدني 1درصدسايرمواد آلي-1 درصدكربوهيدرات-5 درصدچربي-10 درصدپروتئين-18 درصدآب-65*بدن انسان 

*تارعنكبوت پروتئين رشته اي كه توسط غدد در سطح زيرين شكم جانور ترشح مي شود.توانايي تنيدن تار ارثي(غريزي)بوده وتوسط 
 كنترل ميشود.علت اصلي خاصيت كشساني ،قابليت بازوبسته شدن پيچ خوردگي هاي درون اجسام مهره مانند است. DNA مولكول

*پليمرهاي زيستي: 
پلي ساكاريدها-كوتين(تنهاليپيد به صورت پليمر)-پروتئين ها(متنوع ترين پليمر)-اسيدهاي نوكلئيك 

*منوساكاريدها-اسيدهاي چرب و ويتامينها(بيوتين-تيامين و.....)مولكولهاي كوچك هستند. 
*محل ساخت همه ي آنزيمها درون سلول است ولي محل فعاليت برخي درون سلول وبرخي برون سلول است. 

 است. Uپلي ساكاريديUوگاهي Uپروتئيني U*آنتي ژن بيشتر
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-----------سلول 2فصل 
UتريكوديناU جاندارتك سلولي،يوكاريوت،هتروتروف و جزء آغازيان مژكداراست.برخالف سلولهاي انسان دهان سلولي داردوديواره:

سخت وانعطاف پذيردارد. 
*مژكهاي اين جاندارهم باكتري هارابه سوي دهان سلولي ميراندوهم موجب حركت جاندار مي شود. 

*درقسمت پايين جاندارخارهاي اتصال دهنده وجود داردكه جاندار رابه سطح تكيه گاه (بدن ماهي)متصل مي كند 
*تريكوديناوسلولهاي بدن ما:هردوهسته دارندويوكاريوتي هستند،دربدن ماسلولهاي پوشاننده ي لوله هاي تنفسي همانند تريكودينا 

مژك دارند.همه ي سلولها ازجمله تريكودينا غشاء پالسمايي دارند. 
پروكاريوت:هسته ي مشخص واندامك غشاء دار ندارند.ولي اندامك بدون غشاء مثل ريبوزوم در آنها ديده مي شود.همه ي باكتري ها 

در اين گروه قرار دارند. 

انواع ميكروسكوپ: 
 ميكرومتريعني درحدود اندازه كوچكترين باكتري رانمي توان ديد. 2/0-نوري:قدرت تفكيك پايين داردواجسام كوچكتراز 1

نميتوانيم ساختاردروني باكتري را مشاهده كنيم ولي ميتوان با آن سلول زنده را مشاهده كرد.وهسته-ميتوكندري وكلروپالست راديد. 
-الكتروني:نميتوان سلول زنده و مراحل ميتوز وميوز را با آن ديد.به دونوع نگاره(ديدن ساختارسه بعدي سطح نمونه) وگذاره (ديدن 2

ساختاردروني واندامكهاي درون سلولي=تصوير دو بعدي) تقسيم مي شود. 
 ) Rقدرت تفكيك:كوچكترين فاصله اي كه بين دو جسم ميتوان تشخيص دادوآنها رابصورت جدا ازهم ديد.هرچه قدرت تفكيك(

كوچكتر باشد ميكروسكوپ قويتر است. 
 ميكرومتر را به صورت دو نقطه مجزا ازهم مي بيند. 2/0باشد.دونقطه با فاصله  R=0/1*اگردرميكروسكوپي 

                                                                                                                                                                
 

تخم پرندگان >تريكودينا و پارامسي>گلبول قرمزيا اريتروسيت> باكتري>*نسبت سطح به حجم به ترتيب:ميون و نورون
*اندازه و شكل هرسلول به كارآن سلول بستگي دارد. 

*عامل محدود كننده اندازه سلول نسبت سطح به حجم است.سلول بزرگتر نسبت به سلول كوچكتر سطح به حجم كمتري دارد. 
*كوچكترين سلول زنده باكتري است پس سطح به حجم بيشتري دربين سلولهاي كروي دارند. 

U :جنس ديواره سلولي
-درگياهان: سلولز(پلي ساكاريدي) در ماده زمينه اي از پروتئينها وپلي ساكاريدهاي ديگر است. 1
-در قارچ: كيتين(پلي ساكاريدي) است كه شبيه اسكلت خارجي حشرات است. 2
شود.  -دياتومه:نوعي آغازي تك سلولي فتوسنتزكننده كه ديواره سيليسي دارد.ازديواره آن براي تهيه سنگ سنباده استفاده مي3
 دارد. Uسلولزي+سيليسيU-تاژكدارچرخان: نوعي آغازي تك سلولي فتوسنتزكننده كه ديواره 4
-جلبك قرمز:دربرخي كربنات كلسيم دارد ودر تهيه آگار استفاده مي شود. 5
-روزن داران: نوعي آغازي كه پوسته آهكي دارد ودرتهيه سنگ آهك كاربرد دارد. 6
-يوباكتري ها:ديواره پپتيدوگليكاني (پروتئين+هيدرات كربن) دارند. 7
-مژكداران:مثل پارامسي وتريكودينا آغازياني با ديواره سخت ولي انعطاف پذير هستند. 8

*در سلول جانوري ديواره سلولي نداريم به همين خاطر برابر فشار تورژسانس مقاومت ندارند. 

 سلولهاي مختلف اندازه هاي متفاوتي دارند.بطوريكه برخي سلولها با چشم قابل ديدن  هستند
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*ديواره سلولي قارچها وباكتري ها فاقد منفذ-الن و پالسمودسم هستندولي درگياهان ديواره سلولي منفذ داربوده وازطريق پالسمودسم 
 گياهي ديده مي شودپس تراكئيدفاقدپالسمودسم است) Uزنده يUباهم ارتباط دارند.(پالسمودسم فقط در سلولهاي 

شود.  *باكتري ها همگي ريبوزوم و غشاء سلولي دارند ولي ديواره سلولي- كپسول- پيلي وتاژك دربرخي ازآنها ديده مي
/مثال:كدام سلول سطح به حجم كمتري دارد؟ 

الف)اريتروسيت                    ب)ميون                     ج)سلول عصبي                  د)تخمك مرغ 
                                                                            

 
 

*تمام سلولها غشاء سيتوپالسمي دارندوجنس آن دواليه فسفوليپيد+پروتئين+هيدرات كربن است.(كلسترول در سلول جانوري) 

اعمال غشاء: 
-كنترل عبورومرور مواد به درون يا بيرون سلول(نفوذپذيري انتخابي) 2-احاطه پيرامون سلول                         1
-دريافت پيام 4-درباكتريها متابوليسم سلولي در غشاء سيتوپالسمي انجام مي شود(چون اندامك ندارند)       3

*بيشترين تعداد مولكول درغشاء فسفوليپيد است. 
*گليكوپروتئين وگليكوليپيد ها در سطح خارجي غشاء هستند. 

*پروتئين هاي سطحي نقش پذيرنده را دارند.وپروتئين هاي سراسري كه در عرض غشاء قرار دارند نقش حامل را دارند.برخي 
كانال(درانتشار تسهيل شده)وبرخي پمپ(درانتقال فعال)مي باشند.(پروتئين ناقل در انتقال فعال شركت دارد) 

U :انتقال مواد از غشاي سلولي
-انتشار ساده:انتقال خودبخودي ماده از جاي پرتراكم به جاي كم تراكم(درجهت شيب غلظت) بدون صرف انرژي تابرقراي تعادل  1

*انتشار هرماده مستقل از ديگري است وبه تراكم ماده-دماي محيط وقطر مولكولها بستگي دارد. 
-انتشارتسهيل شده:ازطريق كانال انجام مي شود.در جهت شيب غلظت تابرقراري تعادل ،پس ازتعادل هنوز مبادله بين دومحيط انجام 2

مي شود ولي غلظت مواد درهردومحيط يكسان است. 
-اسمز:انتشار آب ازعرض يك غشاءبا نفوذپذيري انتخابي(نيمه تراوا) كه طي آن آب از محيط رقيق به غليظ مي رود. 3

*فشاراسمزي:تمايل محيط به جذب آب را گويند.محيط غليظ چون تمايل بيشتري به جذب آب دارد فشاراسمزي بيشتري نيزدارد. 
-انتقال فعال:توسط پروتئين هاي ناقل درخالف شيب غلظت(ازجاي كم به جاي زياد)با صرف انرژي انجام ميشود.مثل جذب گلوكز و 4

آمينواسيد در روده انسان-بازجذب گلوكز وآمينواسيد در لوله خميده نزديك نفرون-عبور يونها و..... 
*انتقال مواد معدني يوني فعال ولي مواد معدني خنثي غيرفعال انجام مي شود. 

*انتقال مولكولهاي بزرگ ازطريق آندوسيتوز واگزوسيتوز به صورت فعال وبه كمك وزيكولهاي غشاء دار انجام مي شود. 
*آميب به روش آندوسيتوز تغذيه مي كند. 

 

U:ديواره سلول گياهي  U درهنگام تقسيم سلول گياهي وزيكول هايي از گلژي بين دو سلول قرار گرفته و تيغه مياني را مي سازند.در

ادامه ديواره اوليه و ثانويه ساخته مي شود. 
 اليه وجود دارد كه قديمي ترين اليه تيغه مياني و جوان ترين اليه ديواره ثانويه است. 5*بين دو سلول گياهي مجاور 

*جديدترين،نزديك ترين به غشاء سيتوپالسمي و ضخيم ترين اليه ديواره ثانويه است. 
*همه سلولهاي گياهي تيغه مياني وديواره اوليه را دارند ولي ديواره ثانويه در سلولهاي مسن وفاقد رشد ايجاد مي شود كه چوبي بوده 

با ضخيم شدن موجب مرگ سلول مي شود. 

 غشاء سلول
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:قسمتي ازديواره سلول كه نازك شده و فاقد ديواره ثانويه است و تبادل مواد بين سلولهاي گياهي مجاور درآن قسمت انجام        الن

مي شود.  

 هستند وعمل تبادل بين سلولهاي گياهي راانجام U زندهU:درمنافذ ديواره سلولي رشته هايي ازجنس سيتوپالسم وجود داردكهپالسمودسم

ميدهند.به اين رشته هاي سيتوپالسمي ،پالسمودسم مي گويند. 
*درمحل پالسمودسم تنها غشاء پالسمايي ديده مي شود. 

                                                             
 

-بدون غشاء:ريبوزوم-سانتريول-اسكلت سلولي(ريزلوله وريزرشته)-تاژك-مژك-هستك 1
-يك عدد غشاء دارند:جسم گلژي-شبكه آندوپالسمي-پراكسي زوم-ليزوزوم-واكوئل 2
 دارند) RNAوDNA اليه فسفوليپيدي):هسته-ميتوكندري-كلروپالست (اين سه اندامك 4-دوعدد غشاء دارند(3

*باكتري فاقد اندامك غشاءدار بوده فقط ريبوزوم دارد. 
*در سلول جانوري پالست(كلروپالست)-ديواره سلولي و واكوئل مركزي وجود ندارد. 

                       
 
 
 

 نوع منومر)درپروتئين سازي(ترجمه)نقش دارد.ازدوبخش غيرمساوي تشكيل شده است 24 مي باشد(rRNA آن پروتئين و  جنس
rRNA دريوكاريوتها توسط آنزيم RNAمراز پليI ازروي DNA هستك ساخته مي شود.پس ريبوزوم درون هسته و هستك وجود 

دارد ولي فعاليت ندارد.ريبوزوم پس ازساخته شدن ازهسته واردسيتوپالسم مي شود. 

ريبوزوم پروكاريوتي: *
-ساده وكوچك است كه دريوباكتريها-ماتريكس ميتوكندري-بستره كلروپالست وجود دارد. 1
-درسيتوپالسم سلول پروكاريوتي پراكنده اند. 2

ريبوزوم يوكاريوتي: *
-بزرگ و پيچيده اند.دريوكاريوتها و آركي باكتريها(متانوژن-ترموفيل-هالوفيل)ديده مي شود. 1
-در سيتوپالسم،روي شبكه آندپالسمي زبر،روي غشاء خارجي هسته وجود دارند 2

*ريبوزوم درون شبكه آندوپالسمي زير ديده نمي شود- پيوند پپتيدي و فسفودي استر درآنها ديده مي شود 
 نقش آنزيمي دارد كه هنگام پروتئين سازي (ترجمه)ايجاد پيوند پپتيدي بين آمينواسيدها مي كند. rRNA*درريبوزوم 

                                                              
 
 

 تشكيل شده است.اجزاي اين دستگاه درساخت-ترشح وذخيره مولكولهاي زيستي با Uازاندامكهاي غشاء دارUدستگاه غشايي دروني:*

يكديگر همكاري دارند.مهمترين كار دستگاه غشايي دروني تقسيم كردن فضاي درون سلولي است. 
*ميتوكندري وكلروپالست جزء دستگاه غشايي دروني نيستند. 

U :شبكه آندوپالسمي 
كيسه هاي به هم پيوسته از جنس غشاء هستند.دو نوع زبر وصاف تقسيم ميشود كه عمل آنها باهم متفاوت است. 

 اندامك ها

 ريبوزوم

 اندامكهاي غشاء دار
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:سه كارمهم انجام مي دهند. شبكه آندوپالسمي زبرالف)

-غشاء سازي:پروتئين هاي ساخته شده توسط ريبوزوم وفسفوليپيدهاي ساخته شده توسط شبكه آندوپالسمي صاف درون آن 1
 جاي مي گيرندودرساختارغشاء به كار مي روند. 

-پروتئين سازي:پروتئينهاي ترشحي به خارج سلول مانند پادتن ها و هورمونهاي پروتئيني ،ابتدا توسط ريبوزوم ساخته سپس وارد 2
شبكه آندوپالسمي زبرمي شوند.اين پلي پپتيدهادرون شبكه آندوپالسمي ساختارسه بعدي پيدا مي كنند(فعال ميشوند)وزنجيره هاي 

كوچكي از مولكولهاي قندبه پلي پپتيد اضافه مي شود.وگليكوپروتئين توليد مي شود.درشبكه آندوپالسمي زبر،گليكوپروتئين دركيسه 
 مي Uنشانه گذاريUهايي به نام وزيكول انتقالي بسته بندي وسپس به طريق اگزوسيتوز خارج مي شوند.اين پروتئين ترشحي به گلژي رفته 

شود. 
 پليمراز وارد شبكه آندوپالسمي و گلژي نمي شود. DNA پليمراز-RNA*پروتئينهاي درون سلولي مانند كاتاالز-هيستون-

-ليزوزوم سازي:شبكه آندوپالسمي زبر با گلژي ،ليزوزوم را مي سازند. 3
*اريترومايسين آنتي بيوتيكي است كه مانع پروتئين سازي در سلولهاي باكتري مي شود. 

شبكه آندوپالسمي صاف: ب)
شبكه به هم پيوسته اي از لوله ها وكيسه هاي غشاء دار وبدون ريبوزوم است كه درون غشاءآن آنزيمهاي مختلفي وجوددارد. 

كارهاي آن: 
-ليپيدسازي:اسيد چرب-فسفوليپيد-استروئيدها(كلسترول-استروژن)-تري گليسريد-موم ها(كوتين) 1
-تنظيم قند خون:باعث تجزيه گليكوژن كبد به گلوكز خون مي شود. 2
-سم زدايي:تجزيه داروها ومواد شيميايي مضر در جگر 3
-ذخيره يون كلسيم:درشبكه ساركوپالسمي سلولهاي ماهيچه اي وجود داردكه براي انقباض ماهيچه الزم است. 4

*شبكه ساركوپالسمي:لوله هايي كه دورتادور تارچه ماهيچه(ميوفيبريل)را فراگرفته اند. 
*سلولهايي كه پروتئين سازي بيشتر دارند شبكه آندوپالسمي زبر وگلژي فعالتري دارند مثل: 

-غده هاي ترشح كننده آنزيم گوارشي مثل سلولهاي پپتيك معده(توليد پپسينوژن ورنين مي كنند) 2-پالسموسيت                         1
-سلولهاي ترشح كننده هورمون مثل جزاير النگرهانس(توليد انسولين وگلوكاگون مي كنند) 4-سلولهاي همراه آوند آبكش   3

*سلولهاي كبدي وماهيچه اي ونيز سلولهايي كه چربي سازي مي كنندمثل سلولهاي فوليكولي وجسم زرد تخمدان-سلولهاي اپيدرم 
شبكه آندوپالسمي صاف گسترده اي دارند. 

                                    
 

كيسه هاي پهني ازجنس غشاء كه كيسه ها به هم پيوستگي فيزيكي ندارند.تعداد گلژي درهرسلول به مقدار پروتئين ترشحي آن سلول 
بستگي دارد.اعمال جسم گلژي: 

-نشانه گذاري:گليكوپروتئين هايي كه از شبكه آندوپالسمي زبر آمده اند. 1
-ليزوزوم سازي:در سلول جانوري (در سلول گياهي واكوئل سازي مي كند) 2
-ايجاد تيغه مياني:درهنگام سيتوكينز سلولهاي گياهي 3

                                 
 

 جسم گلژي

 ليزوزوم
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جزء دستگاه غشايي دروني،حاوي آنزيمهاي تجزيه كننده است كه غشاء ليزوزوم ساير قسمتهاي سلول را از گزند اين آنزيمها حفظ مي 
كند.ليزوزوم در سلولهاي فاگوسيت كننده مانند ماكروفاژ-نوتروفيل ومونوسيت بيشتر يافت مي شود.دفاع غيراختصاصي خط دوم 

برعهده ليزوزوم است. 
*ليزوزيم آنزيم برون سلولي كه دردفاع غيراختصاصي خط اول شركت ميكند. 

-نمو جنين 3-هضم اندامكهاي پير وفرسوده        2-گوارش درون سلولي  1كارهاي ليزوزوم:
 

                                              درون سلولهاي بالغ گياهي ديده مي شود.اين نوع واكوئل در سلولهاي جانوري-سلولهاي بنيادي راس                                                  
ريشه و ساقه وجود ندارداين نوع واكوئل را مي توان يك ليزوزوم بزرگ درنظرگرفت. كارهاي آن: 

بزرگ شدن سلول گياهي –-ذخيره آب:باعث تورژسانس 1
-ذخيره مواد شيميايي:فراورده دفعي مثل تانن-صمغ-رزين 2
-ذخيره رنگيزه ها:به گرده افشاني گياه كمك مي كند. 3
-ذخيره مواد سمي:مثل تركيبات ثانويه گياهان براي دفاع (روغن خردل درگياهان تيره شب بو-پپتيدگوگرد دار در يونجه) 4
-داشتن آنزيمهايي براي گوارش درون سلولي 5
 مثل كاكتوس وگل ناز CAM كربنه در گياهان تيره 4-ذخيره دي اكسيد كربن به صورت اسيد 6

                                                       
 

درتك سلوليهاي ساكن آب شيرين مثل پارامسي-آميب-ولوكس واوگلنا براي دفع آب اضافي(ايجاد هومئوستازي)وجود دارد. 
-ضربان دار 2-گوارشي   1*در اين تك سلوليها دو نوع واكوئل ديده مي شود:

                                   
 

درمجاورت شبكه آندوپالسمي صاف قرار داردوتوليد پراكسيد هيدروژن ميكندكه با آنزيم كاتاالز آنرا خنثي مي كندوباعث سم زدايي و 
حفظ استروئيدها از آسيب ميشود.اين اندامك بيشتردرسلولهاي كبدي قرار دارد.اين آنزيم براي اسفنج سازي استفاده      مي شود. 

*آنزيم كاتاالز در ريبوزوم سيتوپالسم(دروني) سنتز شده در درون پراكسي زوم(سيتوپالسم) فعاليت دارد. 
                         

 
 تايي ميكروتوبول(ريزلوله) است.كارهاي آن: 3 دسته 9درنزديكي هسته قرار دارد وبدون غشاء است.جنس آن از

-تشكيل مژك وتاژك 3-تشكيل دوك تقسيم         2-سازماندهي ميكروتوبول واسكلت سلولي           1
*ميكروتوبول درساختار سانتريول-تاژك-مژك-دوك تقسيم و اسكلت سلولي شركت دارد. 

*تاژك باكتري از يك تار پروتئيني ساخته شده كه ساختار ميكروتوبول ندارد.(متفاوت با تاژك يوكاريوت از نظر ساختار وعمل) 
*در گياهان،خزه وسرخس سانتريول وگامت هاي نر تاژكدار(آنتروزوئيد) دارندولي درگياهان عالي مثل بازدانه ونهاندانه سانتريول 

 وتاژك ديده نمي شود.

*در باكتري ها سانتريول وجود ندارد. 
                        

               

 واكوئل مركزي

 واكوئل ضربان دار

 پراكسي زوم

 سانتريول

 هستك
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ي متراكم درهسته است كه ريبوزوم سازي مي كند. درون  رود.توده  به كار ميDNA+ RNAفاقد غشاء بوده درساختارآن پروتئين +
هسته يك يا چند هستك ديده مي شود. 

 
 
 

                            
 

 وپروتئينهاي DNA اليه فسفوليپيدي) كه بيشترين ماده ژنتيك درآن قرار دارد.درشيره هسته 4اندامكي با غشاء دواليه منفذ دار(
متصل به آن(هيستون)-هستك واسكلت هسته وجود دارد. 

*گلبول قرمزفاقد هسته ولي سلولهاي ماهيچه اي مخطط چند هسته اي اند. 
 

                           

در سلولهاي گياهي-جلبكها-دياتومه ها-تاژكداران چرخان و
3
اوگلناها وجود دارد.(باكتري هاي فتوسنتزكننده كلروپالست ندارند) 1

U :اجزاي كلروپالست
-فضاي بين غشاء خارجي وداخلي  1
 ريبوزوم ساده وكوچك-نشاسته-پروتئين-ليپيد وآنزيم روبيسكو است. RNA حلقوي-DNA-بستره(استروما)حاوي 2
-تيال كوئيدها كه گرانوم را ميسازند.درغشاي آنها رنگيزه هاي فتوسنتزي ديده ميشودكه نور خورشيد را جذب مي كنند. 3

*كلروفيلها درغشاء تيالكوئيد قرار دارند. 
*سلولهايي كه كلروپالست دارند ميتوكندري هم دارند.(برعكس درست نيست) 

 فضا است. 3*كلروپالست داراي 
                                             

 
 توليد مي ATP سلولهاي زنده يوكاريوت وجود دارد.نقش آن تنفس سلولي بوده داري دو فضا است وUاغلبUاندامكي باغشاءدواليه كه در

كند.اجزاي آن: 
-غشاء بيروني صاف 1
 سازي مي شود.) ATP-غشاء دروني چين خورده(كريستا كه موجب افزايش سطح وافزايش 2
 وريبوزوم است. DNA + RNA-ماتريكس:ماده زمينه كه حاوي 3

*باكتري فاقد ميتوكندري وكلروپالست مي باشد كه غشاء سيتوپالسمي كارهاي آنها را انجام مي دهد. 
 آنها DNA اينترفاز به شيوه تقسيم دوتايي همانند سازي ميكند.G2 حلقوي دارنددر مرحله ي DNA*ميتوكندري وكلروپالست كه 

 هسته عمل مي كند. DNA از مستقل 
U :شباهت ميتوكندري وكلروپالست

 حلقوي دارند-ريبوزوم هردو ازنوع ساده وكوچك(پروكاريوتي) است DNAهردو تبديل انرژي را انجام مي دهند-هردوغشاءدواليه و
همانندسازي هردو به طريقه دونيمه شدن(تقسيم دوتايي) است. 

U   :تفاوتهاU ميتوكندري                                                                   كلروپالست                              

 هسته

 كلروپالست

 ميتوكندري
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 چند مولكول قابل مشاهده D وA، B، C مولكول قرار مي دهيم.بعد از پايان انتشار در نقاط 20 قندي باAمثال/ درون ظرفي در نقطه 
است؟ 

UتورژسانسU تورم ناشي از جذب آب بوسيله واكوئل درون سلول وقتي كه سلول درمحيط رقيق قرارگيرد.درسلول گياهي تورژسانس:

باعث استواري ودر سلول جانوري باعث تركيدن مي شود چون ديواره ندارند. 
*هنگام تورژسانس فاصله ي غشاء سلولي با ديواره سلولي كاهش مي يابد. 

پالسموليز:چروكيدگي ناشي از خروج آب از سلول وقتي سلول در محيط غليظ قرارگيرد.باعث پژمرده شدن سلول گياهي وخم شده 
ساقه گياهان علفي مي شود. 

*پتانسيل آب= توانايي محيط درنگهداري آب را گويند. محيط غليظ فشار اسمزي باال و پتانسيل آب پايين دارد. 

 

 
----سازمانبندي سلول 3فصل 

                                  فقط از يك سلول ساخته شده اند.هيچ اتصال زيستي و سيتوپالسمي باهم ندارند.مانند: 
تاژكداران چرخان- پالسموديوم عامل           –-برخي آغازيان مانند آميب-روزن داران-مژكداران(تريكودينا و پارامسي)-دياتومه1   

ماالريا-كالميدوموناس(جلبك سبز)                                     
-مخمرها(ساكارومايسزسرويزيه-كانديدا آلبيكنز)     2  
-تمام باكتريها  3  

                      جانداراني كه پيكر آنها از چندين سلول كم وبيش همانند ومتصل به هم ساخته شده اند(پرسلولي ساده).سلولها                               
اتصال زيستي و بافت ندارند،يك نوع سلول دارندوسلولها مستقل از هم عمل مي كنند.مثال:ولوكس واسپيروژير كه دونوع جلبك سبز 

هستند.  
 عدد تاژك دارند.   2ولوكس:جلبك سبزي است كه سلولهاي آن كلروفيل دار بوده وهركدام 

*ساده ترين نوع زايش را در ولوكس مي توان ديد. 
 
 

 نوع بافت در مهره داران وجود دارد. 4
-عصبي             4 -ماهيچه اي                 3-پيوندي          2-پوششي           1   

U :پوششي
فضاي بين سلولي اندكي دارد.زيرآن غشاء پايه است كه شامل پروتئين هاي رشته اي (كالژن)+پلي ساكاريدچسبناك است.غشاء پايه 

U فاقد سلولU (بافت مكعبي نفرونها غشاء پايه ندارد).است

-تبديل انرژي شيميايي به مكانيكي(تنفس سلولي) 1
 قسمت 2-فضاي داخلي 2
-ماده زمينه ماتريكس 3
-غشاءداخلي چين خورده 4

تبديل انرژي نوراني به شيميايي(فتوسنتز) 
 قسمت 3فضاي داخلي 

ماده زمينه بستره(استروما) 
هردواليه غشاء صاف 

 تك سلولي

 كلني

 انواع بافت درجانوران
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سلول U*روي بافت پوششي لوله گوارش وتنفسي موكوزترشح مي شود كه غشاء موكوزي ناميده مي شود.غشاءموكوزي شامل 
U پوششي+موكوز است.موكوز درمري از سنگفرشي چنداليه-درمعده و روده از استوانه اي ساده ودرناي ونايژه از استوانه اي مژكدار

ترشح ميشود. 
شود ولي غشاء پايه بافت محسوب نميشود چون سلول ندارد.  *غشاءموكوزي جزء بافت پوششي محسوب مي

 سورفاكتانت) ترشح كننده-سنگفرشي ساده(يك اليه):درمويرگ(گلومرول كليه،سد خوني-مغزي)-سلولهاي ديواره كيسه هوايي(1
اندوكارد قلب-سطح داخل رگها 

-سنگفرشي مركب:درپوست-مري-دهان وجود دارد.سلولهاي سطحي آن مرده ولي سلولهاي زيرين درحال تقسيم اند. 2
-استوانه اي ساده:سطح دروني معده-روده-لو له هاي تنفسي(از نوع استوانه اي ساده مژكدار) 3
-مكعبي ساده:در لوله نفرون مثل لوله هنله كه در ترشح و بازجذب نقش دارد. 4

*سلولهاي حاشيه اي معده(ترشح اسيدوفاكتورداخلي)وسلولهاي پپتيك يا اصلي(ترشح آنزيم معده)ازنوع استوانه اي ساده هستند. 
*سلولهاي پوششي لوله فالوپ-بيني ناي نايژه ونايژك از نوع مژكدار است. 

U :پيوندي
سلول+ماده زمينه تشكيل شده كه برخالف بافت پوششي فضاي بين سلولي زيادي داردكه توسط ماده زمينه پرمي شود. يك سري از
-پيوندي سست:فاصله سلولها زياد است.داراي رشته هاي كالژن هستند.زير پوست قرار داردكه بافت پوششي پوست را به ماهيچه 1

زيرين آن وصل ميكند 
-بافت چربي:باعث ذخيره تري گليسريد شده در عايق كردن بدن،ذخيره انرژي وضربه گيري نقش دارند. 2
-خون:ماده زمينه ي آن پالسما است وسلولهاي آن گلبولهاي قرمز-سفيد وپالكت مي باشد.نقش آن تنظيم دماي بدن-انتقال  3

مواد وگازها-ايمني بدن مي باشد. 
*پادتن(گاماگلوبولين)ازپالسموسيت ،ترومبوپالستين از پالكت ترشح ميشود كه هردو سلول بافت پيوندي هستند. 

-پيوندي رشته اي:ازرشته هاي كالژن متراكم و رشته هاي كشساني ساخته شده مانند زردپي-رباط-صلبيه چشم-پريكارد (آبشامه ) 4
قلب-روده بند(صفاق)-سخت شامه ي مغز 

*زردپي: باعث اتصال ماهيچه به استخوان---رباط: باعث اتصال دو سر استخوان به هم مي شود. 
-غضروف:ماده زمينه انعطاف پذير دارد.رشته كشسان فراوان دارد.درنوك بيني-الله گوش-صفحه بين دنده هاومحل مفاصل وجود 5

دارد.در ناي ونايژه حلقه غضروفي وجود دارد(در نايژك غضروف وجود ندارد) 
-استخوان:سخت ترين نوع بافت پيوندي كه شامل سلول+ماده زمينه است ماده زمينه ازكالژن وموادكلسيم دارتشكيل شده است. 6

*مغز استخوان:يك نوع بافت پيوندي است كه در استخوان اسفنجي است ومسئول ساخت گلبولهاي خون است. 
*در تنه ي استخوانهاي دراز بافت پيوندي رشته اي وجود دارد. 

*كالژن در پيوندي رشته اي-استخوان-غضروف وپيوندي سست وجود دارد.ولي درپالسماي خون كالژن وجود ندارد. 

U :ماهيچه اي
 نوع بافت ماهيچه اي داريم:  3بيشتر وزن بدن بافت ماهيچه اي است.

الف)عضله صاف:غيرارادي-تك هسته اي و دوكي شكل اند.سيتوكينز دارند.تحت كنترل اعصاب سمپاتيك وپاراسمپاتيك بوده 
تري منقبض شده،فاقد نوارهاي تيره وروشن ،ساركومر،صفحه هنسن،خط Uطوالني U وبه مدت UآهستگيUومتجانس هستند.اين سلولها به 

 مي باشند. M وZهاي 
*ماهيچه هاي لوله گوارش-پيلور-كارديا-عنبيه چشم(تنظيم قطر مردمك)-ماهيچه هاي مژكي چشم براي تنظيم تطابق-معده-مري-

روده ها-مثانه-لوله هاي فالوپ-ديواره ي رگها مثل آئورت-ميزناي-اسفنگتر داخلي راست روده و مثانه 
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ب)عضله قلبي(ميوكارد):مخطط وغيرارادي-تحت كنترل اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك-تك هسته اي بوده سيتوكينزدارند. دربين 
 دارند. Uسريع وكوتاهUسلولها اتصال بين دو سلولي داريم.سلولهاي ماهيچه اي آن استوانه اي منشعب مي باشند.انقباض 

*بافت گرهي قلب(بافت هادي)ماهيچه اي است.ولي دريچه هاي قلب ماهيچه اي نيستند(پيوندي اند) 
ج)عضله اسكلتي:سلولهاي آن استوانه اي بدون انشعاب-چند هسته اي كه بعد از جنيني سيتوكينزندارند.نوارتيره وروشن دارند-قدرت 

قشر خاكستري U وتحت كنترل UاراديUتقسيم ميتوز ندارند.تعداد سلولهاي آن بعد از تولد افزايش نمي يابدفقط حجم آنها زياد مي شود.
 دارند.توسط زردپي به استخوان متصل ميشوند. Uسريع وكوتاهUهستند.انقباض Uمخ 

*ماهيچه دلتايي-ذوزنقه اي-سريني-توام-دوسربازو-خياطه-ديافراگم-اسفنگتر خارجي مثانه و راست روده 

U :عصبي
تخصص يافته ترين بافت كه دو نوع سلول دارد. 

-سلول عصبي(نورون):دريافت،هدايت وانتقال پيام عصبي را انجام ميدهد.از سه بخش اصلي به نام جسم سلولي-دندريت و آكسون 1
تقسيم نميشوند. Uبعد از تولد Uتشكيل شده است.

-سلول غير عصبي(نوروگليا=پشتيبان):قدرت تقسيم دارند.به تغذيه نورون،توليدغالف ميلين(عايق كردن)ومحافظت نورون كمك مي 2
از آنها انجام مي دهند) Uگروه ويژه اي Uكنند.تعداد آنها ازنورونها بيشتر ولي اندازه آنها از نورونها كوچك تر است.(هركار را 

*ميلين ازجنس غشاء بوده برسطح خارجي آكسون نورون حسي وحركتي،دندريت نورون حسي قراردارد.باعث افزايش سرعت هدايت 
پيام عصبي در طول رشته عصبي ميشود.تماس سلول عصبي با محيط اطراف را كاهش ميدهد. 

 
 
    

-استوانه مركزي 3-پوست(بافت زمينه)   2-اپيدرم      1 بافت اصلي مي باشند:3                                                 گياهان داراي 
*سلول بنيادي:داراي هسته درشت،بدون واكوئل وبدون ديواره ثانويه،فاقد فضاي بين سلولي با قدرت تقسيم زياد                      

 پليمراز DNAتوليدسلول مريستمي:داراي قدرت تقسيم زياد،جوانترين بافت كه منشاء تمام بافتهاي ديگرگياهي است.فعاليت آنزيم 
درآن زياد است. 

*از تقسيم سلولهاي مريستمي در نوك ساقه-ريشه وشاخه ها بافت هاي گياه ايجاد مي شود. 

U :(روپوست)اپيدرم
مي باشد.ازتغييرآن Uفاقدكلروپالست Uخارجي ترين سلولهاي ريشه-ساقه وبرگهاي جوان است كه سلولهاي آن زنده وهسته دار ولي 

نگهبان روزنه(دربرگ وساقه جوان)-كرك(درساقه وبرگ)-تاركشنده(درريشه)-كوتيكول ياپوستك(دربرگ وساقه جوان)وچوب پنبه 
بوجود مي آيد. 

*ريشه كوتيكول ندارد. 
 اندام جوان و زنده وچوب پنبه بافت محافظ اندام پير ومرده ي گياه مي باشد. Uبافت محافظU*اپيدرم 

U :(بافت زمينه)پوست
آن اگزودرم(نزديك اپيدرم)وداخلي ترين اليه آن  شامل بافت هاي پارانشيم-كالنشيم واسكلرانشيم است.خارجي ترين اليه

آندودرم(نزديك استوانه مركزي) مي باشد.بافت زمينه ريشه كلروپالست ندارد. 
برخي گياهان چند اليه سطحي پوست را اگزودرم(برون پوست) مي نامند. Uريشه U*در 

*اگزودرم وآندودرم جزء بافت پارانشيم محسوب مي شوند.اين دواليه باعث كنترل عبور شيره خام مي شوند. 
*آب بطريقه اسمز از خاك وارد تاركشنده مي شود.سپس آب وارد پوست شده دو مسير را طي مي كند: 

الف-پروتوپالستي:عبور آب از پالسمودسم هاي بين سلول هاي گياهي 

 بافت هاي گياهي
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ب-غيرپروتوپالستي:عبور آب از فضاي بين سلولها و ديواره سلولي بدون صرف انرژي 
*درآندودرم ريشه به علت وجودحلقه(نوار)كاسپاري مسير غيرپروتوپالستي قطع وآب فقط از مسيرپروتوپالستي عبوركرده وارد 

استوانه مركزي ميشود.حلقه كاسپاري(آندودرمين)ديواره جانبي (شعاعي و عرضي)سلولهاي آندودرمي واگزودرمي رامي پوشاند. اليه 
اي مومي ازجنس سوبرين(چوب پنبه) است كه به آب نفوذناپذير است. 

-بافت پارانشيم:سلول بزرگ زنده وداراي هسته كه بندرت ديواره ثانويه دارد.پروتوپالسم فعال وفضاي بين سلولي زياد دارد محل 1
ذخيره وترشح مواد بوده گاهاً كلروپالست داردكه كلرانشيم ناميده ميشود.(ميانبرگ نرده اي واسفنجي)پارانشيم جوان قدرت تقسيم 

دارد وبيشتر فعاليتهاي گياه دربافت پارانشيم انجام مي شود. 
 اندام UاستحكاميU-بافت كالنشيم:سلول زنده وداراي هسته با ديواره اي كه ضخامت آن در قسمت هاي مختلف يكسان نيست.بافت 2

زنده گياه است.دربخش خارجي پوست ساقه هاي جوان وجود دارد.نسبت به پارانشيم سلولهاي ضخيم تري داردوباعث برافراشته شدن 
ساقه گياهان علفي ميشود.قابليت رشد دارد.گاه كلروپالست داردوفتوسنتز انجام ميدهد. 

-بافت اسكلرانشيم:سلولهاي مرده با ديواره چوبي(ليگنيني) است كه ديواره ثانويه ضخيمي دارد.شامل فيبر(سلولهاي دراز و كشيده 3
 اندام مرده گياه UاستحكاميUدرميان بافتهاي ديگر)واسكلرئيد(سلولهاي كوتاه وانشعاب داردرپوشش ميوه وهسته) بوده وبافت 

.فقط ديواره والن دارد. UنداردUاست.سلولهاي اين بافت هسته-سيتوپالسم-غشاء-پالسمودسم وماده وراثتي 
*مغز ساقه دربسياري از ساقه هاي علفي ديده ميشود از پارانشيم بوده فضاي بين سلولي زياد دارد. 

U :استوانه مركزي
 خارجي ترين اليه آن دايره محيطيه(پريسيكل)مي باشد.سلولهاي دايره محيطيه زنده بوده وميتوكندري زياد دارند.يونهاي  

 محلول درآب بصورت فعال از دايره محيطيه وارد آوندهاي چوبي مي شود.به اين عمل فشارريشه اي مي گويند. 
فشار ريشه اي نتيجه فعاليت دايره محيطيه است كه باعث تعريق در گياه وكاهش تشكيل حباب در آوندها ميشود. 

*درون استوانه مركزي دستجات آوندي قرار داردكه درريشه آوندها يك درميان كنارهم قرار داردولي در ساقه آوند آبكش روي 
آوند چوب قرار دارد. 

                            تراكئيدوعناصر آوندي شيره خام رايكطرفه ازريشه به باال مي برند.تراكئيد درتمام گياهان آوندي وجود دارد                                
ولي عناصرآوندي فقط درگياهان گلدارديده مي شود.اين آوندها مرده باديواره چوبي ضخيم كه هسته-غشاء-سيتوپالسم واندامكهاي 

خود را ازدست داده اند.فاقد پالسمودسم بوده فقط ديواره چوبي دارند.  
*خزه آوند ندارد. 

                                      لوله غربالي(آوندآبكش)شيره پرورده راباسرعتهاي مختلف درجهات متفاوت منتقل ميكند.سلولهاي آن                                        
UزندهU باديواره سلولزي وغشاء پالسمايي ميباشد كه بدون اندامك وگاهي U بدون هستهU (ليگنين ندارد).است

*سلول همراه،زنده داراي هسته واندامك بوده كه پروتئين موجود درلوله غربالي را ميسازد وبه انتقال شيره پرورده كمك مي كند. 
ميتوكندري-جسم گلژي وشبكه آندوپالسمي زبر زيادي دارد. 

*كالهك در نوك ريشه محافظ مريستم بوده واز جنس چوب پنبه است. 
*سلولهاي مرده گياه(كاسپاري-كالهك-پوستك-اسكلرانشيم و..)وويروسها،ويروئيد ها،پريون هاساختار سلولي ندارند. 

*منطقه تكثير نزديك راس ريشه وساقه در مناطق مريستمي است ولي منطقه تمايز كمي پايين تر از راس ريشه وساقه است. 
*بخشي از مغز كه بين دستجات آوندي قرار دارد اشعه مغزي ناميده ميشود. 

مقايسه ساختارريشه وساقه: 
                                ريشه                                                                      ساقه  

كرك دارد.  -تاركشنده دارد 1

 آوند چوبي

 آوند آبكش
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 آوند آبكش روي آوند چوب قرار دارد.

 ضخامت پوست كم واستوانه مركزي زياد است.

 در ساقه مغز داريم
 

-آوندها كنار هم قرار دارند. 2
-ضخامت پوست زياد است 3
 -در ريشه مغز نداريم4

 
 
 

-فشار ريشه اي از پايين:به علت ورود فعال يونها از دايره محيطيه به درون آوند چوبي،كه باورود اين يونها پتانسيل آب درون آوندها 1
كاهش يافته بدنبال آن آب جذب ميكنند. 

-كشش از باال به علت تعرق(از طريق روزنه هوايي و پوستك وعدسك)-نيروي هم چسبي-نيروي دگرچسبي 2
*در موارد زير سرعت صعود شيره خام كم ميشود: 

-هواي مرطوب واشباع از بخار آب كه تعرق را كم ميكند. 1
-شب كه روزنه هوايي بسته ميشود 2
-ايجاد حباب در آوندها 3
-هواي بسيارگرم وخشك كه آبسزيك اسيد روزنه هوايي را مي بندد(فشارتورژسانس نگهبان روزنه را كم وروزنه بسته ميشود) 4

                                                                                                       
 

 
                                                                                                   

 
قندتوليدشده درسلولهاي برگ با انتقال فعال واردآوندآبكش ميشود(بارگيري)وآب با اسمزبه دنبال آن واردآوندآبكش ميشود. 
قندموجود در شيره پرورده با انتقال فعال وارد ميوها،برگهاي جوان و... ميشود(باربرداري)وشيره پرورده از فشار اسمزي پايين 

وپتانسيل باال (منبع)به فشاراسمزي باال وپتانسيل پايين حركت مي كند.ضمن حركت آب، مواد محلول درآب به طريق جريان توده اي 
جابجا ميشوند. 

*آوند آبكش فاقد ميتوكندري بوده وانرژي الزم را ازسلول همراه ميگيرد. 

U :بازوبسته شدن روزنه هوايي
سلول نگهبان از سلولهاي اپيدرمي مجاور خود پتاسيم وبه دنبال آن آب جذب مي كند،تورژسانس پيدا كرده وباز ميشوند.دراين سلولها 

چون ديواره پشتي نازك وطويل تر از ديواره شكمي است هنگام تورژسانس اين سلول خميده ميشود از طرفي رشته هاي سلولزي در 
روزنه هوايي حالت شعاعي دارند كه مانع انبساط عرضي سلول نگهبان ميشوندوفقط انبساط طولي پيدا ميكنند. 

U :كاهش تعرق درگياهان
-داشتن روزنه هاي فرورفته وكاهش تعداد روزنه در اقليمهاي خشك وسردماننددرختان كاج واقليم گرم مانند تيره كاكتوس 1
-داشتن كرك روي برگها 2
-داشتن كوتيكول ضخيم(پوستك ضخيم) 3
-هورمون اسيد آبسزيك كه روزنه هاي هوايي را مي بندد. 4

 علل صعود شيره خام درآوندهاي چوبي وتراكئيد

مدل مونش=جريان فشاري=جريان توده اي  
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 الزم براي فتوسنتز CO2-درگياهان تيره گل ناز وكاكتوس روزنه ها در روز بسته ودر شب باز است.براي همين دراين گياهان 5
 كربنه(اسيدكراسوالسه)ذخيره وتثبيت مي شود.ودر روزكه روزنه بسته 4درشب جذب گياه شده وابتدا شب در واكوئل به صورت اسيد

 ازواكوئل به كلروپالست رفته براي فتوسنتزمصرف  ميشود.  CO2 تبديل شده وسپسCO2  كربنه درواكوئل به4است اسيد
                            

 
خروج آب به صورت مايع از روزنه هاي آبي كه در نوك برگهاي تيره گندم(گندم-ذرت)يا حاشيه برگهاي عشقه-گوجه فرنگي والدن 

قرار دارد 
*روزنه آبي در راس رگبرگ (آوند چوبي)قرار دارد وهميشه باز است ولي روزنه هوايي در سطح زيرين برگ قرار داردو باز وبسته 

ميشود.تعداد روزنه ابي در عشقه وگوجه فرنگي والدن بيشتر است. 
*تعريق بيشتر در شبهاي تابستان كه جذب آب به علت فشار ريشه اي زياد است وروزنه هوايي بسته است،انجام ميگيرد.در هواي 

مرطوب كه شدت تعرق كم است تعريق زياد انجام ميشود. 
*انجماد-آسيب ديواره آوندها توسط نيش حشرات-تعرق شديد حباب دار شدن را زياد مي كند. 

*عالوه بر فشار ريشه اي وتعريق،نيروي هم چسبي نيز حباب دار شدن را كاهش مي دهد. 
 

 
   
 

----------------تغذيه وگوارش 4فصل 
دستگاه گوارش:عمل تجزيه وجذب غذا رابرعهده دارد.در تك سلوليها-جانداران انگل وپرسلولي ساده مثل هيدر وجود ندارد. 

*كرم كدو نواري شكل بوده،فاقد لوله ي گوارش وآنزيم گوارشي است.از سطح پوست خود مواد غذايي را جذب مي كند وانگل 
است.هنگام عفونت انگلي تعداد ائوزينوفيل هاي خون زياد مي شود. 

*هتروتروف ها به سه گروه تقسيم مي شوند: 
ملخ –-علف خواران:گاو-گوسفند-آهو-گوزن-گوريل-توتيا-نوزاد قورباغه 1
-گوشت خواران:شير-كوسه-عقاب-جغد-عنكبوت-مار-قورباغه بالغ 2
-همه چيز خواران:انسان-كرم خاكي-مرغ خانگي-گنجشك 3

علف خواران <همه چيزخواران<*نسبت طول لوله گوارش به طول بدن درعلفخواران بيشترازگوشت خواران است گوشت خواران
*گوشت خواران نيازي به آنزيم سلوالز وآميالز(پتيالين) ندارند. 

*آميب و اسفنج فقط گوارش درون سلولي دارند.ليزوزوم فراوان و واكوئل غذايي دارند. 
*لوله گوارش:در كرم خاكي-پرنده-ملخ-انسان و....وجود دارد.محل ورود غذا دهان و خروج مواد زائد مخرج است(جريان يك طرفه) 

*كيسه گوارش:در هيدر (كيسه تنان=شقايق دريايي،عروس دريايي)وجود دارد.محل ورود وخروج مواد يكي است(جريان دو طرفه 
 مواد)

*در انسان وهيدر گوارش اول برون سلولي سپس درون سلولي است، 
                            

                           به دو روش مكانيكي وشيميايي انجام مي شود. 
-گوارش مكانيكي:غذا به ذرات كوچك خرد مي شود ولي به منومرهاي خودتبديل نمي شود.از دهان به كمك دندانها شروع ودر معده 1

وسنگدان ادامه مي يابد. 

 تعريق

 گوارش

Site : www.konkur.in

Forum : www.konkur.us



 

  

-گوارش شيميايي:تجزيه غذا به واحدهاي سازنده ي خود(منومر) كه توسط آنزيمهاي گوارشي انجام مي شود.اين گوارش هم از دهان 2
به كمك بزاق شروع ودرمعده-روده باريك ادامه مي يابد. 

*دهان ومعده گوارش مكانيكي وشيميايي رابا هم انجام مي دهند.سنگدان تنها گوارش مكانيكي دارد. 
.                          6 آسياي كوچك+4ن+2پ+4 دندان دارد كه در هر آرواره:32*انسان بالغ   آسياي بزرگ وجود دارد

  ورود منومرهاي غذا از سلول پوششي روده باريك(استوانه اي ساده)به مويرگهاي خوني ولنفي را گويند. جذب:  

از كيسه تنان،جانداري صيادكه ابتدا گوارش برون سلولي ودر ادامه درون سلولي دارد.بافت پوششي كيسه هاي گوارشي از نوع : هيدر

استوانه اي يك اليه است(تمام سلولها مستقيما با محيط تبادل مواد دارند) برخي از سلولهاي پوششي داراي تاژك است كه غذا را با 
آنزيمها مخلوط مي كند. 

همه چيز خواركه در لوله گوارش آن معده وجود ندارد.سنگدان مسئول هضم وروده مسئول جذب است.گردش خون آن كرم خاكي: 

بسته وساده،داراي شبكه مويرگي كامل،فاقدهمولنف،يك طناب عصبي شكمي كه در هربند بدن داراي يك گره است ودر قلب هاي لوله 
اي آن خون تيره جريان دارد.تنفس آن از نوع پوستي مي باشد.با انقباض متناوب عضالت بدن حركت مي كند. 

 روده – چينه دان-- سنگدان –مري — حلق—*مسير لوله گوارش كرم خاكي:دهان

گياه خوار،داراي صفحات آرواره ماننددر دهان براي خرد كردن غذا،معده مسئول هضم شيميايي وجذب اصلي غذا،داراي كيسه ملخ: 

هاي معدي،روده نقش آبگيري وغليظ كردن غذا،در لوله گوارش آن حلق وجود ندارد.قلب لوله اي منفذ دار،تنفس نايي ومستقل از 
گردش خون دارد.گردش خون آن باز،فاقد شبكه مويرگي كامل وداراي همولنف مي باشد. 

روده —مسير لوله گوارش ملخ: دهان- مري- چينه دان- سنگدان - معده

همه چيزخوار،حلق ندارد.چينه دان مسئول ذخيره غذا ومعده مسئول هضم مكانيكي غذاست.سنگدان وظيفه ذخيره ونرم  گنجشك:

روده  — سنگدان— معده— چينه دان— مري— كردن غذا را برعهده دارد.مسير لوله گوارش آن: دهان
 

                                                     به ترتيب ازخارج به داخل شامل: 
- صفاق (روده بند) كه بافت پيوندي  است واندامهاي گوارشي رابه هم وصل مي كند. 1
-ماهيچه طولي  2
-ماهيچه حلقوي 3
-اليه زيرمخاط:بافت پيوندي با رگ خوني 4
باآستري از بافت پيوندي كه موكوزترشح مي كند(سرتاسرلوله گوارش موكوزترشح مي كند)  -اليه مخاطي:داراي بافت پوششي5

*ماهيچه هاي دهان وابتداي حلق ازنوع مخطط وارادي است ولي ماهيچه هاي مري-معده و روده ازنوع صاف وغيرارادي است. 
*حركات دودي لوله گوارش با انقباض ماهيچه هاي حلقوي وانتقال حركت به ماهيچه هاي جلوترموادرا درطول روده جلو مي برد اين 

حركات در مري ومعده زياد ودر روده كم است.محرك شروع حركات دودي اتساع لوله گوارش وتحريك گيرنده مكانيكي است. 
*حركت موضعي لوله گوارش محتويات روده راقطعه قطعه كرده به جلو مي راند. 

                             
 عدد) هستند كه ترشح غده بناگوشي بيشتر ورقيق تر از ترشح غده زيرزباني و زيرآرواره اي است.غده برون 6 جفت(3                       

ريز هستند وترشح آن درشب،هنگام خواب وعصبانيت كم ميشود.بزاق به حس چشايي كمك مي كند.تركيب آن شامل: 
-آب:بيشترين حجم بزاق را تشكيل مي دهد. 1

 ساختار لوله گوارش انسان

 غدد بزاقي
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-موسين:ماده اي پروتئيني كه خاصيت آنزيمي ندارد(در سرتاسر لوله گوارش ترشح ميشود)با آب تركيب وموكوزچسبناك ايجاد مي 2
كند كه باعث تسهيل بلع وتكلم مي شود.(مسير را لغزنده وذرات ريز غذا را به هم مي چسباند) 

-آميالز(پتيالين):آنزيم ضعيفي كه باعث هيدروليز نشاسته به مالتوز(قند شيرين) مي شود. 3
-ليزوزيم:آنزيم ضدعفوني كننده است وباعث ازبين بردن ديواره باكتري ها مي شود.(در اشك هم وجود دارد) 4

 مي شود. مصرف آب 59 عدد فراورده ايجاد ميشود              پس 60 منومر در اثر پتيالين 120*با هيدروليز يك نشاسته با 
                  

 زبان كوچك راه بيني را مي بندد.راه ناي هم با –                در مسير لوله گوارش چهار راهي است كه هنگام بلع زبان بزرگ راه دهان 
باال آمدن حنجره و پايين رفتن اپي گلوت بسته مي شود وغذا وارد مري مي شود. 

*بلع عملي انعكاسي است كه با تحريك گيرنده مكانيكي در گلو شروع مي شود.مركز بلع بصل النخاع است. 
*در هنگام بلع به علت بسته شدن راه ناي عمل تنفس قطع مي شود. 

*درمري غذا باحركات دودي به جلو رانده شده،بارسيدن امواج دودي به كارديا عضالت آن باز وغذا وارد معده مي شود. 
 

                                                      
-كارديا:ماهيچه حلقوي صاف در انتهاي مري است كه از برگشت غذا به مري جلوگيري مي كند. 1  
-پيلور: ماهيچه حلقوي وطولي معده است كه بين معده ودواردهه قرار دارد. 2
-دريچه داخلي راست روده عضله صاف ودريچه خارجي راست روده عضله مخطط است. 3

                        بافت پوششي استوانه اي ساده دارد.گوارش مكانيكي وشيميايي دارد.امواج دودي از زير كارديا شروع شده و در 
 مجاورت پيلور شديدتر مي شوند.انواع سلولهاي معده:

الف)سلول هاي برون ريز:محتويات خود را با اگزوسيتوز وارد كيموس معده مي كنند. 
-سلول هاي موكوزي:پروتئين موسين ترشح مي كنند كه سراسر معده وجود دارد و 1

اليه ضخيم وقليايي است واز مخاط دربرابر شيره معده محافظت مي كند. 
-سلول هاي حاشيه اي:درباالي معده بيشترندودر ترشح اسيد كلريدريك وفاكتورداخلي 2

 نقش دارد. 
-سلول هاي پپتيك(اصلي):مسئول ترشح آنزيم پپسينوژن ورنين هستند.هم در باال هم در 3

 پايين معده وجود دارند. 
ب)سلول هاي درون ريز:سلولهاي گاستريني هستند كه گاسترين رابه خون ترشح مي كنند. 

شيره معده: 
شامل موسين+اسيد كلريدريك+فاكتورداخلي+آنزيم هاي معدي=(كيموس) است.گاسترين جزءشيره معده نمي باشد.  

*گاسترين هورمون درون ريز است.به وسيله سلول هاي مجاور پيلوربه خون جداره معده مي ريزد ومحرك ترشح اسيد وتا حدي 
آنزيم هاي شيره معده است.گاسترين از معده ترشح واندام هدف آن سلولهاي اصلي وحاشيه اي معده است. 

فاكتور داخلي معده: 
 الزم B12ماده اي گليكوپروتئيني كه از شبكه آندوپالسمي زبرسلوهاي حاشيه اي معده توليدشده و براي حفظ وجذب ويتامين 

است.كمبودآن باعث آنمي وكاهش هماتوكريت مي شود. 

آنزيم هاي معده: 

 حلق

 دريچه هاي لوله گوارش

 معده
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:يك پروتئازغيرفعال است كه ازسلولهاي پپتيك با اگزوسيتوزترشح مي شودودرداخل معده توسط اسيدوپپسين به پپسين پپسينوژن

فعال تبديل مي شود.پپسين يك پروتئازفعال است كه پروتئين ها را به پپتيدهاي كوچك تبديل مي كند.وتوانايي هيدروليز پروتئين ها 
.پپسين باعث هيدروليز پيوند پپتيدي مي شود وپيش ماده آن آمينواسيد نداريمبه آمينواسيد را ندارد.براي همين دركيموس معده 

پروتئين است. 
مثال كنكور:كدام دسته از مواد زير در كيموس معده ديده مي شود؟ 

)اسيد چرب-گليسرول-اسيدآمينه-گلوكز-هيدرات كربن 2)اسيد آمينه-گليسرول-اسيدچرب-هيدرات كربن                1
)گليسرول-اسيدچرب-هيدرات كربن-پلي پپتيد 4)گلوكز-فروكتوز-اسيدآمينه-چربي ها                                  3

در شيره معده نوزاد پستانداران(پالتي پوس)وجود دارد كه كازئين شير را رسوب مي دهد.(باعث هيدروليز آن نمي شود) به رنين: 

عنوان مايه پنير استفاده مشود.پروتئاز به حساب نمي آيد. 
* عوامل موثر در تخليه كيموس معده: حجم و تركيب شيميايي كيموس دوازدهه(مهمترين عامل)-كشش ديواره معده وحجم آن 
* اولين ماده ي كه تجزيه شيميايي آن آغاز مي شود هيدرات كربن(نشاسته) است كه توسط پتيالين بزاق انجام مي شود.در دهان 

پروتئين ها وچربي ها ونوكلئيك اسيدها دست نخورده باقي مي مانند. 
*معده فاقدآنزيم تجزيه كننده كربوهيدراتها(مثل آميالز)است بنابراين در معده هيدراتهاي كربن دست نخورده باقي                 مي 

مانند.فقط پروتئينها هضم شيميايي دارند. 
*استفراغ يك انعكاس دفاعي است كه گيرنده مكانيكي-شيميايي در آن دخالت دارد.با يك دم عميق وبسته شدن حنجره وباال رفتن 

زبان كوچك آغاز مي شودوبا انقباض ماهيچه هاي شكم و سينه وافزايش فشار درون معده محتويات از دهان خارج مي شود.        
                                         ابتداي آن را دوازدهه گويند.هضم وجذب اصلي غذا در روده باريك انجام مي شود.وترشحات لوزالمعده 
وصفرا با يك مجراي مشترك وارد ابتداي روده باريك مي شوند.بافت پوششي آن استوانه اي ساده است.روده باريك پرز داردوفاقد 

مژك است وخون روده از طريق سياهرگ باب وارد كبد مي شود. 
*خون معده-روده-لوزالمعده وطحال با سياهرگ (باب)به كبد مي رود. 

  ترشحات روده باريك:

-مايع نمكي بدون آنزيم كه حركت مواد را در روده تسهيل مي كند. 2-موكوز        1
-يك سري آنزيم كه اين آنزيم ها پس ازكنده شدن سلولهاي روده ازآن آزاد مي شوند.(عمرسلولهاي روده باريك كوتاه است) 3

*در روده باريك آنزيم برون ريز وجود ندارد. 
*آنزيمهاي موجود در روده فقط توسط لوزالمعده ترشح نمي شوند بلكه سلولهاي ديواره روده هم آنزيم مي سازند. 

امالح) پس از جذب از روده وارد مويرگهاي خوني مي شوند ورگهاي خوني ، C وB*مواد غير چربي (گلوكز،آمينواسيدها،ويتامين هاي 
روده اين مواد را وارد كبد مي كنند.ودر كبد ذخيره مي شوند.مثالً گلوكزپس از جذب در كبد توسط هورمون انسولين به گليكوژن 

تبديل وذخيره مي شود.ودر موقع لزوم توسط هورمون گلوكاگون يا آدرنالين ،گليكوژن به گلوكز تجزيه مي شود. 

جذب مواد در روده باريك: 
-جذب اغلب قندهاي ساده(گلوكز)با انتقال فعال بوسيله سلولهاي استوانه اي روده وهمراه با جذب سديم است. 1
-جذب آمينواسيدها با انتقال فعال است.و وجود سديم در روده براي انتقال برخي از آنها الزم است. 2
-جذب تركيبات معدني روده از راه انتشار و يا انتقال فعال صورت مي گيرد ولي جذب آب منحصراً از طريق اسمز است.جذب 3

 الزم D با انتقال فعال و به كمك يك گليكوپروتئين حامل به نام فاكتورداخلي انجام مي گيرد وبراي جذب كلسيم،ويتامين B12ويتامين 
است. 

 روده باريك
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 واسيدهاي چرب وكلسترول ومنوگليسريدها ودي گليسريدها پس از جذب D وA، K،  E- مواد محلول در چربي مثل ويتامين هاي 4
از روده وارد مويرگهاي لنفي مي شوند.و نمي توانند واردمويرگهاي خوني شوند چون سطح خارجي مويرگهاي خوني مانند ساير 

مويرگها با اليه اي ازپلي ساكاريد پوشيده شده اندكه مانع جذب ليپيدها به رگهاي خوني مي شود ولي مويرگهاي لنفي فاقد اين اليه ي 
پلي ساكاريدي مي باشند. 

*تري گليسريدها ابتدا در روده ي باريك توسط صفراي كبدي به حالت امولسيون پايداردرمي آيندسپس توسط آنزيم ليپاز هيدروليز 
شده و به اسيد چرب و منوگليسريد يا دي گليسريدتبديل مي شوندسپس با انتشار،جذب سلولهاي پوششي روده شده و پس از آن در 

شبكه آندوپالسمي صاف آنها دوباره به تري گليسريدتبديل شده وتري گليسريدها واردمويرگهاي لنفي مي شوند و رگهاي لنفي به يكي 
از سياهرگهاي بدن مي ريزد. 

*براي هضم وجذب چربي ها حتماً صفرا الزم داريم. 
*موقع جذب مواد غذايي ابتدا از سلولهاي استوانه اي يك اليه روده و سپس ازسلولهاي سنگفرشي يك مويرگ عبور مي كنند. 

 
   هم غده درون ريز و هم برون ريز است:  

الف)بخش درون ريز(جزاير النگرهانس):مسئول ترشح انسولين(كاهنده قند خون) وگلوكاگون(افزاينده قند خون) 
 ) HCO3(ب)بخش برون ريز:مسئول ترشحات آنزيم ليپاز-تريپسين-آميالز-گلوسيدازها وبي كربنات

*آنزيمهاي لوزالمعده كاملترين وقوي ترين آنزيم هاي لوله گوارش هستند.در شيره ي پانكراس عالوه بر آنزيمهاي لوله گوارشي 
مقدار زيادي بيكربنات سديم براي خنثي كردن اسيد كيموس معده و قليايي كردن محيط روده وجود دارد. 

*آنزيمهاي لوزالمعده در محيط پانكراس غيرفعالند وپس از ورود به داخل دوازدهه فعال مي شوند. 
- ازدوازدهه ترشح شده وارد خون مي شود. 1*هورمون سكرتين:   
  - اندام هدف بخش برون ريز لوزالمعده است 2                                

-افزايش ترشح بيكربنات سديم از لوزالمعده(روي ترشح آنزيمها تاثير ندارد) 3                                
*عصب سمپاتيك با ترشح نورآدرنالين ترشحات وحركات لوله ي گوارش را كاهش مي دهد.ولي عصب پاراسمپاتيك با ترشح استيل 

كولين ترشحات وحركات لوله گوارش را افزايش مي دهد. 
 

                                 بزرگترين غده دستگاه گوارش كه صفرا مي سازد.سپس صفرا در كيسه ي صفرا ذخيره وغليظ مي شودو با 
 دارد وبه آنزيم ليپاز در هيدروليز چربي كمك مي كند(با امولسيون كردن )  قلياييمجراي مشترك به دوازدهه مي ريزد.خاصيت 

تركيبات آن شامل: 
-لسيتين(نوعي ليپيد)  5-امالح     4-رنگ ها مثل بيلي روبين وبيلي وردين       3-بيكربنات       2-كلسترول     1

*صفرا خودش آنزيم ليپاز نداردونمي تواند چربي را تجزيه كندبلكه به تجزيه ي آن كمك ميكند.(صفرا فاقد هرگونه آنزيم است) 
*رنگ هاي صفرا از تجزيه هموگلوبين توسط ماكروفاژايجاد مي شود.بخشي از اين مواد رنگي در روده جذب واز طريق ادراردفع مي 

شود ورنگ زرد ادرار را موجب مي شود.بخشي نيز توسط آنزيم گوارشي تغيير وباعث رنگ قهوه اي مدفوع مي شود. 
*رسوب كلسترول در كيسه ي صفرا يا مجراي آن باعث سنگ صفرا و يرقان يا زردي مي شود. 

*انسداد رگ هاي لنفي وكاهش ترشح صفرا ازكبد مثالً دركساني كه سنگ صفرا دارند،يا هپاتيت دارند منجربه كاهش جذب ويتامين 
 منجر به اختالل انعقادي و كاهش Kهاي محلول در چربي وكاهش جذب كلسترول واسيدهاي چرب مي شود.كاهش جذب ويتامين 

 همراه است) D منجر به كاهش جذب كلسيم از روده مي شود.(جذب كلسيم با فعال شدن ويتامين Dجذب ويتامين 

 اعمال صفرا:  

 لوزالمعده يا پانكراس

 جگر يا كبد
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-خنثي كردن كيموس معده توسط بيكربنات     1
-كمك به هضم چربي ها: با ريزكردن وامولسيون آنها به آنزيم ليپاز كمك مي كند تا راحت تر آنها را هيدروليز نمايند. 2
-امالح صفرا حركات دودي روده را افزايش مي دهد. 3

*شيره پانكراس وصفرا هردو قليايي هستند وكيموس معده را خنثي مي كنندبراي همين محيط دوازدهه خنثي است. 
                                                     

                                                   ابتداي آن را روده كورگويندكه به زايده ي آپانديس ختم مي شود.نقش اصلي آن جذب آب و 
كند.جذب گلوكزو اسيد آمينه در  كندولي موسين وكمي پتاسيم ترشح مي امالح(سديم) است.روده بزرگ پرز ندارد.آنزيم ترشح نمي

روده ي بزرگ انسان انجام نمي شود. 
وگازهاي بدبونقش دارد.گلوكز حاصل از باكتري  K وBباكتري هاي بي هوازي روده بزرگ با تجزيه سلولزبه گلوكز،درتوليد ويتامين 

ها براي تغذيه خودشان مصرف شده وتوسط انسان جذب نمي شود. 
*انتهاي روده بزرگ راست روده مي باشد كه داراي دو اسفنگتر است:داخلي كه صاف وغيرارادي وخارجي مخطط وارادي است. 

 
*طول لوله گوارش تعيين كننده نوع غذايي است كه جاندار مي خورد.طول روده گوشت خواران كوتاه تر از علف خواران است.مثًال 

نوزاد قورباغه آبزي وگياه خوار است اما قورباغه بالغ حشره خوار است.براي همين نسبت طول روده نوزاد قورباغه به طول بدن بيشتر 
از اين نسبت در قورباغه بالغ است.هنگام دگرديسي نوزاد قورباغه،رشد روده نسبت به ساير اندامها كمتر است. 

*گوارش مواد گياهي دشوارتر از گوارش گوشت و مواد جانوري است. 
*جانوران آنزيم سلوالز نمي سازند در لوله گوارش اسب و فيل باكتري هاي توليدكننده سلوالز در روده بزرگ(كولون)يا روده ي  

كور زندگي مي كنند.روده ي بزرگ گلوكز حاصل از گوارش سلولز را جذب مي كند كه نسبت به نشخواركنندگان جذب كمتري دارد. 

 نشخواركنندگان:

 قسمتي دارند.مسير غذا درلوله گوارش آنهابه صورت زير است: 4گاو-گوسفند-گوزن وبز كه معده 
     هزارال كه مري     سيرابي              نگاري            مري             دهان براي جويدن مجدد(نشخوار)     مريدهان(غذاي نيمه جويده)  

عمل آبگيري انجام مي دهد.            شيردان (گوارش شيميايي)         روده باريك 
*در اين جانداران باكتري هاي تجزيه كننده سلولزدر معده(سيرابي ونگاري)قرار دارندكه گلوكز حاصل ازآنها در روده ي باريك 

جاندار به خوبي جذب مي شود،پس اين جانداران كارايي بيشتري نسبت به علف خواران دارند. 
 است.   دم*سيرابي وسيع ترين بخش معده،محل تكثير باكتري ها،نزديك ترين بخش معده به 

*شيردان معده اصلي بوده كه آنزيم پپسينوژن ورنين ترشح مي كند. 
*مقدار سلولز ومواد تجزيه نشده در روده باريك اسب وفيل بيشتر از نشخواركنندگان است. 

  بار از مري عبور مي كند.3*غذا در نشخواركنندگان براي گوارش كامل 

*ترتيب معده ي گاو از جلو به عقب بدن:نگاري-هزارال-شيردان-سيرابي 
 
 
 
 
 
 

 روده بزرگ(كولون)
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--------------:سيستم تبادل گازها 5فصل 
                                          

-در برخي سيستم خاصي وجود ندارد:در موجودات تك سلولي آبزي(پارامسي-آميب-تريكودينا)-اسفنج-كيسه تنان سلولها 1    
اكسيژن مورد نياز خود را از طريق انتشار از محيط اطرف مي گيرند. 

-پوستي:براي انجام تنفس ازتمام سطح بدن خود استفاده مي كنند.مانند كرم خاكي وكرم پهن(پالناريا-كرم كدو)-در كرم خاكي زير 2
پوست پراز مويرگ خوني است واكسيژن از پوست نازك وارد مويرگ شده واز طريق خون به سلولها منتقل مي شود. 

*پوست نازك-شبكه مويرگي وسيع زير پوست و محيط مرطوب الزمه ي تنفس پوستي است.         
-نايي:در حشرات سيستم تنفسي از تعدادي لوله هاي دروني منشعب ساخته شده كه اين انشعابات مستقيماً تا سطح غشاء وتمام 3

سلولها پيش مي روند واكسيژن از محيط ناي مستقيماً وبدون نياز به گردش خون وارد سلولها مي شود. 
*در تنفس نايي حشرات،ناي به كيسه هاي هوايي ختم نمي شود.انشعابات ناي مستقيماً تا سطح غشاء تمام سلولها پيش مي رود و 

اكسيژن از ناي وارد سلول مي شود. 
-آبشش:در بيشتر آبزيان وجود دارد.آبشش چين خوردگي پوست به بيرون بدن است.درماهي ها،المپري،كوسه،دوزيست نابالغ 4

 عدد كمان آبششي است كه منشاء آن حفره گلويي است. 4*ماهي داراي 
-شش:بيشتر مهره داران ساكن خشكي(دوزيست بالغ-خزندگان-پرندگان-پستانداران)شش دارند.شش چين خوردگي پوست به 5

درون بدن است-مجاري تنفسي به كيسه هاي هوايي ختم مي شود. 
*در سيستم تنفس نايي مويرگ دخالت ندارد ولي درپوستي-آبشش وششي مويرگ داريم. 

                                                                   
                                                                  چون هموگلوبين آنها پيوستگي بااليي با اكسيژن دارد-تعداد مويرگها در شش زياد است 

وخون فراواني به ماهيچه هاي پرواز مي رسد-در ماهيچه ميوگلوبين دارند كه شبيه هموگلوبين است 

 سيستم تنفسي

 درپرندگان كارايي شش ها باال ست:
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 آنها يك طرفه واز عقب به جلو است(دردستگاه تنفس آن دو طرفه است) درون شش-جريان هوا 1
-در شش آنها هم موقع دم وهم موقع بازدم هواي تازه(تهويه نشده)وجود دارد وهميشه پراز هواست. 2
-كيسه هاي هوايي پرنده محل ذخيره هواست نه تبادل هوا 3
-بيشترين هواي تازه هنگام بازدم وارد شش مي شود. 4
-ديافراگم در پرندگان كامل نيست. 5
-در كيسه هوايي عقبي هميشه هواي تازه(تبادل يا تهويه نشده)ودر كيسه هوايي جلويي هميشه هواي تهويه شده وجود دارد. 6
-هنگام دم پرنده:هواي تازه واردشش وكيسه هوايي عقبي شده وهواي تهويه شده از شش واردكيسه هوايي جلويي(پيشين)       مي 7

شود. 

-هنگام بازدم پرنده:هواي تهويه نشده از كيسه هوايي عقبي(پسين)وارد شش وهواي تهويه شده ازكيسه هوايي جلويي از شش خارج 8
و وارد ناي مي شود. 

                                                 
  

جناغ) تشكيل 1مهره پشتي+12 دنده+24 قطعه استخوان(37محفظه بسته اي كه قلب و ششها را در خود جاي مي دهد.از قفسه سينه:

شده است.در پايين آن پرده ديافراگم وبين دنده هاعضالت بين دنده اي وجود دارد. 
*تنها درپستانداران ديافراگم كامل وجود دارد.(پستانداران تخمگذار-كيسه دار-جفت دار) 

 پرده اي دو اليه از بافت پيوندي كه اليه خارجي به دنده ها واليه داخلي به ششها چسبيده است.بين اين دواليه مايع جنب پرده جنب:

وجود دارد كه فشار آن از فشار اتمسفر كمتر است.كار مايع جنب آسان كردن حركت ششها است. 

ماهيچه مخطط كه موقع دم منقبض وصاف شده پايين مي رود وموقع بازدم منبسط شده،گنبدي شكل مي شود.در تنفس آرام ديافراگم:

وطبيعي مهمترين نقش را دارد.افزايش حجم قفسه سينه در جهت قائم برعهده ديافراگم است. 
*در تنفس شديد عضالت بين دنده اي وعضالت شكم(راست شكمي)كمك مي كنند. 

 عضالت مخطط وارادي كه هنگام دم قفسه سينه را باال وهنگام بازدم پايين مي كشد. عضالت بين دنده اي:

 
                              

-انقباض ديافراگم وعضالت بين دنده اي 1
-افزايش حجم قفسه سينه 2
-دور شدن دواليه ي پرده جنب از هم 3
-كاهش فشارمايع جنب 4
-افزايش اندازه ي كيسه هاي هوايي وكاهش فشار هواي درون ششها  5
-ورود خودبخود هوا از فشار زياد(بيرون)به فشاركم(شش) 6

                                 
 

هرگاه عضله ديافراگم وبين دنده اي از انقباض خارج شوند يعني ديافراگم باال رود ودنده ها پايين بيايند،حجم قفسه سينه كم در نتيجه 
دواليه جنب به هم نزديك،فشار مايع جنب افزايش يافته وفشار هواي درون شش زياد مي شود.در نتيجه هوا از درون شش به فشار 

كمتر(بيرون) مي رود. 
*بازدم عادي غيرفعال وبازدم عميق فعال است. 

 دستگاه تنفس انسان

 مراحل عمل دم

 مراحل بازدم
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*فشارمايع جنب هميشه كمتر از اتمسفر است،در نتيجه ششها نيمه باز بوده از هوا خالي نمي شوند(هواي باقيمانده) اگرپرده جنب پاره 
شود فشار مايع جنب زياد شده و ششها روي هم مي خوابند.(هواي باقيمانده از ششها خارج مي شود) 

*در بازدم عميق فشار مايع جنب بيشترين ودر دم عميق كمترين است. 

ماده اي ليپيدي كه در اواخر دوران جنيني از برخي سلولهاي ديواره كيسه هوايي(سنگفرشي ساده)ترشح شده وكشش سورفاكتانت: 

سطحي مايع را كاهش مي دهد.وباز شدن آنها را تسهيل مي كند.در برخي نوزادان زودرس كه مقدار سورفاكتانت كم است به زحمت 
تنفس مي كنند. 

هوايي كه پس از يك دم عادي طي يك بازدم عادي از ششها خارج مي شود.مهمترين عضله اين عمل دياقراگم است هواي جاري:

 دنده اي هم فعال است  بين واردششهاكرد.عضلهمي توان(مكمل): هوايي كه پس ازيك دم عادي طي يك دم عميق ذخيره ي دمي

هوايي كه پس از يك بازدم عادي طي يك بازدم عميق مي توان از ششها خارج كرد. ذخيره ي بازدمي:

هوايي كه يك فرد پس از يك دم عميق طي يك بازدم عميق از ششها بيرون مي دهد را گويند. ظرفيت حياتي:

(هواي جاري+ذخيره ي دمي يا مكمل+ذخيره ي بازدمي)(هوايي كه بين شش و محيط جابجا مي شود.) 
*هواي باقيمانده جزء ظرفيت حياتي نمي باشد. 

بخشي از هواي جاري كه به كيسه هاي هوايي نمي رسدودر مجاري تنفسي(دهان-بيني-ناي-نايژه ونايژك)مي ماند. هواي مرده:

 مقدار اين هوا با حجم مجاري تنفسي فرد رابطه ي مستقيم دارد وبا تغيير نوع تنفس(سطحي يا عمقي)مقدار آن ثابت مي ماند و 

 حدود 
3
 هواي جاري است. 1

*هواي مرده در تبادل گازها شركت نمي كند. 

پس از يك بازدم عميق مقداري هوا در ششها مي ماند.اين هوا مبادله مي شود ولي تنها با پاره شدن پرده جنب از هواي باقيمانده:

شش خارج مي شود.به خاطر هواي باقيمانده ششها نيمه باز هستند. 
*مقدار هواي باقيمانده به نوع تنفس بستگي دارد.با تنفس عميق مقدار آن كاهش مي يابد. 

  هواي جاري= حجم تنفسي                          ×*     تعداد تنفس در دقيقه 
*تنفس واقعي در سلولهاي بدن وبا رسيدن اكسيژن به مايع بين سلولي انجام مي شود. 

 سي سي هوا را وارد ششها مي كند.در اين فرد مقدار هواي مرده و تبادل 1000 بار نفس مي كشد.ودر هر بار 6مثال/فردي در دقيقه 
شده در دقيقه را بدست آوريد؟ 

 
  

عوامل موثر در انتشار گازها: 
-اختالف فشار: كه مهمترين عامل بوده وبا انتشار گاز رابطه ي مستقيم دارد. 1
-سطح تبادل : كه رابطه ي مستقيم دارد. 2
-ضخامت سطح:رابطه ي عكس با انتشار دارد. 3

*انتشار دي اكسيدكربن آسانتر از اكسيژن است چون حالليت آن بيشتر از اكسيژن است به همين خاطر اختالف فشار كم دي اكسيد 
كربن (در حد چند ميلي متر جيوه)براي انتشار آن كافي است. 

 
                                
 حمل اكسيژن
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 درصد اكسيژن در خون روشن 97 ) كه به فشار اكسيژن بستگي دارد(رابطه مستقيم)HbO2-بيشتر بصورت تركيب با هموگلوبين (1
به اين صورت حمل مي شود. 

 درصد بصورت محلول در پالسما حمل مي شود. 3-اكسيژن 2
 درصد توسط 19 درصد اكسيژن وجود داردكه به هموگلوبين وصل است.يعني حدود 78*در خون تيره كه از بافت ها برمي گردد 

بافت ها گرفته شده است.(در خون تيره اكسيژن بيشترين گاز است) 
 اتم)اكسيژن را حمل نمايد. 8 مولكول(4 مولكول آهن(هم) داردو مي تواند 4 رشته اي كه 4*هموگلوبين پلي پپتيدي 

 تجزيه مي شود. Hb به اكسيژن وHbO2 تشكيل ودر كنار بافت ها HbO2*در مويرگهاي كيسه هوايي 
                             

 
 پس از ورود به خون درآنجا توسط آنزيم انيدرازكربنيك HCO3 :( CO2 درصد)بصورت بيكربنات(70-بيشترين روش حمل(1

غشاء گلبول قرمز با آب تركيب وبه صورت يون بيكربنات به ششها حمل مي شود. 
 درصدمي باشد. 23 )كه HbCO2-به صورت تركيب با هموگلوبين (2
 درصد مي باشد. 7-به صورت محلول در پالسما كه 3

 برمراكز تنفسي تاثيري ندارد. CO وN2*گاز 
 محلول در پالسما مستقيماً مركز تنفس در بصل النخاع را تحريك مي كند. CO2*افزايش مقدار

*بيني-ناي-نايژه ونايژك بافت استوانه اي ساده ومژكدار دارندولي كيسه هاي هوايي سنگفرشي ساده وبدون مژك هستند. 
*توليد صدا باارتعاش تارهاي صوتي ولي واژه سازي با لب ودهان وزبان انجام مي شود. 

*در شروع عطسه حنجره باال رفته و بسته مي شود،اپي گلوت پايين مي رود.هوا درششها محبوس شده وبا باز شدن ناگهاني حنجره 
وپايين آمدن زبان كوچك هوا از بيني خارج مي شود.(در سرفه هوا ازدهان خارج مي شود) 

 هستند.در اثر بازدم آب آهك شيري رنگ وبيكربنات زرد رنگ مي شود. CO2*محلول آب آهك وبيكربنات معرف 
*ناي ونايژه داراي غضروف ولي نايژك فاقد غضروف است.(هنگام آسم تنگ مي شود) 

 اليه مي گذرد تا وارد مويرگ خوني شود. 3*در مجاورت كيسه هاي هوايي ،هوا از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CO2حمل 
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-------------گردش مواد 6فصل 
                                     ساده ترين گردش مواددر عروس دريايي است كه كيسه گوارشي دارد.اين كيسه داراي لوله هاي شعاعي 

 مواد غذايي و اكسيژن را از محيط مي گيرند.(گردش خون ندارد) مستقيممژكدار است كه به طور 
*گردش خون جزئي از گردش مواد است. 

كرم كدو) و كرم 0 كرم پهن(پالناريا–*در تك سلولي ها(آميب،پارامسي و....)-كيسه تنان(عروس دريايي،هيدر،شقايق دريايي)-اسفنج 
لوله اي (الگانس)گردش خون ندارند. 

*كيسه تنان فاقد خون-فاقد طناب عصبي-فاقد مغز وگره عصبي مي باشند.ساده ترين سيستم عصبي(شبكه عصبي)در آنها ديده مي 
شود.سلولهاي آنها به طور مستقل به تبادل مواد با محيط مي پردازند. 

 
                                   در بسياري از بي مهره هامثل بندپايان(خرچنگ دراز-عنكبوتيان-حشرات)ديده مي شود.خون از رگها خارج 

 انجام مي شود. گردش مواد مستقيمًا وتبادل مواد بين سلولها وخون مويرگ ندارندشده وبه فضاي بين سلولي (حوضچه خوني)مي ريزد.
 گويند. همولنفدر آنها كند وتمايزي بين پالسما وآب ميان بافتي وجود ندارد كه به آن 

:داراي قلب لوله اي ومنفذ دار،در سطح پشتي بدن مي باشد.منافذ قلب هنگام انبساط براي ورود خون باز ولي هنگام انقباض بسته ملخ

مي شوند.خون با انقباض قلب به جلو رانده شده وبا انقباض عضالت بدن به عقب مي رود.همولنف دارد.سلول مواد الزم را از خون مي 
گيرد بجز اكسيژن(چون تنفس نايي دارد) 

*حشرات گلبول قرمز و هموگلوبين ندارند. 

 رگ خارج مي شود وبه 2 درآن جريان دارد.خون با انقباض قلب ازفقط خون روشنداراي قلب لوله اي دريچه داركه خرچنگ دراز:

 درآنها ديده مي شود. وچشم مركبسخت پوست آبزي).لقاح داخلي(فضاي بين سلولي مي ريزد.مويرگ نداردولي همولنف دارد
*تمام بي مهره ها قلب لوله اي دارند ولي همه چشم مركب ندارند. 

 گردش مواد

 گردش خون باز
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مهره داران وكرم خاكي گردش خون بسته دارند.خون از رگها خارج نمي شودوفقط با سلولهاي ديواره رگ ها وقلب تماس دارد. تبادل 
مواد بين سلولها وخون بواسطه مويرگ انجام مي شود.گردش مواد درآنها تندوخون ولنف وآب ميان بافتي ازهم جدا هستند. 

:خون خارج شده از قلب به شش يا آبشش رفته پس از تبادل به اندام مي رود مثل ماهي-كرم خاكي گردش خون ساده

:خون پس ازخروج ازقلب به شش ياآبشش رفته پس ازتبادل دوباره به قلب آمده سپس به اندام ميرود. گردش خون مضاعف

مثل دوزيستان-خزندگان-پرندگان-پستانداران 
 حفره اي است. 4 حفره اي،قلب پرنده وپستاندار3 حفره اي ،قلب دوزيست 2*قلب ماهي 

 گردش خون بسته وساده دارد. قلب هاي لوله اي ومويرگ كامل دارد.همولنف ندارد ودر قلب آن فقط خون تيره جريان كرم خاكي:

دارد.يك رگ پشتي خون تيره را وارد قلب مي كند ويك رگ شكمي آن را از قلب خارج مي كند.تنفس پوستي دارد. 

قلب دو حفره اي(يك دهليز ويك بطن) شكمي داردكه درآن فقط خون تيره جريان دارد.خون تيره ازقلب توسط سرخرگ ماهي: 

شكمي به آبشش مي رود وپس از تبادل خون روشن توسط سرخرگ پشتي به اندام مي رود. 
بطني ويك دريچه سرخرگي داريم. –*در ماهي يك دريچه دهليزي 

 رگي كه خون را از قلب خارج مي كند.اكثراًخون روشن دارد ولي سرخرگ ششي انسان-سرخرگ شكمي ماهي- سرخرگ سرخرگ:

بند ناف جنين خون تيره دارند. 

 رگي كه خون را به قلب برمي گرداند.اكثراً خون تيره دارد ولي سياهرگ ششي انسان-سياهرگ بند ناف جنين خون روشن سياهرگ:

دارد. 
 سرخرگ متصل است. 2 سياهرگ و6*به قلب انسان 

                                                    
 

-اليه خارجي(پريكارد):بافت پيوندي كه به آن آبشامه گويند.شامل سلول وماده زمينه است. 1
-اليه مياني(ميوكارد):بافت ماهيچه اي قلب كه تك هسته اي ،مخطط،غيرارادي،استوانه اي منشعب است وبا اعصاب سمپاتيك 2

وپاراسمپاتيك ضربان قلب را كنترل مي كند. 
*ميوكارد بطن چپ قويتر از بطن راست است 

-اليه داخلي(آندوكارد):بافت پوششي سنگفرشي يك اليه است 3

 بافت گرهي (بافت هادي)قلب:

 گردش خون بسته

 ديواره قلب ازخارج به داخل
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مسئول ايجاد ضربان قلب است كه جنس آن يك نوع بافت ماهيچه اي است.اين بافت شامل: 
-گره سينوسي-دهليزي(پيش آهنگ) در ديواره پشتي دهليز راست،زير منفذ بزرگ سياهرگ زبرين است وبزرگتر است. 1
-گره دهليزي-بطني:در حد فاصل دهليز وبطن ،كمي مايل به دهليز راست است. 2
-الياف گرهي:در ديواره ي بين بطن ها وميوكارد بطن ها قرار دارد. 3

: مسير تحريك قلب
-گره پيش آهنگ              انتشار تحريك به دهليز چپ وراست  1
-انقباض دهليزها كه خون را به بطن ها مي فرستد. 2
-تحريك گره دهليزي-بطني 3
) الياف تحريك را به بطن مي آوردوبين سلولهاي بطن تحريك ازراه ارتباط سلولي منتشر مي شود-الياف گرهي درديواره بين بطن ها(4
-شبكه گرهي ديواره ميوكارد 5
-ارسال به ماهيچه ميوكارد بطن ها كه باعث انقباض بطن ها مي شود. 6

*سرعت انتشار در گره دهليزي-بطني والياف ديواره بين دو بطن نسبتاًكم ودر شبكه گرهي ديواره ميوكارد زياد است. 
 *در دوران جنيني تمام سلولهاي قلب قدرت انقباض خودبخودي را دارندكه با تمايز تنها در گره ها باقي مي ماند.

 
 

  هستند.جهت جريان خون آنها را باز وبسته مي كند.پيوندي واز بافت ندارندبافت ماهيچه اي 

 لختي):بين دهليز چپ وبطن چپ قرار دارد.در شروع انقباض بطن ها بسته شده، مانع برگشت خون از بطن چپ به دهليز 2-ميترال(1
چپ مي شود. 

-سه لختي: بين دهليز راست وبطن راست قرار دارد.در شروع انقباض بطن ها بسته شده، مانع برگشت خون از بطن راست به دهليز 2
راست مي شود. 

-سيني شكل:در ابتداي سرخرگ آئورت وسرخرگ ششي قرار دارد.در شروع انبساط بطن ها بسته شده ،مانع برگشت خون از 3
سرخرگ به بطن مي شود. 

-النه كبوتري:در مسير سياهرگهاي پايين قلب و رگ هاي لنفي قرار دارد.يكطرفه به سمت قلب باز شده وبه جريان يكطرفه خون 4
ولنف به سمت قلب كمك مي كند. 

استراحت عمومي هنگام انقباض بطن ها هنگام انقباض دهليزها دريچه 

      باز             بسته        باز ميترال 

      باز             بسته        باز  لختي 3

     بسته           باز       بسته سيني شكل 

 

 ثانيه يك ضربان دارد.تعداد ضربان قلب با بزرگي جثه 8/0  قلب با انرژي حاصل از اسيدهاي چرب وكمي گلوكزدر هر ضربان قلب:

جاندار نسبت عكس دارد. 

وضعيت دهليز وبطن روي منحني مدت مرحله 

دهليزها منقبض وبطن ها منبسط  QRS تاPاز انتهاي  ثانيه 1/0انقباض دهليز 

دهليزها منبسط وبطن ها منقبض  T تا انتهاي QRSاز انتهاي  ثانيه 3/0انقباض بطن 

دهليزها وبطن ها منبسط  P تا انتهاي Tازانتهاي  ثانيه 4/0استراحت عمومي 

 دريچه هاي قلب ورگها
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 ضربان قلب در دقيقه دارد. 75*يك فرد تقريباً

 سي سي 70)كه براي هر بطن حجم ضربه اي:مقدارخوني كه درهر ضربه يا سيستول ازهر بطن قلب خارج مي شود(برون ده قلب

 سي سي است) ضربدرتعداد ضربان قلب 140است(براي قلب 
 =برون ده قلب  75× 70 =5250 حجم ضربه اي= برون ده قلب                     ×*   تعداد ضربان قلب 

 ثانيه منبسط مي باشد. 7/0 ثانيه منقبض و 1/0 ثانيه دهليز فقط 8/0*در 
ثانيه باز است. 3/0ثانيه بسته و5/0 ثانيه بسته است.دريچه سيني هم 3/0 ثانيه بازو5/0 لختي به مدت 3ثانيه،دريچه ميترال و8/0*در

*در هنگام انبساط دهليزها، خون به آنها وارد مي شود.(هنگام انقباض بطن واستراحت عمومي،دهليز منبسط مي شود) 
 سي سي از آن طي سيستول(انقباض)از قلب خارج مي 70 سي سي خون در هر بطن وجود دارد كه 120*در پايان دياستول(انبساط)

 سي سي) 100 سي سي در بطن ها مي ماند(در دو بطن 50شود.و
                                          

 
 .ثبت فعاليت الكتريكي قلب است كه منحني حاصل به الكتروكارديوگرام يا نوارقلب مشهور است وداراي سه مرحله است

 گويند. كارديوگرافي*ثبت حركات مكانيكي وتغييرات فشار درون حفرات قلب را 
 ونرسيدن خون به قلب     وانفاركتوس قلبي مي شود.QRS*بزرگ شدن قلب،فشار خون مزمن،تنگي دريچه ها باعث افزايش ارتفاع 

 مي شود. QRS(اختالل در رگ كرونري)باعث كاهش ارتفاع 
 رازيادمي كند. Q تاP راكم ولي پاراسمپاتيك باعث كندكردن تحريك گره سينوسي شده وفاصله  Q تاP*سمپاتيك فاصله ي زماني

 ،طوالني وبم است. S لختي در شروع انقباض بطن ها بوده،در منحني در نقطه 3*صداي اول قلب حاصل بسته شدن دريچه ميترال و
،كوتاه وواضح است.  T*صداي دوم قلب حاصل بسته شدن دريچه هاي سيني در شروع انبساط بطن ها بوده،در منحني بعد از 

  ثانيه است.5/0 ثانيه است ولي فاصله  صداي دوم تا اول،3/0*فاصله ي صداي اول قلب تا صداي دوم 

 
 

 است. T وكمترين خون در بطن در مرحله ي S*بيشترين خون دربطن در مرحله ي 
                                                        

 
ماهيچه اي وپوششي دارند ، از بيرون به داخل سه اليه ي پيوندي 

*در مويرگ تنها بافت پوششي (سنگفرشي يك اليه)وجود دارد واليه هاي ديگر درآن ديده نمي شود. 

 الكتروكارديوگرافي

 ساختار رگ هاي خوني
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*بافت ماهيچه اي سياهرگ كمتر از سرخرگ است به همين خاطر قطر داخلي سياهرگ بيشترومقاومت ديواره آن كمتر از سرخرگ 
بوده وخون بيشتر ي در آن جريان دارد. 

*بيشتر بودن ماهيچه در سرخرگ به آن خاصيت ارتجاعي مي دهد كه اين خاصيت موجب: 
-سهولت كار قلب  مي شود. 3-پيوسته شدن جريان خون متناوب           2-ايجاد نبض                        1

 ودما در آنها مي شود در نتيجه رگهاي خوني آن گشاد مي شود تا CO2و افزايش  O2*افزايش متابوليسم در اندام موجب كاهش 
خون بيشتري به اندام بيايد.ولي كاهش اكسيژن در كيسه هاي هوايي موجب كاهش قطر رگ هاي خوني آن مي شود. 

*در سرخرگ به علت خاصيت ارتجاعي هيچوقت فشار سيستولي به صفر نمي رسد. 
                                              

 
مويرگ اغلب به علت داشتن منافذ زياد، در بافت پوششي يك اليه ي خود محل تبادل مواد است.در ابتداي هرمويرگ ماهيچه صاف 

حلقوي وجود دارد كه توزيع خون در بافت را كنترل مي كند.در اغلب بافت ها بيشتر مويرگها در يك لحظه بسته اند. 
مغزي)ودر كبد بيشترين نفوذپذيري را دارند. –*مويرگ هاي مغز كمترين نفوذ پذيري را  دارند(سد خوني 

دو نيرو در تبادل مواد نقش دارد: 
-فشار تراوشي كه نتيجه فشار خون است.مواد تحت تاثير اين نيرو ازپالسما وارد آب ميان بافتي مي شوند. 1

*گلبول قرمز وپروتئين هاي درشت از منافذ مويرگ عبور نمي كنند وموجب فشار اسمزي در پالسما مي شوند. 
 درصد آب ميان بافتي به پالسما مي شود. 90-فشار اسمزي:توسط پروتئين هاي پالسما ايجاد شده موجب برگشت 2
 درصد از آب ميان بافتي وارد رگ لنفي شده ولنف را مي سازد.(در مويرگ كليه يا گلومرول استثناء است) مايع لنف سرانجام از 10*

طريق بزرگ سياهرگ زبرين وارد جريان خون مي شود. 
*منشاء لنف،آب ميان بافتي،ادرار،مايع مغزي-نخاعي همگي پالسماي خون است. 

*درسمت سرخرگي يك مويرگ:فشار خون بسيار باالست وتمايل دراد مواد رابه بيرون براند،ازطرفي پالسما نسبت به آب ميان بافتي 
غليظ بوده وفشار اسمزي آن باالست وتمايل دارد آب را از بين بافت به درون رگ بياورد.برآيند اين دو نيرو ،برتري فشار خون 

وخروج مواد ازسمت سرخرگي است.درطول مويرگ فشارخون كاهش مي يابد ولي فشار اسمزي تقريباً ثابت مي ماند چون در طول 
مويرگ پروتئينها خارج نمي شوند. 

 درصد مواد رادوباره جذب مي كند. 90در سمت سياهرگي فشار اسمزي نسبت به فشارخون بيشتر شده،بنابراين 

مايع بي رنگ كه حاصل ورود آب ميان بافتي به رگ لنفي است.در مسيررگ لنفي دريچه النه كبوتري وجود دارد كه به جريان يك لنف:

طرفه لنف به سمت قلب كمك مي كند.در لنف گلبول قرمز وپالكت وجود ندارد،گلبول سفيد آن بيشتر از نوع لنفوسيت است.ماده ي 
دفعي در لنف بيشتراست. 

در مسير رگ لنفي وجود داردكه حالت اسفنجي دارد.گره لنفي سرعت حركت لنف را كاهش مي دهدتا فرصت كافي براي گره لنفي:

مبارزه با ميكروب هاي داخل آن باشد.(لوزه نوعي گره لنفي)در گردن-زير بغل وكشاله ران گره لنفي بيشتري وجود دارد. 
                                    

 
به تورم بافت در اثر افزايش آب ميان بافتي گويند.علل آن: 

-كمبود پروتئين پالسما(آلبومين)كه باعث كاهش فشار اسمزي پالسما مي شود.مثالً افزايش كورتيزول موجب كاهش پروتئين پالسما 1
وتبديل آن به قند مي شود درنتيجه خون رقيق مي شود. 

-بسته شدن رگ لنفي:لنف حاصل به خون برنمي گردد. 2

 تبادل مواد در مويرگ

 ادم يا خيز
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-آسيب ديواره مويرگ:موجب خروج پروتئين از مويرگ به فضاي بين سلول شده،در نتيجه فشار اسمزي خون كاهش مي يابد. 3
-افزايش فشار درون سياهرگ:مثالً كسي كه دريچه النه كبوتري آن خراب است. 4
-افزايش سديم بدن(نه پالسما):باعث غليظ شدن آب ميان بافتي وافزايش فشار اسمزي بافت شده،در نتيجه مايعات از پالسما خارج 5

مي شوند. 
*افزايش هورمون ضدادراري احتمال ادم را افزايش وافزايش آلدسترون احتمال ادم را كاهش مي دهد. 

                                                         
 

-ادامه فشار سرخرگي(ادامه ي نيروي بطني):مهمترين عامل كه هميشه وجود دارد. 1
-تلمبه ي تنفسي:در هرعمل دم،با انقباض ديافراگم وافزايش حجم قفسه سينه،از فشار قفسه سينه برروي قلب وسياهرگهاي نزديك 2

قلب كاسته ويك مكش منفي ايجاد مي شود.(فقط در سياهرگهاي نزديك قلب وجود دارد) 
-تلمبه ي ماهيچه اي:انقباض ماهيچه ها،به سياهرگهاي اطراف فشار وارد مي كند. 3
-دريچه النه كبوتري:در سياهرگهاي پايين قلب مثل پاها وبازو-شكم(در سياهرگ گردن وشانه وجود ندارد) 4

*موقع دم خون بيشتري وارد قلب مي شود. 
 بافت ارتجاعي ديواره سرخرگ –*علت فشارخون در سرخرگ:فشار بطن چپ 

*علت مقاومت در برابر فشار خون:تعداد زياد گلبولهاي قرمز(پلي سيتمي)-افزايش پروتئين پالسما وكمي قطر رگها 
*هيستامين با گشاد كردن رگها مقاومت را كم وفشارخون را پايين مي آورد. 

*سرعت جريان خون در وسط رگ ها بيشتر از كناره ها است. 
*سرخرگ هاي كوچك درديواره خودماهيچه هاي صاف حلقوي فراوان دارندومهمترين نقش را درتغييرمقدارخون بافتها دارند. 

نوعي بافت پيوندي است كه از سلول(گلبول قرمز،سفيد وپالكت يا دانه گرده)+ماده زمينه(پالسما)تشكيل شده است. در انسان خون: 

 درصد آن را سلولهاي خوني مي 45 درصد حجم خون را پالسماو55 درصد از وزن كل بدن را تشكيل مي دهد.8بالغ خون در حدود 
سازند.نسبت حجم سلولها به حجم خون ،هماتوكريت نام دارد. 

 
 

 درصد حمل 23 وO2 درصدحمل97سلولهاي مقعرالطرفين،بدون هسته واندامك هستند كه مسئول حمل گازهاي تنفسي مي باشند.(
CO2 سالگي درمغزقرمز همه ي استخوانها-5 )گلبول قرمز اولين باردرمرحله ي جنيني دركيسه ي زرده توليد مي شود.بعد ازتولدتا 

 سالگي تنها در مغز قرمز استخوانهاي پهن وكوتاه وسربرجسته استخوانهاي دراز توليد مي شود. 5كبد-طحال وگره هاي لنفاوي وبعداز 
 بصورت بيكربنات كمك مي كند. CO2*آنزيم انيدرازكربنيك روي غشاء گلبول قرمز به حمل 

 قرمزاستخوانهاي پهن است وباعث گلبول مغزقرمز*اريتروپويتين هورموني پروتئيني كه ازكليه وكبدترشح مي شود.اندام هدف آن 
سازي مي شود.محرك ترشح آن كاهش فشاراكسيژن بافتها(رفتن به ارتفاعات) است.اين هورمون منجربه پلي سيتمي مي شود. 

*كاهش فشار اكسيژن                   افزايش ترشح اريتروپويتين                  افزايش هماتوكريت                  پلي سيتمي 
*فعاليت شديد عضالني(كم شدن اكسيژن بافت) وگرم شدن هوا هم منجر به افزايش گلبول قرمز مي شود. 

 علل آن آنمي يا كم خوني:

نقص درفاكتورداخلي معده  – آهن واسيدفوليك-  نقص در مغز قرمز استخوان- كمي هورمون اريتروپويتين، B12كمبود ويتامين 
نقص يا جهش در ژن سازنده ي هموگلوبين(باعث تاالسمي يا كم خوني داسي شكل مي شود.) 

 علل صعود خون در سياهرگها

 گلبول قرمز(اريتروسيت)
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 روز هنگام عبوراز مويرگهاي باريك كبد وطحال آسيب ديده،توسط ليزوزوم 120 روز است كه بعد از120*عمرگلبولهاي قرمز
ماكروفاژهاي طحال وكبد تجزيه مي شودوتبديل به آهن-آمينواسيد-بيلي روبين وبيلي وردين مي شود.دوماده آخري از طريق صفرا 

دفع مي شودوباعث رنگ زرد صفرا مي شود. 
*هموگلوبين وميوگلوبين در داخل گلبول قرمز وسلول ماهيچه هستند(درون سلولي)ودر پالسماي خون يافت نمي شوند. 

در آن ديده نمي شود. A*اريتروسيت فاقد ميتوكندري بوده،تنفس هوازي-چرخه كربس واستيل كوآنزيم 
 CO <O2 < CO2*ميل تركيبي هموگلوبين به ترتيب : 

 پروتئين هاي غشاء گلبول قرمز شامل: +AB*در فرد باگروه خوني
-آنزيم انيدراز كربنيك 3-آنتي ژن رزوس                                B                    2وA-آنتي ژن 1

*در تاالسمي وآنمي كمبود آهن توليد هموگلوبين كم مي شود ولي تعدادگلبولهاي قرمز زياد مي شود. 
 
 

داراي هسته واندامك هستندوبه دو گروه تقسيم مي شوند. 

:دردفاع غيراختصاصي شركت مي كنند داراي سيتوپالسم دانه دار(ريبوزوم دار)وهسته چند قسمتي هستند. گرانولوسيتالف)

آنها را ازبين مي برد    فاگوسيتوز-نوتروفيل:تحرك زياددارد.باخاصيت شيميوتاكتيسم به سوي ذرات خارجي كشيده شده با عمل 1
 دارند) دياپدز فاگوسيتوز دارند.(بافت ها(يعني بيگانه خواري)هم در خون وهم در 

-ائوزينوفيل:ظاهري شبيه نوتروفيل داردولي قدرت فاگوسيتوزكمتري دارددرعفونت انگلي وآلرژي زياد شده ومواد ضد انگل توليد 2
مي كند. 

-بازوفيل:هپارين وهيستامين در خون ترشح مي كند. 3
ب)آگرانولوسيت:در دفاع اختصاصي(لنفوسيت)وغيراختصاصي(مونوسيت)شركت مي كنند سيتوپالسم صاف وهسته تك قسمتي دارند 

وشامل: 
وبه دوشكل ديده        مي گروه فاگوسيتوزودياپدز ندارند-لنفوسيت:تنها گلبول سفيدي كه دردفاع اختصاصي شركت مي كند.اين 1

 كه در،دفاع همورال (خوني)شركت مي كند.درمغزقرمزاستخوان توليد وتكامل مي يابدوپس از رشد وتقسيم ايجاد Bشوند.لنفوسيت 
B خاطره وپالسموسيت(توليد پادتن) مي كند

 T در مغزقرمز استخوان توليد ودر تيموس(غده جلوي ناي وپشت جناغ)تكامل مي يابد.پس از رشد وتقسيم شدن توليد Tلنفوسيت 
 كشنده مي كند. Tخاطره و

-مونوسيت:در خون خاصيت فاگوسيتوز دارند وپس از پديده ي دياپدز از خون خارج وبه ماكروفاژتبديل مي شوند.ماكروفاژ در بافت 2
ها فاگوسيتوز انجام مي دهد. 

*نوتروفيل،ماكروفاژ،مونوسيت،به مقداركمتر ائوزينوفيل               فاگوسيتوز(بيگانه خواري)دارند.اين سلولها ليزوزم فراوان دارند. 
*پادتن باخنثي كردن آنتي ژنها باعث افزايش فاگوسيتوز مي شوند. 

*دياپدز:عبور گلبولهاي سفيد ازخون(از طريق بافت سنگفرشي ساده مويرگ) به بافت پيوندي(فضاي ميان بافتي) راگويند. 
*هيستامين با افزايش نفوذپذيري رگها،دياپدزرا افزايش مي دهد. 

*ماكروفاژ وماستوسيت درخون وجود ندارند به همين خاطر دياپدز ندارند. 

محل ترشح هيستامين: 
-از ماستوسيت در بافت ها 3-از بازوفيل در خون                         2-از سلول آسيب ديده                      1

اعمال هيستامين: 

 گلبول سفيديالوكوسيت
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-گشاد كردن رگها:باعث افزايش خون رساني به محل عفونت مي شود. 1
-افزايش نفوذپذيري رگها وافزايش دياپدز 2
-تنگ كردن جدار نايژك در آسم 3
-ايجاد عالئم آلرژيك مثل عطسه-سرفه-قرمزي چشم-خارش 4
-شروع كننده روند التهاب 5

*گرانولوسيت ها،تعدادكمي ازلنفوسيت هادرمغزقرمز استخوان ساخته مي شوند.بيشترلنفوسيت ها دربافت لنفي ساخته مي شوند. 
*ماكروفاژبيشترين عمر را دارد. 

*ماستوسيت در بافت هايي مثل كبد وجود دارد وعملي شبيه بازوفيل خون دارد. 

 
 

الف)غيراختصاصي:ذاتي بوده هم در مهره داران وهم در بي مهرگان ديده مي شود. 
ليزوزيم بزاق واشك   —-خط اول:پوست -- اليه هاي مخاطي درپوست، لوله گوارش،دستگاه تنفسي وتناسلي1
ترشح پروتئين هاي مكمل، ،تب،-خط دوم:سلولهاي فاگوسيت كننده وانجام فاگوسيتوز، ترشح هيستامين وشروع التهاب2

اينترفرون(ضدويروس)، دياپدز 
ب)اختصاصي:فقط در مهره داران ديده مي شود. 

 كشنده كه بيشتر برعليه سلولهاي سرطاني و ويروسها عمل مي كنند. T-ايمني سلولي:بواسطه ترشح پرفورين از سلولهاي 1
-ايمني همورال:بواسطه ترشح پادتن (از جنس گاماگلوبين يا آنتي كر)از سلولهاي پالسموسيت كه شامل : 2

           *فعال:سيستم دفاعي خود فرد پادتن توليد مي كند.مثل ابتال به بيماري-تزريق واكسن 
           *غيرفعال: سيستم دفاعي خود فردپادتن توليدنمي كند،بلكه پادتن آماده به بدن فرد وارد مي شود.مثل تزريق سرم-ورود              

پادتن از مادر به جنين-اين ايمني موقت وكوتاه است 
 
 

الف:بيماري خود ايمني: 
 ايجاد مي شود. Bبه دليل ترشح زياد پادتن از پالسموسيت 

1-M.S .بر عليه غالف ميلين ساخته مي شود.در اين بيماري سرعت هدايت پيام عصبي كاهش مي يابد: 
 :برعليه جزاير النگرهانس ساخته مي شود.در بيماران انسولين توليد نمي شود. I-ديابت نوع 2
-مياستني گراويس:برعليه ماهيچه ها ساخته مي شود. 3

 بيماري هاي خودايمني وجلوگيري از پس زدن پيوند،سيستم ايمني را باتزريق كورتيزول ضعيف مي كنند. درمان*براي 

ب:آلرژي: 
 ترتيب: درآلرژي نقش دارندبه عواملي كه ايجاد مي شود.بافت پيونديبه دليل ترشح نابجاي هيستامين ازبازوفيل خون ياماستوسيت 

-آلرژن(ماده ي حساسيت زا)                 1
 (پالسموسيت) B-لنفوسيت 2
-پادتن 3
-ماستوسيت وباوزوفيل 4
-ترشح هيستامين 5

 ايمني

 اختالالت سيستم ايمني
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*در بيماري آلرژيك،تعداد ائوزينوفيل زياد مي شود ولي خود ائوزينوفيل در بروز آلرژي نقش ندارد. 
 آلرژي از آنتي هيستامين استفاده مي كنند. درمان*براي 

                           
 

هرماده ي كه سبب بروز پاسخ ايمني شود،آنتي ژن نام دارد.جنس آنها مولكول پروتئيني يا پلي ساكاريدي است كه در سطح سلولهاي 
بيگانه قرار دارند.آنتي ژن توسط لنفوسيت شناسايي مي شود.هرلنفوسيت نوع خاصي از گيرنده هاي آنتي ژن را دارد. 

 كشنده وماكروفاژها به T به ويژه T*مولكولهاي موجود در سطح سلولهاي سرطاني هم به عنوان آنتي ژن عمل مي كنند ولنفوسيت 
 (ايمني همورال)وپادتن اهميت كمتري دارد. Bطور مستقيم با آنها مبارزه مي كنند.در اين مبارزه لنفوسيت 

                             
 

پروتئيني دفاعي كه در ايمني غيراختصاصي شركت دارد.از سلولهاي آلوده به ويروس ترشح مي شود.سلول آلوده به ويروس خود مي 
ميرد ولي اينترفرون حاصل از آن: 

-از تكثير ويروس ها جلوگيري مي كند 1
-موجب مقاومت سلولهاي سالم در برابر ويروسها مي شود. 2
-اينترفروني كه در پاسخ به يك نوع ويروس توليد مي شود سبب بروز مقاومت كوتاه مدت در برابر ساير ويروس ها مي شود. 3

                             
 

پروتئيني دفاعي كه در ايمني غيراختصاصي شركت دارد.در ماكروفاژهاوسلولهاي پوششي روده وكبد شناخته مي شود.در برخورد با 
ميكروب فعال شده ومنافذي در غشاء ميكروب ايجاد مي كند. 

*بي مهرگان دفاع غيراختصاصي دارند: 
-مايع مخاطي روي بدن بسياري از كرم هاي حلقوي ونرم تنان 1
-آنزيم هاي ليزوزيم وآنزيم هاي ليزوزومي 2
-سلولهاي مشابه فاگوسيت ها در اسفنج ها وبندپايان 3

*برخي از بي مهرگان از قبيل اسفنجها وستاره دريايي قادرند پيوند بافت بيگانه را پس بزنند البته نحوه ي آن با مهره داران متفاوت 
است. 

*پپتيد گوگرد دار،يك تركيب ثانويه در يونجه است كه فعاليت ضد قارچي(مثل بيماري زنگ وسياهك) دارد اين تركيبات ثانويه در 
واكوئلها ذخيره مي شوند. 

 (رزوس)داريم.آنتي كر در پالسما قرار دارد. RH وA  ،B نوع آنتي ژن 3*در غشاء گلبول قرمز 

 وآنتي ژن رزوس است. B وآنتي كرA ،داراي آنتي ژن +A       *فردباگروه خوني

 است. A وآنتي كر B ،داراي آنتي ژن −B        * فردباگروه خوني 
 بگيرد.ولي براي بار دوم نمي تواند.  مثبت خونRH منفي براي بار اول مي تواند از فرد با RH *فرد داراي 

 
 

فرايندي آنزيمي (تحت تاثير گرما)كه توسط آنزيم ترومبين انجام مي شود.لخته ي خون شامل سلولهاي خون وفيبرين است.در اين 
عمل پالكتها در اثر اتصال به هم شبكه اي تورمانند ايجاد مي كنند كه گلبولها با چسبيدن به آن لخته را بوجود مي آورد. 

 آنتي ژن

 اينترفرون

 پروتئين مكمل

 انعقاد خون
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هنگام آسيب ديواره رگها ازبافت هاي آسيب ديده جداررگ ويا ازپالكتها،ترومبوپالستين ترشح مي شود.وروند انعقادآغازمي شود 
 فعال مي شودوترومبوپالستين فعال همراه يون كلسيم،پروترومبين(آنزيم غيرفعال)را به ترومبين 8ترومبوپالستين توسط فاكتور 

(آنزيم فعال)تبديل مي كند.ترومبين با عمل آنزيمي خود فيبرينوژن محلول درپالسما را به فيبرين نامحلول تبديل مي كند.فيبرين با 
گلبولهاي خوني جمع شده،لخته ي خون ايجاد مي شود. 

*پروترومبين وفيبرينوژن هميشه در پالسما وجود دارند ولي ترومبوپالستين،ترومبين وفيبرين طي فرايند انعقاد ايجاد مي شود. 
الزم است وبراي توليد ترومبين از پروترومبين يون كلسيم الزم است.  K*براي توليد پروترومبين ،ويتامين 

 
 

كه جذب كلسيم  D-كاهش كلسيم پالسما:به دليل كم كاري غده پاراتيروئيد،پركاري تيروئيد وافزايش كلسي تونين،كاهش ويتامين 1
از روده را كم مي كند.كاهش كلسيم به هر دليل موجب كمي ترومبين وعدم واكنش انعقادي مي شود. 

 :به دليل كاهش ترشح صفرا،مسدود شدن رگ لنفي K-كاهش ويتامين 2
 جهش ايجاد مي شود. 8-اختالل ژنتيكي مثل بيماري هموفيلي كه در ژن فاكتور 3

*هپارين ماده ي ضد انعقاد خون كه از بازوفيل خون وماستوسيت بافت پيوندي ترشح مي شود وجلوي عمل ترومبين را مي گيرد. 
 *هنگام بريدگي رگ:انقباض ماهيچه ي صاف ديواره رگ،آماس،به هم چسبيدن پالكت وتشكيل لخته مانع خونريزي مي شود.

 

-----------دستگاه دفع ادرار 7فصل 
براي حفظ حالت پايداري محيط داخلي انجام مي شود. پرسلولي *هومئوستازي :مجموعه اعمالي كه در بدن جانداران 

*مواد نيتروژن داردفعي محصول سوخت آمينواسيد،پروتئين ها وبازهاي آلي اسيدهاي نوكلئيك ها مي باشند. 
*زيستگاه جانوران عامل مهمي در تعيين نوع ماده ي دفعي هر جاندار است.مثالً در جانوران آبزي مثل پالناريا(كرم پهن)وبسياري از 

 ) كه بسيار سمي است از طريق انتشار دفع مي شود.كرم پهن پالناريا از همه ي سلولهاي سطحي وماهي ها با NH3ماهي ها،آمونياك(
آبشش خود آمونياك دفع مي كنند.جانوران خشكي زي نمي توانند آمونياك دفع كنند.وآنرا با صرف انرژي به اوره واسيد اوريك 

تبديل مي كنند. 
اسيد اوريك >اوره>*از لحاظ سميت وميزان نياز به آب براي دفع به ترتيب:آمونياك

*انواع مواد دفعي : 

بسياري از جانوران آبزي(مثل:بسياري از ماهي ها-كرم پهن(پالناريا)-وزغ در آب-پارامسي وآميب آمونياك 

پستانداران(فيل،انسان،پالتي پوس،اپاسوم،.....)-دوزيستان در خشكي(وزغ)-بعضي از ماهي ها مثل كوسه ها اوره 

پرندگان(سسك-سهره-چكاوك-چرخ ريسك-كبوتر-مرغ وخروس)-حشرات(بيستون بتوالريا-ملخ-موريانه-اسيد اوريك 
 مونارك)-بسياري از خزندگان(مار خشكي)

*جانوراني كه اسيد اوريك دفع مي كنند انرژي بيشتري مصرف مي كنند.در عوض آب كمتري از دست مي دهند.وسميت كمتري 
 مي توانند دفع كنند. بلورهاي جامددارد.وحتي اين ماده ي دفعي را به شكل 

*بيشتر مواد دفعي حاصل از متابوليسم گياهان شامل اكسيژن،دي اكسيد كربن وآب است كه مقدار اضافي هريك از طريق روزنه دفع 
مي شود.مواد دفعي ديگرمانند رزين،تانن،صمغ دربخشهاي مرده مثل مغز ساقه انبار مي شود.درگياهان علفي مانندآفتابگردان، لوبياو... 

 مي گويند. تركيب ثانويهمواددفعي درواكوئلها وديواره سلولهاي آنها جمع مي شوند.بيشتراينها نقش دفاعي دارندكه به آنها 
                   

 

 علل اختالل در انعقاد

 كليه
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 بخش است: 4  واحد پااليش خون در كليه است كه بافت پوششي آن مكعبي يك اليه است.وشامل نفرون:

-لوله خميده دور 4-لوله هنله            3-لوله خميده مجاور(نزديك)      2-كپسول بومن     1
*مجاري جمع كننده جزء نفرون محسوب نمي شوند.نفرونها در انتهاي خود به مجاري جمع كننده ادرار متصل هستند. 

    مسير تخليه ادرار:

-ميزراه 6-مثانه             5-ميزناي           4-لكنچه              3-مجاري جمع كننده          2-نفرون                1
*بافت ويژه كليه دو بخش دارد: 

 لوله خميده دور+سرخرگ آوران+سرخرگ وابران+گلومرول(شبكه اول +-قشري:شامل كپسول بومن+لوله خميده مجاور1
مويرگي)+شبكه دوم مويرگي ،اين قسمت دانه دانه به نظر مي رسد. 

-مركزي:شامل لوله هنله+مجاري جمع كننده +شبكه دوم مويرگي كه مخطط به نظرمي رسد.هرم ها دراين بخش ديده مي شوند. 2
 
 

،مي آورد. زائد نيتروژن دار وساير مواد الزم را به همراه مواد اكسيژنبه هركليه مثل ساير اندام يك انشعاب از آئورت غذا،
       شبكه دوم مويرگي           سرخرگ وابران          شبكه اول مويرگي(گلومرول)           سرخرگ آورانآئورت         سرخرگ كليه          

سياهرگ كليه 
 بيشتر است. CO2 از سرخرگ كليه ولي كمتر*در سياهرگ كليه غذا واكسيژن ومواد زائد نيتروژن دار

  هورمون برروي كليه است :3*اندام هدف 
عمل  نوع گيرنده اندام هدف محرك ترشح محل ترشح وذخيره محل ساخت هورمون

 ضدادراري

ADH) (

كاهش آب پالسما  هيپوفيز پسين هيپوتاالموس
(افزايش فشاراسمزي) 

افزايش بازجذب آب از مجراي  سطح غشايي كليه
نفرونها به شبكه دوم مويرگي كه 

باعث تغليظ ادرار مي شود. 

هورمون 
پاراتيروئيدي 

استخوان كاهش كلسيم پالسما  پاراتيروئيد پاراتيروئيد
 وكليه

افزايش بازجذب كلسيم از مجراي  سطح غشايي
 نفرون به شبكه دوم مويرگي

آلدسترون 
(استروئيدي) 

كاهش سديم پالسما  قشرفوق كليويقشرفوق كليوي 
افزايش پتاسيم پالسما 

درون  كليه
 سيتوپالسمي

مجراي نفرون  افزايش بازجذب سديم از
يش ترشح به شبكه دوم مويرگي وافزا

 پتاسيم از شبكه دوم به مجراي نفرون
 

 اعمال نفرون: 

 وبراساس اندازه از توسط فشارخون(تصفيه):امالح،اوره،اسيداوريك،كراتينين،گلوكزوآمينواسيدها وبيكربنات مي توانند تراوش-1

شبكه ي اول مويرگي( گلومرول)وارد كپسول بومن شوند.تراوش غيرفعال است يعني بدون صرف انرژي است. 
*گلبولهاي قرمز ومولكولهاي درشت مانند پروتئين ها تراوش كليوي ندارند.ووارد كپسول بومن نمي شوند. 

 تراوش كليوي مي شود. افزايش تراوش كليوي مي شود.ولي فشار خون باعث كاهش*افزايش پروتئين پالسما باعث 

 درصد مواد تراوش شده از مجاري نفرون دوباره جذب شبكه دوم مويرگي مي شوندواز هدر رفتن گلوكز و 99:بازجذب-2

آمينواسيدها وسديم جلوگيري مي كنند. 
 صورت ميگيرد. فعالصورت انتقال خميده ي مجاوربه *بازجذب گلوكزوآمينواسيدها(فنيل آالنين،تيروزين،سيستئن،لوسين و..)در

 صورت مي گيرد ولي در فعال در لوله ي خميده مجاور،مجاري جمع كننده وقسمت قطور باالرو هنله به طريقه انتقال NaCL*بازجذب 
 بازجذب نمي شود. NaCL است.در قسمت پايين رو هنله غيرفعالقسمت نازك باالرو هنله 

 گردش خون كليه
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*بازجذب اوره با انتشار (غيرفعال)در مجاري جمع كننده انجام مي شود. 
*بازجذب بيكربنات درخميده مجاور بصورت غيرفعال ودرخميده دور به طريقه انتقال فعال صورت مي گيرد.(هم فعال هم غيرفعال) 

*آب در بخش باالرو هنله وابتداي لوله خميده ي دور بازجذب نمي شود. 

: از شبكه دوم مويرگي به لوله هاي ادراري است.مانند ترشح هيدروژن-پتاسيم وبعضي داروها مانند پني سيلين، ترشح ترشح-3

وصرف انرژي همراه است. هميشه با انتقال فعال 
*ترشح در پيچ خورده مجاور وپيچ خورده دور انجام مي گيرد. 

 وسموم نيزدرلوله ي پيچ خورده نزديك وهم دور انجام مي شود.ولي ترشح داروها فقط درلوله ي پيچ خورده دورانجام مي H*ترشح 
گيرد. 

*درتراوش تمام مواد مي توانند وارد نفرون شوند ولي در بازجذب فقط مواد مفيد ودر ترشح فقط مواد مضر جابجا مي شوند 

شبكه  اول مويرگي است كه بافت پوششي سنگفرشي يك اليه دارد وداخل كپسول بومن است.در صورتيكه شبكه دوم گلومرول:  

مويرگي دور لوله خميده نزديك،هنله وپيچ خورده دور است.دور مجاري جمع كننده وگلومرول شبكه دوم نداريم. 
 180 ليتر است وحجم ماده ي تراوش شده به درون كپسول بومن در هر شبانه روز تقريباً به 3*در انسان كل پالسماي خون در حدود 

ليتر مي رسد. 
                                          

 
                                

 
PH است به هنگام ديابت(به علت سوخت اسيد چرب)-اسهال وخوردن پروتئين جانوري 4/7 خون در حدود PH خون كاهش يافته 

 را تنظيم مي كند. PH به نفرون وبازجذب سديم وبيكربنات Hواسيدي مي شود.در اين حالت كليه با دفع 
 اسيديته خون H خون وقليايي شدن آن مي شودكليه با دفع بيكربنات وجذب PHاستفراغ وخوردن پروتئين هاي گياهي باعث افزايش 

را تنظيم مي كند. 
                             

ادرار با حركات دودي عضالت صاف حلقوي ميزناي از لگنچه وارد مثانه مي شود.تخليه ادرار به ترتيب مراحل زير انجام مي شود. 
-افزايش حجم مثانه به علت زياد شدن ادرار 1
-كشش عضالت صاف ديواره مثانه وتحريك گيرنده هاي مكانيكي آن 2
-ارسال پيام حسي به مركزانعكاس تخليه ادرار در نخاع 3
-فعال شدن عصب پاراسمپاتيك وانقباض ديواره مثانه 4
-غيرفعال شدن عصب سمپاتيك وبازشدن اسفنگتر(دريچه)اول ياداخلي كه ازنوع صاف وحلقوي است.(غيرارادي)          احساس دفع 5

ادرار 
-اسفنگترخارجي ازنوع حلقوي مخطط بوده كه با مغز كنترل مي شود.باباز شدن اين دريچه ادرار تخليه مي شود. 6

*در نوزادان به علت عدم تكامل ارتباط مغز با نخاع،بابازشدن دريچه اول ،ادرار بطور غيرارادي دفع مي شود. 
*در ادرار فرد سالم پروتئين وگلوكز وجود ندارد(صفر درصد) 

 PH تنظيم

 تخليه ادرار
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------------------حركت 8فصل 
نكاتي چند درباره حشرات: 

ملخ-پروانه(بيستون بتوالريا،مونارك،اپرافترابروماتا و....)-زنبور-مورچه-سنجاقك-برگ متحرك همگي جزء حشرات مي باشند. 
اسكلت بيروني از جنس كيتين(پلي ساكاريدي) با ماده ي زمينه پروتئيني دارند.بندپا بوده ومفصل بين بند،پاها از نوع گوي وكاسه اي 
است.يك عدد طناب عصبي شكمي دارند كه در هربند بدنش يك گره عصبي دارد.چشم مركب دارند كه هر واحد مستقل آن داراي 
يك قرنيه،يك عدسي وچندين سلول گيرنده ي نور دارد.فاقد مردمك،زالليه وعنبيه بوده وتصوير را موزاييكي مي بينند.جانور با اين 

چشم جزئي ترين حركات را درمحيط خود تشخيص مي دهد.ماده دفعي آنها اسيداوريك،تنفس نايي وتبادل گاز بطور مستقيم وبدون 
نياز به گردش خون انجام مي شود.گردش خون باز،فاقد مويرگ وداراي همولنف هستند.در حشرات هضم وجذب اصلي غذا در معده 
صورت مي گيرد.به كمك مواد شيميايي به نام فرومون با هم ارتباط برقرار مي كنند كه يكي از ابتدايي ترين راهها مي باشد       دفاع 

غيراختصاصي دارند(فاقد لنفوسيت وپادتن هستند) 
*برگ متحرك شبيه برگ بوده خود را، استتار مي كند وبا اين كار شانس بقاء وتوليد مثل خود را افزايش مي دهد.  

 پاي بندبند است كه بندها توخالي هستند ومفصل بندها گوي وكاسه اي(شبيه بازو وكتف،ران ولگن)است.هرپاي 6*مورچه داراي 
 عدد ماهيچه داردكه هنگام حركت اين ماهيچه ها متناوب منقبض مي شوند. 2مورچه جمعاً

*شقايق دريايي(كيسه تن)-اسفنج ها ثابت هستند.(عروس دريايي وهيدر از كيسه تنان متحرك هستند) 
*كرم خاكي بوسيله انقباض متناوب ماهيچه هاي طولي وحلقوي زير پوستش حركت مي كند.در نقاط برآمده ي بدن ماهيچه طولي 

منقبض وحلقوي در حال استراحت مي باشد ودر نقاط باريك بدن ماهيچه ي حلقوي منقبض وطولي در حال استراحت است. 
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*بيشتر دوزيستان،برخي خزندگان،همه ي پرندگان وپستانداران چهار اندام حركتي دارند.تمام مهره داران اسكلت دروني دارند كه در 
بيشتر آنها استخواني است(در برخي ماهي ها غضروفي است) 

 
 

 مي كند) توليد تكانه الكتريكي مارماهي-باله دمي:مسئول حركت به جلو(در1
-باله سينه اي:مسئول تغيير جهت وتنظيم سرعت است.باله سينه اي به تندتر وكندتر كردن حركت ماهي كمك مي كند. 2
-باله لگني ومخرجي:مسئول تغيير جهت  3
-باله پشتي: مسئول تغيير جهت 4

*بادكنك شنا در بيشتر ماهي ها مسئول حركات عمودي است. 
*خط جانبي:مخصوص ماهيهاي استخواني كه از ساختارهايي به نام كاپوال تشكيل شده وداراي گيرنده مكانيكي است.جهت حركت آب 

،اجسام ثابت ومتحرك را تشخيص مي دهد ولي دماي آب وتركييبات شيميايي آب را تشخيص نمي دهد. خط جانبي در گربه ماهي  
ومارماهي عالوه بر گيرنده مكانيكي،گيرنده الكتريكي هم دارند. 

*انقباض متناوب عضالت دوطرف ستون مهره ها،باعث حركت باله دمي وحركت ماهي به جلو مي شود. 
*حشرات-پرندگان وپستانداران(خفاش)پرواز مي كنند. 

*هنگام صعود پرنده،فشار هواي زير بال افزايش و روي بال كاهش مي يابد.منظم كردن جريان هوا وتنظيم فشار هوا در باال وزيربال 
برعهده بالك مي باشد. 

                     
                      ميون(تار ماهيچه اي)                 ميوفيبريل(تارچه)                ساركومر                پروتئين هاي انقباضي 

واحدساختاري ماهيچه مخطط كه توسط سيماني ازبافت پيوندي دركناريكديگرقراردارندوغالف پيوندي آنها را مي پوشاند. ميون: 

غشاء سيتوپالسمي ميون است كه دورتادور هرتارماهيچه(ميون)را احاطه كرده است وجنس آن فسفوليپيد+پروتئين است. ساركولم:

:همان سيتوپالسم سلول ماهيچه اي است كه هسته هاي متعدد وميتوكندري فراوان دارد. ساركوپالسم

همان شبكه آندوپالسمي صاف سلول ماهيچه اي است كه دورتادور هر تارچه را احاطه كرده است.به صورت شبكه ساركوپالسمي:

لوله هاي عرضي متسع منظم درون ساركومرها فرو مي رود ومسئول ذخيره يون كلسيم است. 

 متوالي را گويند) Z واحد انقباضي ماهيچه كه از رشته هاي نازك وضخيم پروتئيني تشكيل شده است(فاصله ي دو خط ساركومر:

 :دو طرف آن روشن است.اين خط در وسط نوار روشن قرار دارد. Zخط
صفحه ي هنسن:در وسط نوار تيره،صفحه ي روشن هنسن قرار دارد. 

 :صفحه روشن هنسن را به دو بخش تقسيم مي كند.  Mخط 
                               

 
براي انقباض ماهيچه مخطط ابتدا دستوري از قشر خاكستري مخ ارسال مي شود.بارسيدن پيام عصبي از شبكه ساركوپالسمي يون 

كلسيم آزاد مي شود.كلسيم باعث اتصال رشته هاي نازك به رشته هاي ضخيم مي شود.اين رشته ها به سوي هم به حركت در مي آيند 
واصطالحاً ماهيچه منقبض مي شود. 

 به هم نزديك مي شوند. Z-خطوط 1
-طول ساركومر كوتاه مي شود. 2
-طول نوار روشن كوتاه مي شود. 3

 ماهي

ماهيچه 
 

 انقباض ماهيچه
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-صفحه ي هنسن ناپديد مي شود. 4
-طول نوار تيره تغييري نمي كند. 5
 

        
*غشاي تار ماهيچه اي ساركولم نام دارد.نوار روشن فقط رشته نازك ونوار تيره رشته نازك+ضخيم دارد. 

انواع انقباض ماهيچه: 
(با كشش ثابت) طول ماهيچه تغيير مي كند وباعث حركت استخوان مي شود مثل حركات بدن -ايزوتونيك:1

طول ماهيچه تغيير نمي كندبه علت مقاومتي كه در برابر آن وجود دارد.مثل نگه داشتن يك وزنه بدون حركت ايزومتريك:-2

:انقباض خفيفي كه در ماهيچه ها در حالت آرامش وجود دارد وباعث سفتي نسبي آن مي شود. وماهيچه ها به نوبت منقبض تونوس-3

مي شوند وخسته نمي شوند.مثل تونوس ماهيچه هاي گردن وپلك 
*تونوس با خواب از بين مي رود. 

عضالت سطح پشتي بدن از باال به پايين: 
-سريني(باسن)    4-پشتي بزرگ         3-سه سر پشت بازو                 2-ذوزنقه اي روي كتف               1
-دلتايي 7       -تواُم پشت ساق پا(زردپي تواُم همان زردپي آشيل است)6-دوسر پشت ران                      5

عضالت سطح جلوي بدن از باال به پايين:      
-عضالت شكم                                                    3-دوسر جلوي بازو                      2-جناغي-ترقوي-پستاني(در جلو گردن)                 1
-چهار سرجلوران 5-خياطه(روي عضله چهار سرران)                           4

                           
 

نوعي بافت پيوندي(سلول+ماده زمينه)كه در محافظت(مغز ونخاع)،دفاع از بدن(توليد لنفوسيت)،حركت وذخيره كلسيم نقش دارد. 

انواع بافت استخواني: 
-متراكم:در تنه استخوانهاي دراز وبخش خارجي استخوانهاي پهن وكوتاه وجود دارد.سلولها به صورت دايره هاي متحدالمركز در 1

اطراف مجراي هاورس در درون ماده زمينه قرار دارند.سيستم هاورس تنها در اين نوع بافت ديده مي شود. 
-اسفنجي:در دوسر استخوانهاي دراز وبخش مياني استخوانهاي پهن وكوتاه وجود دارد.سلولهاي آن نامنظم در كنار هم قرار دارند 2

فاقد سيستم هاورس بوده،داراي مغزقرمز استخوان هستند كه در خون سازي نقش دارند. 
*در مجراي هاورس مغز وجود ندارد وتوخالي است. 

*در مجراي مياني استخوان دراز،مغز زرد وجود دارد كه غيرفعال است. 
 جناغ –-استخوان پهن:كتف-لگن-جمجمه 1       
مهره ها –انگشتان –- استخوان كوتاه:مچ دست وپا 2       
 درشت ني ونازك ني(ساق پا) – ران–-استخوان دراز:ترقوه-دنده ها-بازو-زند زيرين وزبرين(ساعد) 3       

 استخوان
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-ترقوه 2-كتف    1*شانه در هرطرف داراي دوعدد استخوان است:

*تنه استخوان دراز،بافت متراكم دارد كه توسط بافت پيوندي رشته اي پوشانده شده است.ولي دوسرآن اسفنجي است وتوسط غضروف 
پوشانده شده است. 

                    
 

 وجود دارد كه در زير كپسول رشته اي،غشاييمحل اتصال استخوان به استخوان است كه توسط كپسولهاي رشته اي پوشانده شده اند.
مايع مفصلي را مي سازد.مفصل نقاط ضعف اسكلت است به همين خاطر توسط رباط ها وماهيچه ها حفاظت مي شود.رباط بعضي مفصل 

ها داخل آن وبرخي خارج آن قرار دارند. 

انواع مفصل: 
*لواليي:ران با درشت ني-بازو با زند زيرين وزندزبرين(هم رباط داخلي وهم رباط خارجي دارد) 

.                     پس بين آنها رباط ومايع مفصلي نداريم.  *نازك ني با ران مفصل ندارد
رباط:بافت پيوندي رشته اي كه استخوان ها را به هم وصل مي كند وحركت مفصل را محدود مي كند. 

زردپي: بافت پيوندي رشته اي كه ماهيچه را به استخوان وصل مي كند.وادامه غالف دور ماهيچه هاست.مثل زردپي آشيل كه ماهيچه 
توام را به پاشنه وصل مي كند. 

*قابليت انعطاف رباط ها ومقدار حركت استخوان ها در محل مفصلها،قابليت انعطاف بدن را تعيين مي كند. 
 
 
 
 
 

:فقط به محرك خارجي بستگي دارد ومستقل از محرك دروني است دربافت زنده ويا مرده صورت مي گيرد مانند: غيرفعالالف-

-انتشار دانه گرده بازدانگان ونهاندانگان(گرده افشاني) 1
-انتشار هاگ در خزه گيان ونهانزادان آوندي 2
-بازشدن ميوه ها وهاگدان(كپسول) خره ها وكيسه گرده گياهان دانه دار 3

 فقط در بافت زنده ي گياه رخ مي دهد. فعال:ب-

-خودبه خودي:به علت رشد نابرابر بخشهاي مختلف يك اندام يا تغيير در حجم سلول به علت تورژسانس ويا پالسموليز است.فقط به 1
محرك دروني بستگي دارد ومستقل از محرك بيروني است.مانند: 

پيچش نوك برگ گياهان تيره پروانه واران(لوبيا-نخود-بادام زميني-باقال-سويا-شبدر و....) به علت اينكه سرعت رشد درهر زمان در 
بخشي از ساقه بيشتر از بخش ديگر است. 

-القايي:عالوه بر محرك دروني به محرك خارجي هم بستگي دارد.شامل: 2
A مانند نورگرايي نوك ساقه  ها در بستگي دارد محرك خارجي جهت)گرايشي: پاسخ اندام در حال رويش به محرك خارجي است به.

اثر تجمع اكسين در سمت نور نديده،زمين گرايي ريشه ها،شيمي گرايي،آب گرايي،گرما گرايي 

 مفصل

 جنبش هاي گياهي
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B( تاكتيكي:سلولهاي گياهي به سمت روشنايي يا بعضي موادشيميايي حركت مي كنند.مانند آنتروزوئيد(گامت نر)در خزه گيان و
نهانزادان آوندي(سرخس)به سمت آركگن كه به كمك تاژك انجام مي شود(اين سلولها سانتريول هم دارند)(به جهت محرك خارجي 

 )بستگي دارد

C ولي محرك خارجي در آن نقش دارد.مثال تنجش شامل: جهت محرك خارجي بستگي ندارد )تنجشي:به 
-شب تنجي:جمع شدن برگچه هاي اقاقيا وبرگچه هاي گل ابريشم در شب(برگهاي مركب دارند ومحرك بسته شدن تاريكي) 

- لرزه تنجي:جمع شدن برگچه هاي گياه حساس(ميموزا)در اثر لمس  كه برگ مركب دارند. 
- بساوش تنجي:جمع شدن برگ گياهان گوشتخوار (ديونه)در اثر تماس با بدن حشره كه محرك آن جسم خارجي است. 
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