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ترکیبها    

ــایخــودیرا ــییاختهه ــدن،دســتگاهایمن ــاعاختصاصــیب ــاللدردف ــلاخت ــهدلی ــیب ــایخــودایمن (6<&= >2 ,#+ ; :89.2%7 دربیماریه
بیگانــهتلقــیکــردهوبــهآنــانحملــهمیکنــد.توجــهداشــتهباشــیددرصورتــیکــهبتــواندســتگاهایمنــیراتضعیــفکــردعالئــمبیماریهــایخــود
ایمنــیتاحــدیکاهــشپیــدامیکنــد؛مثــاًلترشــحبیــشازحــدهورمــونکورتیــزولوابتــالبــهبیمــاریایــدزمیتوانــدبــاکاهــشعملکــرددســتگاه

ایمنــیعالئــمبیماریهایــیچــونمالتیپــلاســکلروزیسودیابــتنــوعیــکراکاهــشدهــد.

ــهدلیــلازبیــنرفتــنیاختههــایغیــرعصبــی،اســتقراریاختــۀعصبــی،حفاظــتازآن،همایســتاییوحفــظمقــدار دربیمــاریمالتیپــلاســکلروزیسب
طبیعــییونهــادراطــرافآندچــاراختــاللمیشــود.توجــهکنیــدکهاعصابــیچــونســمپاتیک،پاراســمپاتیک،عصــبتعادلــیگــوشوعصــببینایــی

ــد. ــیب نمی بینن ــلاســکلروزیسآس ــدودربیمــاریمالتیپ جــزءاعصــابمحیطی ان

انواع یاخته های موجود در بافت عصبی

غیر عصبی )پشتیبان(عصبی )نورون ها(مورد مقایسه

بیشترکمترفراوانی در بافت عصبی

داردبه ندرتقدرت تقسیم شدن

نداردداردتوانایی ایجاد، هدایت و انتقال پیام عصبی

نداردداردنقش در تولید نوار مغزی

دارد نداردتوانایی تولید غالف میلین

داردداردتوانایی انجام فرآیند تنفس یاخته ای

هم در میتوکندری و هم در هستهاغلب تنها  در میتوکندریمحل انجام فعالیت آنزیم دنابسپاراز و هلیکاز

نداردآکسون و دندریترشته های سیتوپالسمی

G0تقسیم یاخته ای نمی رودبه طور معمولورود به مرحلۀ 

نداردداردتوانایی تمایز به گیرندۀ حسی

نداردداردتوانایی تولید ناقلین عصبی

مالتیپل اسکلروزیس )MS(سکتۀ مغزی و...بیماری مرتبط در صورت آسیب

یک عددیک عددتعداد هسته های موجود 

انواع یاخته های عصبی ��  
یاختههایعصبیرامیتوانازلحاظکاروعملکردبهسهنوعحسی،حرکتیورابطدستهبندیکرد:

 :A (BCD/@@E) !"@@#$ FG@@HI2@@?7 ایــننــوعنــورون،پیــامعصبــیراازگیرندههــایحســیموجــوددردرونوبیــرونبــدندریافــتوجمــعآوریکــرده
وآنرابــهمغــزونخــاع )دســتگاه عصبــی مرکــزی(ارســالمیکنــد.انتهــای آکســوننورونهــایحســیغــالفمیلیــنندارنــد،بنابرایــنســرعتهدایــت
پیــامدرایــنبخــشکمتــرازبخشهــایدارایمیلیــناســت.توجــهکنیــدکــهخــودنــورونحســیممکــناســتبــهعنــوانگیرنــدهعمــلکنــد،کــهدرایــن

صــورتدیگــرازهیــچگیرنــدهایپیــامدریافــتنمیکنــد.نورونهــایحســیرامیتــواندراعصــابحســیوحرکتــیمشــاهدهکــرد.

هشتگــــــ  hگیرندههــایحســاسبــهتغییــراتدمــا،ویــاتغییــراتیــونهیــدروژنومولکــولاکســیژنوهــمچنیــنگیرندههــایفشــارکــهپیــامرابــهدســتگاهعصبــی
مرکــزیمیرســانندجــزءگیرندههــایحســیمحســوبمیشــوند. 

hدرنــورونهــای حســیجســمیاختــهایبیــندویاختــۀپشــتیبانکــهســازندۀغــالفمیلیــنهســتند،قــرارمیگیــرد.بنابرایــننمیتــوانگفــتهمــوارهدر
بیــندوبخــشغــالفمیلیــنیــکگــرۀرانویــهوجــوددارد.

موشکافی  
ـــت؟  � ـــح اس ـــه صحی ـــن جمل ـــا ای ـــد، آی ـــل می کنن ـــط منتق ـــای راب ـــه یاخته ه ـــود را ب ـــام خ ـــی پی ـــی حس ـــای عصب ـــی یاخته ه ـــد تمام ـــما بگوین ـــه ش ـــر ب  اگ

ـــل ـــنمح ـــندرای ـــد،بنابرای ـــلمیکن ـــیمنتق ـــوببویای ـــوددرل ـــیموج ـــورونحرکت ـــهن ـــیراب ـــامعصب ـــی،پی ـــرۀبین ـــقفحف ـــوددرس ـــیموج ـــدۀبویای ـــر!گیرن خی
ـــهاســـت!! ـــطنرفت ـــورونراب ـــهن ـــورونحســـیب ـــامازن پی

7 اینیاختههاپیامعصبیحرکتیراازدستگاه عصبی مرکزی)مغزونخاع(بهاندامهامیرسانندودراعصابحرکتی J"K6A (BCD/E) !"#$ GHI2: 
ومختلط)اعصابدارایبخشحسیوحرکتی(قابلمشاهدهاند.
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 L$ +&@@ME2HN@@+7 بــهتغییــرناگهانــیوشــدیداختــالفپتانســیلبیــندوســویغشــاکــهدرهنــگامایجــادآندرزمــانبســیار کوتاهــیپتانســیلداخــل
غشــانســبتبــهخــارجآنمثبت تــرمیشــودوبالفاصلــهبــهحالــتاولیــهبازمیگــردد، پتانســیل عمــلمیگوینــد.درایــنهنــگامدرمقایســهبــاپتانســیل
ــهدارســدیمیوســپس ــایدریچ ــداکاناله ــوند.ابت ــلمیش ــتندواردعم ــاز نیس ــه ب ــدوهمیش ــه  دارن ــهدریچ ــریک ــایغشــاییدیگ ــشپروتئینه آرام
ــدۀ پتانســیل عمــلوکانالهــای ــالهــایدریچــهدارســدیمیعامــل ایجــاد کنن ــد.کان ــتپتانســیلعمــلراایجــادکنن ــاحال ــازمیشــوندت پتاســیمیب

دریچــهدارپتاســیمیعامــلایجــاد کننــدۀ پتانســیل آرامــشهســتند.بــهایــنعاملهــاخــوِبخــوبتوجــهکــن!!!

نکاتتصاویر  
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 حــال بــا توجــه بــه راهنمــا، بــه بررســی نقطــه بــه نقطــٔه ایــن 

ــم: ــودار می پردازی نم

 الف(مرحلٔهپتانسیلآرامش 
ــل  ــیم در داخ ــون پتاس ــارج و ی ــدیم در خ ــون س ــدار ی مق

یاخته بیشتر است. 

کانال های نشتی سدیمی باعث ورود یون سدیم وکانال های 

نشتی پتاسیمی باعث خروج یون پتاسیم می شوند. 

اختالف پتانسیل در این لحظه 70- میلی ولت است. 

کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی هر دو بسته هستند. 

ــت  ــال اس ــه فع ــن لحظ ــیم در ای ــدیم – پتاس ــپ س پم

.)K+ و Na+ )حفظ شیب غلظت یون های 
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 ب(بخشباالروینمودار 
کانال های نشتی سدیمی و پتاسیمی باز هستند. 

پمپ سدیم – پتاسیم در حال فعالیت است.

دریچه دار سدیمی  کانال های  یاختۀ عصبی  تحریک  پی  در 

میزان زیادی سدیم را به درون یاخته منتقل می کنند.

کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند.

تغییر  ولت  میلی   +30 به سمت   -70 از  یاخته  درون  پتانسیل 

می کند )اختالف پتانسیل به اندازۀ 100 میلی ولت جابجا می شود(.
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 ج(قلۀنمودار 
کانال های نشتی سدیمی و پتاسیمی باز هستند. 

پمپ سدیم – پتاسیم در حال فعالیت است.

تمامـی کانال های دریچه دار سـدیمی و پتاسـیمی 

در یک لحظۀ بسیار کوتاه بسته اند.

در حالــت طبیعــی اختــالف پتانســیل دو ســوی 

غشا از 30+ میلی ولت فراتر نمی رود.

اختالف پتانسیل دو سوی غشا 30+ میلی ولت است.
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 د(مرحلۀپایینروینمودار 

کانال های نشتی سدیمی و پتاسیمی باز هستند. 

پمپ سدیم – پتاسیم در حال فعالیت است. 

امـا  بسـته  سـدیمی  دریچـه دار  کانال هـای 

کانال های دریچه دار پتاسیمی باز هستند.

ــی یون هــای  ــا خــروج ناگهان ــن بخــش ب در ای

پتاسیم از یاخته مواجه هستیم.

پتانسیل از 30+ تا 70- میلی ولت تغییر می کند.
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تمامی کانال های دریچه دار بسته اند.

کانال های نشتی باز هستند. 

میزان و غلظت یون های سدیم و پتاسیم با حالت آرامش متفاوت 

است. پمپ سدیم – پتاسیم با فعالیت بیشتر)مصرف ATP بیشتر(، 

میزان شیب غلظت یون ها را به حالت آرامش باز می گرداند.
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(U +#, 2< =&>6 89%7بخشیازتنظیمدستگاهگوارشرادستگاهعصبیخودمختاروشبکٔهعصبیرودهایانجاممیدهد.
(V +#, 2< =&>6 89%7 اعصــابپاراســمپاتیکبــهگرههــایشــبکٔههــادیمتصلانــدومیتواننــدفعالیــتقلــبراکاهــشیــاافزایــشدهنــد.امــا
اعصــابســمپاتیکدربیــنیاختههــایماهیچــهایبطــنپخــششــدهاندوباعــثافزایــشفعالیــتقلــبمیشــوند.اعصــابســمپاتیکهمچنیــنبــه

رگهایخونیکلیه،رودهها،طحالوپوستمتصلهستندتادرفعالیتوفشارهایروانیرگهایایناندامهاراتنگکنند.

  انعکاسعقبکشیدندستپسازبرخوردباجسمداغ: 
همانطورکهمیدانیدپسازبرخورددستباجسمیداغبهعلتاحساسسوختگیودرد،
دستسریعًابهسمتعقبکشیدهمیشود.اینفرایندنوعیانعکاس نخاعیاست.پساز

پاسخیکهنخاعدراینانعکاسایجادمیکند،مغزنیزواردعملشدهواحساسدردو
سوختگیرادرکمیکند.

ــموســپس ــرراشــمارهگذاریمیکنی ــهشــکل،ســیناپسهایموجــوددرتصوی ــاتوجــهب ب
ــم؛ ــامیپردازی ــکآنه ــهبررســیتکت درجــدولب

Fبینیاختٔهعصبیحسیونورونرابطمرتبطباماهیچٔهدوسربازو 1 سیناپسشمارٔه
Fبینیاختٔهعصبیحسیونورونرابطمرتبطباماهیچٔهسهسربازو 2 سیناپسشمارٔه
Fبیننورونرابطمرتبطباماهیچٔهدوسربازوونورونحرکتیمرتبطبا 3 سیناپسشمارٔه

ماهیچٔهدوسربازو
Fبیننورونرابطمرتبطباماهیچٔهسهسربازوونورونحرکتیمرتبط 4 سیناپسشماره

باماهیچٔهسهسربازو
Fبیننورونحرکتیماهیچٔهدوسربازووماهیچٔهدوسربازو 5 سیناپسشمارٔه

سیناپس های موجود در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسمی داغ

12345مورد مقایسه

یاختۀ عصبی حسییاختۀ عصبی حسییاختۀ پیش سیناپسی
نورون رابط مرتبط با 

ماهیچۀ دو سر بازو
نورون رابط مرتبط با 
ماهیچۀ سه سر بازو

نورون حرکتی ماهیچۀ 
دو سربازو

یاختۀ پس سیناپسی
نورون رابط مرتبط با 

ماهیچۀ دو سر بازو
نورون رابط مرتبط با 
ماهیچۀ سه سر بازو

نورون حرکتی مرتبط با 
ماهیچۀ دو سر بازو

نورون حرکتی مرتبط با 
ماهیچۀ سه سر بازو

ماهیچۀ دو سر بازو

تحریکیبازدارندهتحریکیتحریکیتحریکینوع سیناپسی

ایجاد پتانسیل عمل در 
یاختۀ پس سیناپسی

داردندارددارددارددارد

بازبازبازبازبازعملکرد کانال های نشتی

عملکرد پمپ سدیم – 
پتاسیم

فعالفعالفعالفعالفعال

مادۀ خاکستری نخاعمادۀ خاکستری نخاعمادۀ خاکستری نخاعمادۀ خاکستری نخاعمحل قرارگیری سیناپس
خارج از دستگاه عصبی 

مرکزی

تولید و ترشح ناقل 
عصبی

داردندارددارددارددارد

ساختار دستگاه عصبی جانوران��  

!"#$ %&'()
 7DW@@&8 ایــنجانــورســاده ترین ســاختار عصبــیراداردکــهشــاملمجموعــه ای از نورون هــای پراکنــدهدرســطح
بــدناســت.ایــننورونهــابــایکدیگــردرارتبــاطانــد.بــهطــوریکــهتحریــکهــرنقطــهازبــدنجانــوردرهمــۀ ســطح 
آنمنتشــرمیشــودوشــبکۀعصبــیدرتحریــکماهیچههــانقــشدارد.توجــهکنیــدکــهدرهیــدرطبقهبنــدیدســتگاه
ــدراز ــدنهی ــایب ــیبخشه ــیدرتمام ــبکۀعصب ــرد)ش ــیصــورتنمیپذی ــزیومحیط ــهدوصــورتمرک ــیب عصب

جملــهبازوهــایافــتمیشــود.ایــنشــبکهبــهصــورتمرتبــطبــههــممیباشــد(.
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عملکرد گیرنده های حسی ��  

گیرندههایفشاردرپوست،انتهایدندریتیاختٔهعصبیحسیاندکهدرونپوششی چند الیه از نوعی بافت پیوندِی دارای انعطافقرارگرفتهاند.

ترکیبها    

:<A B CDE /% FGH/7;0@?ممکناستدراطرافرشتههایعصبیمربوطبهتارهایماهیچهای،غالفیپیوندیوجودداشتهباشد.
بهمسیرزیربرایدرکعملکردگیرندههایفشارتوجهکنید:

ــاز ــتFب ــهدندریتهــاFتحریــکدندری ــهپوســتFفشــردهشــدنپوشــشاطــرافگیرندههــایفشــارFواردشــدنفشــارب واردشــدنفشــارب
ــهرشــتٔه ــیب ــامعصب ــیFورودپی ــامعصب ــهFایجــادپی ــرپتانســیلالکتریکــییاخت ــاFتغیی ــیغشــایگیرندهه شــدنکانالهــایدریچــهداریون

ــهدســتگاهعصبــیمرکــزی. عصبــیFورودپیــامعصبــیب

موشکافی  
ــای � ــازشــدنکاناله ــر!ب ــرد ؟ خی ــی گی ــورت م ــده اش ص ــه گیرن ــی ب ــل عصب ــال ناق ــی اتص ــا در پ ــدیمی تنه ــه دار س ــای دریچ ــدن کانال ه ــاز ش ــا ب آی

ــرد. ــزممکــناســتصــورتپذی ــدفشــارنی ــکمحــرک،مانن ــری دریچــهدارســدیمیتحــتتاثی

نکاتتصاویر  

پوشش از نوع بافت پیوندى

دارینه
(1)

ار ف

( )



( )

ی ان پ

شــکل )1(: گیرنده هــای حســی فشــار در حالــت آرامــش قــرار دارنــد. بنابرایــن درون گیرنــدٔه حســی بــار مثبــت کم تــری نســبت بــه بیــرون 

آن وجود دارد )درون نسبت به بیرون منفی تر است(.

شــکل )2(: بــا وارد شــدن محــرک فشــار و تغییــر شــکل پوشــش پیونــدی بــه علــت بــاز شــدن کانال هــای دریچــه دار ســدیمی، پتانســیل 

غشاء تغییر می کند و درون یاخته نسبت به بیرون آن مثبت تر می شود.

ــت  ــه حال ــاء ب ــیل غش ــدیمی، پتانس ــه دار س ــای دریچ ــدن کانال ه ــته ش ــیمی و بس ــه دار پتاس ــای دریچ ــدن کانال ه ــا بازش ــکل )3(: ب ش

آرامش بازمی گردد و پیام ایجاد شده به اولین گرٔه رانویه موجود در پوشش پیوندی انتقال داده می شود.

ممکن است اولین گرٔه رانویه در بخش هایی از گیرندٔه فشار درون پوششی پیوندی قرار داشته باشد. 

پوشش پیوندی هم انتهای گیرندۀ فشار و هم بخشی از گیرنده را که میلین و گرۀ رانویه دارد می پوشاند.

سازش گیرنده ها��  

دربعضــیشــرایطهنگامــیکــهیــکگیرنــدٔهحســیبــرایمدتــیدرمعــرضیــکمحــرکثابــتقــراربگیــرد،پیــامعصبــیکمتــریایجــادمیکنــدیــااصــاًل
پیامــیایجــادنمیکنــد.ایــناتفــاقباعــثســازشگیرندههــامیشــودکــهدرایــنصــورتمغــزفرصــتداردتــااطالعــاتمهــمتــرراپــردازشکنــد.مثــاًلبــه

طــورمعمــولبعــدازمدتــیوجــودســاعتیــادســتبندرادردســتانخــوداحســاسنمیکنیــد.

هشتگـــــــ  h.توانایجادسازشدرگیرندههایحسیمختلف،متفاوتاست.مثاًلگیرندههایدردسازشپیدانمیکنند
hاگــردرشــدتمحــرکتغییراتــیبــهصــورتمــداومایجــادشــود،دیگــرگیرنــدهســازشپیــدانمیکنــد.بنابرایــنشــدتمحــرکبایــددریــکبــازۀزمانــی

مشــخصپیوســتهویکســانباشــد.

ترکیبها    

خوگیــریکــهنوعــیرفتــاردرجانــورانبــهحســابمــیآیــدموجــبمیشــودکــهجانــوربــاچشــمپوشــیازمحــرک 1 ?@0;7"I; J CDE /% FGH>:
ســازشگیرندههــایحســیتابــعتغییــرزمــاناســت.درواقــعهرچــهاززمــان 2 هــایبیاهمیــتانــرژیخــودراصــرففعالیــتهــایحیاتــیکنــد.

آغازتحریکگیرندهتوسطمحرکیثابتمیگذرد،پیامهایعصبیتولیدشدهتوسطمحرک،کاهشبیشتریمییابد.

حواس پیکری و ویژه ��  

ــای ــلگیرندهه ــد.مث ــادکردهان ــژهراایج ــدوحــواسوی ــرارگرفتهان ــژه ایق ــی وی ــای حس ــایحســیدراندام ه  KLMMAI N"#MMO? بخشــیازگیرندهه
ــد. ــرارگرفتهان ــژههمگــیدرســرق ــناندامهــایحســیوی موجــوددرچشــم،گــوش،بینــیو...،ای
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G,)W (X*? دربخشجلویچشمودرالیٔهمیانیکرۀچشم،عنبیهقرارداردکهبخش رنگین چشممیباشد.
YMM3;>3 (Z?ســوراخیاســتکــهدرمرکــزعنبیــهقــرارگرفتــهاســتوتغییــرقطــرآنباعــثتغییــرمیــزاننــورورودیبــهچشــممیگــردد.درواقــععنبیــه

ــکمیباشــند. ــوراخ مردم ــادکنندٔه س ــده و گش ــهترتیــب تنگ کنن ــهب ــویوشــعاعیاســتک ــیحلق دارایماهیچههای
حالت یک:زیادبودننوردرمحیطFتحریکماهیچههایحلقویتوسطپاراسمپاتیکFتنگشدنمردمکFورودنورکمتربهچشم.
حالت دو:کمبودننوردرمحیطFتحریکماهیچههایشعاعیتوسطسمپاتیکFگشادشدنمردمکFورودنوربیشتربهچشم.

P(W?درجلووپشتاینبخشدوفضاایجادشدهاست؛
مادۀپشتعدسیچشمکهزجاجیهنامدارد. 2 مایعجلویعدسیچشمکهزاللیهنامدارد. 1

موشکافی  
بنــدارۀ � 2 ماهیچههــایمژگانــیگروهــیازماهیچههــایموجــوددرعنبیــه، 1  ماهیچه هــای حلقــوی موجــود در کتــاب درســی!!!یکبار بــرای همیشــه: 

بنــدارۀداخلــیمخــرج، 6 بنــدارۀبیــندوروده، 5 ماهیچههــایصــافحلقــویموجــوددردیــوارۀلولــۀگــوارش، 4 بنــدارهابتــدایمــری، 3 انتهایــیمــری،
10ماهیچۀدیوارۀمثانهورحم. بندارۀخارجیمیزراه، 9 بندارۀداخلیمیزراه، 8 بندارۀخارجیمخرج، 7

انقبــاض کــدام یــک از ماهیچه هــای مژگانــی و عنبیــه بــه شــدت نــور بســتگی دارد؟توجــهکنیــدکــهتنهاانقبــاضماهیچههــایعنبیــهبــهشــدتنــوروابســته �
اســتوانقبــاضماهیچههــایمژگانــیبــهمیــزانوشــدتنــورربطــینــدارد.

آیــا در حالــت طبیعــی تحــدب عدســی و قرنیــه قابــل تغییــر اســت؟ توجــهکنیــدکــهدرحالــتطبیعــیتحــدبعدســیقابلیــتتغییــرراداردامــاتحــدبقرنیــه �
قابــلتغییــرنیســتودرصــورتتغییــرمیــزانتحــدبآنممکــناســتبیمــاریایجــادشــود.

هشتگـــــــ  h.همعدسیوهمقرنیهساختاریاختهایدارندونیازمندتغذیهمیباشند
h.عدسیوقرنیهرگخونیندارند
h.ماهیچههایعنبیهازنوعصافاندوتوسطاعصابخودمختارکنترلمیشوند
h.عدسیچشمازنوععدسیهمگراوانعطافپذیراستکهجزءهیچیکازسهالیٔهکرٔهچشمنمیباشد

نکاتتصاویر  

یه
یه ی

یه ش
اى  ر 

ون

 بینای
ه زرد

یه ا ز

یه
یه ی

یه ش

ان  
د

د

یه ن
د

نیه
یه ای ز

اى ار 
ى ی  

اى ار 
ى ی  

ان  

ــا  ــا در تمــاس ب ــدارد ام ــرار ن ــه ق ــا زاللی مشــیمیه در تمــاس مســتقیم ب

جسم مژگانی و زجاجیه می باشد. 

ماهیچه هــای مژگانــی بــه دو دســتٔه صــاف و حلقــوی طبقه بنــدی 

می شوند که به وسیلٔه تارهای آویزی به عدسی وصل می شوند. 

الیــٔه خارجــی چشــم ضخامــت بیشــتری نســبت بــه ســایر الیه هــا دارد. 

اما شبکیه نازک ترین الیٔه چشم می باشد. 

ــه  ــدب آن ب ــا تح ــت، ام ــدب اس ــب مح ــو و عق ــمت جل ــی از س عدس

سمت زجاجیه بیشتر از سمت زاللیه می باشد.

شــبکیه در ســاختار عصــب بینایــی چشــم نقــش دارد و ضخامــت آن در 

قسمت های عقبی چشم بیشتر است.

ماهیچٔه مژگانی در تماس با قرنیه نمی باشد. 

عنبیه و عدسی با یکدیگر در تماس نیستند. 

جسم مژگانی بین عنبیه و مشیمیه قرار دارد. 

دور تا دور عدسی توسط جسم مژگانی احاطه شده است. 

تارهای آویزی در ارتباط با عدسی و ماهیچه های مژگانی می باشد. 

مردمک ماهیت یاخته ای ندارد و همان سوراخ وسط عنبیه می باشد. 

ضخامت مشیمیه کمتر از شبکیه است. 

عصب بینایی شامل اجتماعی از آکسون های یاخته های عصبی است. 

در محل نقطٔه کور، ضخامت شبکیه کم تر از سایر نقاط است. 

مایع زاللیه می تواند از طریق سوراخ هایی از محل اتصال صلبیه و قرنیه خارج اتصال دارد. 

صلبیه از طریق نوعی زردپی با ماهیچٔه حرکت دهندٔه کرٔه چشم در ارتباط می باشد. 

اگرچه عنبیه در تماس مستقیم با زاللیه قرار دارد اما به وسیلٔه رگ های خونی تغذیه می شود. 

مایع شفاف جلوی عدسی )زاللیه( می تواند از طریق دسته  تارهای آویزی )البه الی آن ها( با مادٔه ژله ای پشت عدسی در تماس باشد. 

اگــر بخواهیــم از نظــر گســتردگی الیه هــای درون چشــم را بررســی کنیــم می تــوان گفــت بیشــترین گســتردگی مربــوط بــه صلبیــه و کمتریــن 

گستردگی مربوط به الیۀ شبکیه است.

ــی  ــۀ درون ــت و الی ــترین ضخام ــی بیش ــۀ بیرون ــت الی ــوان گف ــم می ت ــی کنی ــم را بررس ــای چش ــت الیه ه ــاظ ضخام ــم از لح ــر بخواهی اگ

کمترین ضخامت رادر بین الیه های چشم دارد.
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تشریح چشم گاو ��  

 @^_ '>0/` '/0 abLAI (cd" 

با

پایی

 بینای

 1( تشــخیص بــاال و پاییــن چشــم: بــرایتشــخیصبــاالوپاییــنچشــمبــهفاصلــٔهعصــببینایــیتــاقرنیــهتوجــه
کنیــد.ســطحیکــهفاصلــٔهعصــببینایــیتــاقرنیــهبیشــتراســت،بــاالوســطحدیگــرپایینچشــماســت.

گوش

باال

پایین

بینى ــهمســیر ــاال(وب  2( تشــخیص چشــم چــپ و راســت: چشــمراازســطحباالیــیدردســتخــودبگیرید)طبــقروشب
خــروجعصــببینایــیتوجــهکنیــد.ایــنعصــبپــسازخــروجازچشــمبــهســمتمخالــفمــیرود.درواقــعچشــمراســتعصبــش
رابــهســمتچــپخــممیکنــدوبرعکــس.راهدیگــرایــناســتکــهبــهقرنیــهتوجــهکنیــد.زیــراقرنیــهتخــممرغــیشــکلاســت.

بخــشپهــنقرنیــهبــهســمتبینــیوبخــشدیگــربــهســمتگــوشمیباشــد.
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 3( بافت احاطه کنندٔه کرٔه چشم: بافتچربیوبافتماهیچهایدراطرافچشموجوددارند.

 eA fg: hK#i. (j 
جداکردنماهیچهازکرٔهچشم)ماهیچههاییکهباعثحرکتکرٔهچشممیشوند.( 1

برشدادنکرٔهچشم:درحیناینکارالیٔهنازکشبکیهممکناستجمعشود. 2
بررسیعدسی:ماهیچههایمژگانیوتارهایآویزیعدسیرااحاطهکردهاند. 3

ــداری ــرامق ــاًلشــفافنیســت،زی ــهکام ــنصــورتزاللی ــه:درای ــهوزجاجی ــردنعدســیوبررســیزاللی ــارجک خ 4

مالنینازعنبیهدرآنرهاشدهاست.دقتکنیدکهمالنین)نوعیرنگدانه(رامیتواندرعنبیهیافت.
بررسیجسممژگانیوعنبیه:درزیرجسممژگانیوعنبیه،قرنیهبهصورتشفافوبرآمدهمیباشد. 5

موشکافی  
مالنومــا:نوعــیتومــور � 2 مالنیــن:نوعــیرنگدانــهموجــوددربخشهــایرنگــیچشــم)بــهرنــگســیاه( 1 مانیــن، ماتونیــن و مانومــا مســئله ایــن اســت؟ 

مالتونین:هورمونمترشحهازغدٔهدرونریزاپیفیز. 3 بدخیمکهبراثرتقسیمبیرویٔهیاختههایرنگیپوستایجادمیشود.

هشتگـــــــ  h.شبکیهنازکترینالیهازکرٔهچشموبیرنگاست
h.مشیمیهبهدلیلداشتنرنگیزٔهمالنینبهرنگآبیتیرهومشکیدیدهمیشود
h.صلبیهسفیدرنگوضخیمترینالیٔهکرٔهچشماست

ساختار گوش ��  

ایناندامهمدرشنواییوهمدرتعادلنقشداردوازسهبخشبیرونی،میانیودرونیتشکیلشدهاست.
? اینبخشازگوشدارایدوقسمتاللٔه گوش و مجرای شنواییاست. 56I kl% \#m (B 

 الف( اللٔه گوش: بهجمعآوریامواجصوتیمیپردازدوتوسطاستخوانگیجگاهیحفاظتنمیشود.

ــنقســمتدارایدوســازوکار ــد.ای ــتمیکن ــیهدای ــهبخــشمیان ــوشراب ــٔهگ ــعآوریشــدهتوســطالل ــیجم ــواجصوت ــنوایی: ام ــرای ش  ب( مج
حفاظتــیبــرایجلوگیــریازورودناخالصیهــاوذراتخارجــیبــهبخشهــایداخلیتــرمیباشــدکــهعبــارتانــداز:

موادترشحشدهتوسطغدههایدرونمجرا. 2 موهایکرکمانندکهموادخارجیرابهداممیاندازد. 1

هشتگـــــــ  h.استخوانگیجگاهیبخشیازجمجمهاست)نوعیاستخوانپهن(وازانتهایمجرایشنوایی،گوشمیانیودرونیحفاظتمیکند
h.ابتدایمسیربینینیزپوستنازکموداریداردکهازنفوذناخالصیهاجلوگیریمیکند
h.موهایکرکمانندوموادترشحشدهدرمجرایگوشبخشیازنخستینخطدفاعیغیراختصاصیهستند

? محفظــهایاســتخوانیوپــرازهــواکــهباعــثانتقــالامــواجصوتــیازگــوشبیرونــیبــهگــوشدرونــیمیشــود.بیــنگــوشمیانــیو 56/MMG3 \#MMm (X 
بیرونــی،پــردٔهصمــاخقــرارگرفتــهاســت)درانتهــایمجــرایشــنوایی(کــهدرپشــتآنبــهترتیــبســهاســتخوانچکشــی، ســندانی و رکابــیوجــوددارنــد.

درانتهــایگــوشمیانــینیــزپــردهاینــازکبــهنــامدریچــٔهبیضــیقــرارگرفتــهاســت.بــهمســیرزیــرتوجــهکنیــد:
اللۀگوش FمجرایشنواییFپردۀصماخFاستخوانچکشیFاستخوانسندانیFاستخوانرکابیFدریچۀبیضی
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گفتار 2: ماهـیچـه و حـرکـت
بدنانسانبیشاز600ماهیچۀاسکلتیداردکهباانقباضخودبسیاریازحرکاتبدنراایجادمیکنند.

ماهیچه های صاف، قلبی و اسکلتی

قلبیصافاسکلتی )مخطط(مورد مقایسه

ویژگی یاخته های تشکیل دهنده
 ظاهر استوانه ای شکل

 قرمز رنگ
چندین هسته در نزدیکی غشا دارند.

 ظاهر دوکی شکل
 رنگ سفید مایل به صورتی

یک هسته در وسط یاخته وجود دارد. 

 ظاهر استوانه ای شکل و منشعب
 قرمز رنگ

اغلب تک  هسته ای و گاهی دو هسته ای 
)موقعیت هسته ها: مرکز یاخته(

ویژگی انقباضی
 عملکردی ارادی و گاهی غیرارادی

 تحت کنترل اعصاب پیکری می باشد. 
سرعت انقباض متوسطی دارند. 

 عملکردی غیرارادی دارند. 
تحت کنترل اعصاب خودمختار 

 می باشند.
سرعت انقباض کندی دارند. 

 عملکردی غیرارادی دارند.
 تحت کنترل اعصاب خودمختار است.

سرعت انقباض باالیی دارند. 

 بخشی که از آن دستور
 انقباض می گیرند

گرۀ سینوسی - دهلیزی و بصل النخاعدستگاه عصبی خودمختاربخش پیکری مخ و نخاع

مثال 
 هر ماهیچۀمتصل به استخوان 
  دیافراگم - بخش ابتدایی مری
 بندارۀ خارجی میزراه و مخرج

ماهیچه های تنفسی که عملکرد 
غیرارادی دارند - ماهیچه های لولۀ 
 گوارش که عملکرد غیرارادی دارند 

  ماهیچۀ جدارۀ رحم 
 ماهیچۀ عنبیه چشم

 الیۀ میوکارد قلب 
 بخش های ماهیچه ای بطن ها 
و بخش های ماهیچه ای دهلیزها

نکاتتصاویر  
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ماهیچـٔه سـینه ای: از نظـر موقعیـت بـر روی دنده هـا قـرار دارد و توسـط 
زردپی به استخوان های جناغ و ترقوه متصل می شود. 

اسـتراحت  و  انقبـاض  در  ایـن ماهیچه هـا  دنـده ای:  بیـن  ماهیچه هـای 
قفسـٔه سـینه نقـش دارنـد و بـه سـه دسـتٔه ماهیچـٔه بیـن دنـده ای داخلـی، 

خارجی و مورب طبقه بندی می شوند. 

ماهیچه هـای شـکمی: بـه حالت هـای مختلفـی دیـده می شـوند و نقـش 
مؤثری در ایجاد بازدم عمیق دارند. 

ماهیچــٔه ســه ســر بــازو: در پشــت اســتخوان بــازو قــرار دارد و در اتصــال 
با استخوان کتف و زند زیرین می باشد.

ماهیچــٔه چهــار ســر ران: در جلــوی اســتخوان ران قــرار دارد و در اتصــال 
با درشت نی، کشکک و لگن می باشد. 

ماهیچــٔه دلتایــی: بــه تعــداد دو عــدد در بــدن انســان وجــود دارد و هماننــد ماهیچــٔه ذوزنقــه ای در هــر دو ســطح پشــتی و جلویــی بــدن 
قابل مشاهده است. این ماهیچه روی شانه را می پوشاند و از یک سمت به بازو و سمت دیگر به ترقوه متصل می شود.

ماهیچۀ دوسر ران: در پشت استخوان ران قرار گرفته است از یک طرف به استخوان لگن و از طرف دیگر به درشت نی متصل شده است. 
ــازو واقــع شــده اســت کــه دو ســرِ باالیــی آن بــه اســتخوان کتــف و ســر پایینــی آن بــه  ــازو: در جلــوی اســتخوان ب ماهیچــۀ دوســر ب

استخوان زند زبرین متصل شده است.

ماهیچۀ توأم: این ماهیچه در پشت ساق پا قرار گرفته است و از یک سمت به استخوان ران و سمت دیگر به پاشنۀ پا متصل است.
ماهیچه هــای گــردن: مجموعــه ای از ماهیچه هــای اســکلتی کــه از یــک ســمت بــه جمجمــه و از ســمت دیگــر بــه ترقــوه متصل انــد. ایــن 

ماهیچه ها در هنگام انجام فرآیند دم عمیق به افزایش حجم قفسۀ سینه از باال کمک می کنند.

ماهیچٔه ذوزنقه ای: ماهیچه ای که در اتصال با ترقوه و بخش پشتی جمجمه می باشد. 
ماهیچـۀ دیافراگـم: پـرده ای نـازک از جنـس ماهیچـۀ اسـکلتی کـه در زیر قفسـۀ سـینه قـرار گرفتـه اسـت و در حد فاصل بین قفسـۀ سـینه و 

حفـرۀ شـکمی اسـت. ایـن ماهیچـه می تواند بـا دنده هـای پایینی و اسـتخوان هایی از سـتون مهره هـا در ارتباط باشـد. همچنیـن از طرفی در 

تمـاس بـا پـردۀ جنـب و شـش قـرار می گیرد. سـوراخ هایی در طول آن قابل مشـاهده اسـت که سـرخرگ آئورت، بزرگ سـیاهرگ زیریـن و لولۀ 

مری از آن عبور می کند. توجه کنید که دیافراگم در تنفس های آرام و طبیعی نقش بسزایی دارد.
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ماهیچۀ بین دنده ای: مجموعه ای از ماهیچه های اسکلتی است که با انقباض و استراحت آن ها قفسۀ سینه با افزایش و کاهش حجم روبه رو 
خواهد شد ، این ماهیچه ها به سه دستۀ خارجی، داخلی و میانی تقسیم می شوند. انقباض ماهیچه بین دنده ای خارجی باعث جلو و باال رفتن 

دنده ها و جناغ می شود. اما انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی باعث عقب و پایین رفتن دنده ها و جناغ می گردد. ماهیچه های بین 

دنده ای خارجی و داخلی به ترتیب در انجام فرآیند دم و بازدم نقش دارد.

ماهیچٔه سرینی: ماهیچٔه بزرگی که در اتصال با استخوان های نیم لگن می باشد.
ماهیچه های عمودی و راست موجود در ناحیۀ شکم: در بخش مرکزی ناحیۀ شکم قرار گرفته اند و می توانند توسط نوعی بافت پیوندی به 

قسمت های مجزایی تقسیم شوند. توجه کنید که ماهیچه های مورب در کناره ها قرار می گیرند.

ماهیچه هایی که تنها در سطح جلویی بدن دیده می شوند: دو سر بازو - ماهیچه های شکمی - چهار سر ران - سینه ای
ماهیچه هایی که تنها در سطح پشتی بدن دیده می شوند: دو سر ران - توأم - سه سر بازو - سرینی

ماهیچٔه دو سر عالوه بر ران در بازو نیز وجود دارد. به طوری که در سطح پشتی ران و سطح جلویی بازو قابل مشاهده است.

ماهیچه هایی که در هر دو سطح بدن دیده می شوند: ذوزنقه ای - دلتایی

بسیاریازماهیچههابهصورتجفتباعثحرکاتاندامهامیشوند،زیراماهیچههافقطقابلیتانقباضدارند.انقباضهرماهیچهفقطمیتوانداستخوانیرادر
جهتیخاص)نهتنهادریکجهت(بکشد،ولیآنماهیچهنمیتوانداستخوانرابهحالتقبلبرگرداند،اینوظیفهبرعهدٔهماهیچٔهمتقابلآناست.برایمثال،

ماهیچٔهرویبازومیتواندساعدرابهسمتجلویاباالبیاورد،ولینمیتواندآنرابهحالتقبلبرگرداندواینحرکتتوسطماهیچٔهپشتبازوانجاممیشود.

موشکافی  
ــراگروهــیازماهیچههــایاســکلتی � ــا می تــوان گفــت تمامــی ماهیچه هــای اســکلتی باعــث ایجــاد نوعــی حرکــت در اســتخوان می شــوند ؟خیــر!زی  آی

ــیمــری، ــهاســتخوانمتصــلنیســتند.مثــلاســفنکترخارجــیراســتروده،اســفنکترخارجــیمیــزراه،ماهیچههــایاســکلتیموجــوددربنــدارۀفوقان اصــاًلب
ــردۀدیافراگــم ــانوپ برخــیازماهیچههــایاطــرافکــرۀچشــم،بســیاریازماهیچههــایموجــوددرصــورت،ماهیچــۀزب

 آیــا می تــوان گفــت هــر ماهیچــۀ اســکلتی بــه صــورت جفــت منقبــض می شــود؟ خیــر!ماهیچــۀدیافراگــمکــهباعــثافزایــشحجــمقفســۀســینهمیشــود �
بــهصــورتمنفــردانقبــاضپیــدامیکنــد.

 آیــا می تــوان گفــت هــر حرکــت ایجــاد شــده در بــدن توســط نوعــی ماهیچــۀ اســکلتی بــه وجــود مــی آیــد ؟ خیــر!حــرکاتکرمــیوقطعــهقطعــهکننــدۀ �
موجــوددرلولــۀگــوارشوحــرکاتکرمــیموجــوددرمیزنــاینمونــهایازحرکاتــیهســتندکــهتوســطماهیچههــایصــافایجــادمیشــود.

 آیــا می تــوان گفــت حــرکات کرمــی در تمــام طــول خــود از ماهیچه هــای صــاف بــرای ایجــاد شــدن اســتفاده می کننــد ؟ خیــر!درحلــقوابتــدایمــری �
ایجــادحــرکاتکرمــیبــهکمــکماهیچههــایاســکلتیانجــاممیشــود.

 آیــا می تــوان گفــت تمامــی فرآینــد هــای انعکاســی تنهــا در عضــات اســکلتی دیــده می شــوند ؟خیــر!مثــاًلتوجــهکنیــدکــهانعــکاستخلیــهشــدنمثانــه �
توســطانقبــاضعضــالتصــافموجــوددردیــوارۀمثانــهانجــاممیشــودکــهدرنهایــتادرارموجــوددرآنراتخلیــهمیکنــد.

 آیــا می تــوان گفــت تمامــی ماهیچه هــای اســکلتی در بــدن انســان توســط زردپــی بــه اســتخوان ها متصــل انــد ؟خیــر!اســفنکترانتهایــیلولــۀگــوارش �
ومیــزراهازنــوعماهیچههــایاســکلتیهســتندکــهبــهاســتخوانهامتصــلنمیشــوند.

 آیــا می تــوان گفــت ماهیچه هــای اســکلتی متصــل بــه اســتخوان تنهــا بــا دو زردپــی بــه آنــان متصــل شــده اند ؟ خیــر!مثــاًلزبــانبــهعنــوانیــکماهیچــۀ �
اســکلتیتنهــاازیــکســمتوبــایــکزردپــی،عضالتــیمثــلماهیچــۀجلــوپــابــهوســیلۀچنــدعــددزردپــیبــهاســتخوانهامتصــلمیشــود.

ــر! � ــت؟خی ــی اس ــتگاه حرکت ــه دس ــوط ب ــود مرب ــام می ش ــف انج ــای مختل ــط ماهیچه ه ــان توس ــدن انس ــه در ب ــی ک ــر حرکت ــت ه ــوان گف ــا می ت آی
ــا ــاتنه ــتشــوندام ــثایجــادحرک ــدباع ــایصــافمیتوانن ــیوماهیچهه ــایقلب ــاًلماهیچهه ــدنمث ــایموجــوددرب ــیماهیچهه ــًاتمام ــهتقریب ــدک توجــهکنی

ــوند. ــوبمیش ــیمحس ــتگاهحرکت ــزءدس ــکلتیج ــایاس ماهیچهه
 آیــا می تــوان گفــت همــواره زردپــی هــا بــه اســتخوان ها متصــل هســتند ؟خیــر!توجــهکنیــدکــهماهیچههــایموجــوددراطــرافکــرۀچشــمازیــکســمت �

بــهکاســۀچشــموســمتدیگــربــهصلبیــهچشــممتصلانــد!
ماهیچههاییکهاسکلتجانبیراپوشاندهاند: � 1 چه ماهیچه هایی در بدن انسان اسکلت جانبی و چه ماهیچه هایی اسکلت محوری را پوشانده اند؟ 

ماهیچههاییکهاسکلتمحوریراپوشاندهاند:ماهیچههایسینهای،شکمی، 2 ماهیچههایتوامدوسررانچهارسررانسرینیدوسربازوسهسربازوودلتایی
بیندندهایخارجیوداخلی،دیافراگم،ماهیچههایگردنی،ماهیچههایاطرافکرۀچشم،ماهیچهزبانوماهیچههایموجوددرناحیهجمجمه.اماتوجهکنید

نکاتتصاویر  کهماهیچهذوزنقهایازیکطرفباشانهکهجزئیازاسکلتجانبیاستوازطرفیباپشتجمجمهکهجزئیازاسکلتمحوریاستدرارتباطاست.

ماهیچه! جلوى  بازو در حال انقباض و
 ماهیچه! پشت بازو در حال استراحت

جلو بازو
پشت بازو

جهت حرکت

جهت حرکت

ماهیچه! پشت بازو در حال انقباض و 
ماهیچه! جلوى بازو در حال استراحت

همزمــان بــا انقبــاض یکــی از ماهیچه هــای متقابــل، 

ماهیچه دیگر به حالت استراحت درمی آید. 

استخوان های  بازو،  سر  سه  ماهیچٔه  انقباض  با  همزمان 

ساعد و بازو هم راستا می شوند.

همزمان با انقباض ماهیچٔه دو سر بازو، ساعد به سمت باال 

حرکت می کند. 
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ترکیبها    .

PQ/? R ABC ,% STU6Nِگردهها)پالکتها(بهکمکاکتینومیوزیندرونخودمنقبضمیشوندکهنتیجۀآنانقباضوجمعشدنلختهمیباشد.
ــل ــود.فرورفتگیحاص ــروعمیش ــطآنش ــیدروس ــادفرورفتگ ــاایج ــمب ــیمسیتوپالس ــوری،تقس ــایجان PQ/?0,K V ABC ,% STU6Nدریاختهه
انقبــاضحلقــهایازجنــساکتیــنومیوزیــناســتکــهماننــدکمربنــدیدرسیتوپالســمقــرارمیگیــردوبــهغشــامتصــلاســت.باتنــگشــدنایــن

ــهازهــمجــدامیشــوند. ــتدویاخت ــۀانقباضــیدرنهای حلق
PQ/?0"O? W ABC ,% STU6Nمولکــولهــایپروتئینــیچــوناکتیــنومیوزیــنهــمزمــانبــاتشــکیلســاختارســومپروتئینــیخــودپیوندهــایآبگریــز،

هیدروژنــی،کوواالنســیویونــیراتشــکیلمیدهنــد.

 6+#U&,> 6N XTY? '&6% 

Zرو یرZرو

تار ماهیچه م روس از سا ر می و ا

تار سارکومر وپ از سا روس ر می و

 خـط z: هـرسـارکومرتوسـطدوخـطZازسـارکومرمجـاورخـودتفکیـکمیشـود.اینخطـوطبـهعلت
داشـتنتراکـمبـاالیپروتئیـنتیـرهدیدهمیشـوند.

ZنـوارروشـندیـدهمیشـودکـهتـاسـرمیوزینهـاینزدیکبـهخطZدرکنـارخـط 1  نـوار روشـن: 
امتـداددارد.بنابرایـنهـرسـارکومردونـوارروشـندارد.درنـوارروشـنتنهاپروتئیـننازک)اکتیـن(وجود
دروسـطنـوارتیـرهبخـشکوچـکروشـنیوجـوددارد.درایـنبخـش تنهـا پروتئیـن میوزیـن 2 دارد.
حضـوردارد.درداخـلایـنمنطقـٔهروشـننیـزیـکخطتیـرهوجـودداردکهباعثمیشـودصفحٔهروشـن

مرکزسارکومربهدوبخشتقسیمشود.تراکمپروتئینهادراینمنطقهکماست.
 نــوار تیــره:دربیــننوارهــایروشــنیــکنــوارتیــرهوجــودداردکــهبخــشزیــادیازیــکســارکومررادر
بــرمیگیــرد.درنــوارتیــرهعــالوهبــرپروتئیــناکتیــن،پروتئیــنمیوزیــننیــزوجــوددارد.بنابرایــنتراکــم

پروتئینهــادرایــنبخــشنیــزباالســت.

موشکافی  
آیــا می تــوان گفــت هــر خــط تیــرۀ موجــود در یــک ســارکومر فقــط خــط Z می باشــد؟خیــر!دروســطمنطقــۀروشــنمرکــزی،خــطتیــرۀدیگــرینیــزداریــم �

کــهفاقــداکتیــنامــادارایمیوزیــناســت.

هشتگـــــــ 
hجنــسســارکومرهاازپروتئیــنمیباشــدکــهزیــرواحــدســازندۀآنآمینواســیداســت.بنابرایــنداخــلســارکومر،کربوهیــدرات،لیپیــد،نوکلئیــکاســیدو

همچنیــنکلســترولیافــتنمیشــود.

نکاتتصاویر  

اکتی میوز

سارکومر

ه  ماهیچه اى ار

ار ماهیچه اى

ماهیچه

زرد پ

وا است

Z

شــکل)1( : برشــی از ماهیچــۀ اســکلتی را نشــان می دهــد  و در واقــع شــامل چندیــن دســته تــار 

ماهیچه ای است که توسط غالفی از بافت پیوندی رشته ای محکم احاطه شده است.

شــکل)2َ( : نشــان مــی دهــد کــه یاختــه هــای ماهیچــه ای ظاهــری اســتوانه ای شــکل دارنــد و 

واجد چندین هسته اند.

شــکل)3( : یــک تــار ماهیچــه ای بررســی شــده اســت کــه شــامل تعــداد زیــادی رشــته بــه نــام 

تارچه می باشد که موازی هم در طول یاخته قرار گرفته اند. 

ــام ســارکومر تشــکیل  ــه ن ــراری ب ــه از واحــد هــای تک شــکل)4( : تارچــه را نشــان می دهــد ک

شده اند که به تار ماهیچه ای ظاهری مخطط)خط دار(می دهد.

شـکل)5( : نیـز سـارکومر را بررسـی مـی کنـد کـه در واقـع همـان فاصلۀ بیـن دو خط z اسـت.به 

طـرح زیـر توجـه کنیـد: )فاصلۀ بیـن دو خـط Z = سـارکومر( E )مجموعـۀ سـارکومرها = تارچه( 

E )مجموعـۀ تارچـه = تـار ماهیچـه ای( E )مجموعـۀ تـار ماهیچه ای بـه همراه غـالف پیوندی 
اطراف = برشی از بافت ماهیچه اسکلتی(

یاخته های ماهیچٔه اسکلتی، ظاهری استوانه ای ، اما هسته ای دوکی شکل دارند. 

طول رشته های میوزین در هر سارکومر با طول نوار تیره برابر است. 

ــره  ــوار تی ــد، ن ــور دارن ــن در آن حض ــم میوزی ــته های ضخی ــه رش ــارکومر ک ــی از س ــر بخش ه

می باشــد. هرچنــد کــه ایــن بخــش در زیــر میکروســکوپ روشــن بــه نظــر می رســد امــا بــاز هــم 

جزء نوار تیره طبقه بندی می شود.



(!""#$%&%' (%)*+) , -./ 01234 -3$5 6783

4

ــد.  ــی دهن ــکیل م ــز را تش ــدۀ درون ری ــورت غ ــن ص ــه در ای ــت ک ــع یاف ــورت مجتم ــه ص ــز را ب ــای درون ری ــت یاخته ه ــن اس  .-, +##*( )%'& %$##"!  ممک
ــوند. ــون وارد می ش ــه خ ــز ب ــدۀ درون ری ــحات غ ترش

نکات تصاویر     

غده! درون ریز

ماده! ترشحى

سطح پوست

غده برون ریز

ماده! ترشحى در
غده ساخته و به 
مجرا وارد مى شود

مویرگ ها

هورمون به درون
خون ترشح
 مى شود

١ ٢

موشکافی  
ــدن  � ــرات ب ــا حف ــدن ی ــطح ب ــه س ــی ب ــای( خاص ــرا )ه ــق مج ــود را از طری ــحات خ ــز ترش ــدد برون ری ــد؟! غ ــز دارن ــدد برون ری ــا غ ــی ب ــه تفاوت ــز چ ــدد درون ری غ

ــد.  ــون می ریزن ــه خ ــود را ب ــحات خ ــز ترش ــدد درون ری ــا غ ــد ام می ریزن

ترکیب ها    
56789 4* 123 0 )+/!  بافــت پوششــی در برخــی از بخش هــای بــدن تشــکیل غــده می دهــد. مثــاًل یاختــه هــای پوششــی در غــدۀ بزاقــی بــا ترشــح 

بــزاق بــه مجراهایــی کــه بــه دهــان راه دارنــد ، درتســهیل فراینــد بلــع غــذا نقــش مهمــی ایفــا می کننــد. 

ــن  ــود. ای ــه می ش ــز گفت ــتگاه درون ری ــا، دس ــای آن ه 3 هورمون ه ــز  ــدد درون ری 2 غ ــز  ــای درون ری 1 یاخته ه ــوع ــه مجم ــز: ب ــتگاهدرونری دس
دستگاه به  همراه دستگاه عصبی فعالیت های بدن را تنظیم می کند و نسبت به محرک های درونی و بیرونی پاسخ می دهد. 

نکات تصاویر    

یر  
مو وتا ه

و ت

ده ا و

ن دان  ت

ز یر م
ز و ه

د رو ت

ه و 

ه مرد ب

2 1

 6 5  4  3
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ترکیب ها    

مویرگ موجود در اطراف غدۀ درون ریز از نوع منفذدار است. در این غده ها ، یاخته های مویرگ ها غشا پایۀ ضخیم و کاملی  1  !/+( : 123 *4 56789
2 هنگامی که هورمونی وارد جریان خون می شود از طریق آن به تمامی اندام های بدن می رود. در صورتی که این هورمون در یاخته های موجود  دارند. 
در آن اندام گیرنده داشته باشد، بر روی آن اثر می کند و در غیر این صورت از اندام می گذرد. بر اساس همین ویژگی هورمون ها در آزمایشگاه از رگی خاص 

خون می گیرند و میزان هورمون های موجود در آن را اندازه گیری می کنند.
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5 اگــر بــه هــر دلیلــی بــدن دچــار  مــادۀ صفــرا باعــث تســهیل رونــد هضــم و جــذب ویتامیــن D بــه عنــوان نوعــی مــادۀ آلــی محلــول در چربــی می شــود. 
اختــالالت کبــدی و یــا اختالالتــی در کیســۀ صفــرا شــود تولیــد یــا ترشــح آن دچــار مشــکل می گــردد ، ایجــاد مشــکل در جــذب ویتامیــن D در نهایــت 
باعــث کاهــش جــذب کلســیم و بــاال رفتــن هورمــون پاراتیروئیــدی می شــود. در ایــن صــورت حتــی ممکــن اســت فــرد دچــار پوکــی اســتخوان شــده و 

همراه آن میزان کلسی تونین بدن کاهش یابد.

موشکافی  
 اختــال در ترشــح کــدام هورمون هــا در نهایــت باعــث اختــال در حرکــت بــدن، انعقــاد خــون و اختــاالت قلبــی می شــود؟! هورمون هــای  �

ــن هورمون هــا باعــث اختــالل در انقبــاض ماهیچه هــا حــرکات  ــن اختــالل در ترشــح ای ــد ، بنابرای پاراتیروئیــدی و کلســی تونیــن در هم ایســتایی کلســیم نقــش دارن
ــود.  ــون می ش ــاد خ ــیر انعق ــب و مس ــدن، قل ب

در صــورت بــاال بــودن بیــش از حــد هورمــون پاراتیروئیــدی  مثــًا در صــورت ایجــاد نوعــی تومــور بدخیــم در غــدد پاراتیروئیــدی در بــدن چــه اتفاقاتــی  �
ــه پوکــی اســتخوان کاهــش اســتحکام اســتخوان ها و افزایــش احتمــال ابتــال ب 2 ــه ای اســتخوان  ــۀ بیــش از حــد مــادۀ زمین تجزی 1  ممکــن اســت رخ دهــد ؟ 
افزایــش میــزان ویتامیــن D تغییــر شــکل یافتــه در بــدن  5 افزایــش بازجــذب کلســیم از ادرار و کــم بــودن میــزان آن در ادرار  4 3 افزایــش غلظــت کلســیم خــون 

8 افزایــش میــزان هورمــون کلســی تونین  7 کاهــش دفــع کلســیم و کمبــود آن در مدفــوع  6 افزایــش جــذب کلســیم در رودۀ باریــک نســبت بــه حالــت طبیعــی 

9 تنگ شدن رگ ها و افزایش احتمال سکتۀ قلبی و مغزی. به منظور جبران وضعیت به وجود آمده 

غدۀ فوق کلیه��  

غدۀ فوق کلیه روی کلیه قرار دارد و از دو بخش قشـری و مرکزی تشـکیل شـده اسـت که از یکدیگر مسـتقل اند. مسـاحت بخش مرکزی بیشـتر از بخش قشـری 
اسـت . قسـمت قشـری از جنـس بافـت پوششـی، امـا بخـش مرکـزی از جنـس بافـت عصبـی می باشـد. در واقـع بخـش مرکزی غـدۀ فوق کلیـه از آکسـون های 
یاختـه هـای عصبـی تشـکیل شـده اسـت کـه جزئـی از اعصاب سـمپاتیک بدن هسـتند. توجـه کنید که ایـن بخش به تولیـد هورمـون و ناقل هـای عصبی می 
پـردازد. هـر دو بخـش مرکـزی و قشـری دارای سـرخرگ ها ،سـیاهرگ هـا و رگ هـای لنفـی هسـتند.از لحاظ انـدازه، رگ هـای موجود در بخـش مرکـزی بزرگتر از 
بخـش قشـری هسـتند. همانطـور کـه می دانیـد در صـورت ایجـاد برشـی در کلیه می تـوان در آن بخش مرکزی و قشـری را مشـاهده کـرد. کمی قبـل در رابطه با 
ایـن موضـوع صحبـت کردیـم کـه هیپوفیز پیشـین به تولید و ترشـح هورمـون محرک فوق کلیـه می پـردازد . بدانید که ایـن هورمون محرک بـر روی بخش عصبی 
غـدۀ فـوق کلیـه کـه قسـمت مرکـزی آن اسـت تاثیر نمی گذارد و قسـمت قشـری تحـت تاثیر ایـن هورمون می باشـد، البته نـه تمامـی هورمون هـای آن بلکه تنها 
کورتیـزول و آلدوسـترون همچنیـن بـا توجـه بـه شـکل کتـاب درسـی می تـوان گفت غـدۀ فوق کلیه راسـت از غـدۀ فوق کلیـه چپ به دلیـل محل قرارگیـری کبد 
و فشـاری کـه بـه کلیـه راسـت وارد می کنـد پاییـن تـر اسـت، همچنین این دو غده نسـبت بـه پانکراس در سـطح باالتری قـرار می گیرنـد آخرین دنده های قفسـۀ 

سـینه در حفاظـت از ایـن غـده های درون ریـز نقش دارنـد )دنده های یـازده و دوازده(.

 78A B##C4##"( .##-@ 3##?< =>6##;! بخــش مرکــزی ،ســاختار عصبــی دارد. وقتــی فــرد در شــرایط تنــش زا قــرار می گیــرد، ایــن بخــش دو هورمــون بــه 
ــا را در  ــد و نایژک ه ــش می دهن ــاب را افزای ــز خون ــون و گلوک ــار خ ــب، فش ــان قل ــا ضرب ــن هورمون  ه ــد. ای ــح می کن ــن ترش ــی نفری ــن و نوراپ ــای اپی نفری نام ه

شــش ها بــاز می کننــد. چنیــن تغییراتــی بــدن را بــرای پاســخ هــای کوتــاه مــدت آمــاده می کنــد کــه بــه بررســی تــک تــک آن هــا مــی پردازیــم:
A(افزایــشضربــانقلــب: در شــرایط تنــش زا بــه دلیــل افزایــش فعالیــت ماهیچه هــای اســکلتی بــدن ، نیــاز آن هــا بــه اکســیژن و مــواد مغــذی بــرای 
ــا ســرعت  ــه ماهیچه هــا ب ــا فراینــد خــون رســانی ب ــان قلــب کمــک می کنــد ت ــه همیــن دلیــل افزایــش ضرب ــاال مــی رود، ب انجــام فرآینــد تنفــس یاختــه ای ب
بیشــتری انجــام شــود. در واقــع بخــش ســمپاتیک دســتگاه عصبــی محیطــی بــا تاثیــر بــر بخــش مرکــزی غــدۀ فــوق کلیــه تعــداد ضربــان قلــب در یــک دقیقــه 
را افزایــش می دهــد. ایــن تاثیــر بــر روی گــرۀ پیشــاهنگ قلــب اســت کــه می توانــد تعــداد ضربــان قلــب را کاهــش یــا افزایــش دهــد. توجــه کنیــد کــه در ایــن 
صــورت بــه دلیــل بــاال رفتــن تعــداد ضربــان قلــب در دقیقــه میــزان حجــم ضربــه ای در دقیقــه نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. همانطــور کــه می دانیــد اگــر حجــم 

خــون خروجــی از هــر بطــن )حجــم ضربــه ای( را در تعــداد ضربــان قلــب در دقیقــه ضــرب کنیــد بــه بــرون ده قلبــی در دقیقــه خواهیــد رســید.

تعداد ضربان قلب در دقیقه × حجم ضربه ای = برون ده قلبی  E  75 عدد در دقیقه × 66 میلی لیتر = 5000 میلی لیتر

B(افزایــشمیــزانگلوکــزخــون:بــاز هــم می تــوان گفــت  در شــرایط تنــش زا نیــاز بــه گلوکــز در ماهیچه هــای بــدن افزایــش پیــدا می کنــد، بنابرایــن 
بــدن بــرای تامیــن ایــن نیــاز دســت بــه دامــن هورمــون گلوکاگــون شــده تــا بــا تجزیــۀ گلیکــوژن هــای ذخیــره ای کبــد میــزان قنــد خــون را افزایــش دهــد. 

البتــه بدانیــد کــه دســتگاه ســمپاتیک نیــز بــه همــراه بخــش مرکــزی غــدۀ فــوق کلیــه بــرای تجزیــۀ گلیکــوژن بــر روی کبــد تاثیــر مســتقیمی می گذارنــد.
C(افزایــشتعــدادتنفــس: در ایــن شــرایط بــه دلیــل افزایــش نیــاز بــه اکســیژن تعــداد تنفــس افزایــش پیــدا می کنــد تــا در حــد امــکان بــدن وارد 

ــه مســیرهای تخمیــری نشــود. ــه ای بی هــوازی و ورود ب تنفــس یاخت
D(گشــادشــدننایــژکهــایتنفســی: نایژک هــا بــه عنــوان بخشــی از شــش های انســان در دیــوارۀ خــود ماهیچه هــای صافــی دارنــد کــه توانایــی 
ــواره نایژک هــا در  ــه هــوای دارای اکســیژن ماهیچه هــای صــاف دی ــه دلیــل افزایــش نیــاز ب ــه آن هــا می دهــد.  در شــرایط تنــش زا ب تنــگ و گشــاد شــدن را ب
حالــت اســتراحت در آمــده و در نتیجــه گشــاد می شــوند. توجــه کنیــد کــه در ایــن صــورت قطــر نــای و نایژه هــا تغییــر نمی  کنــد )بــه دلیــل داشــتن غضــروف 

در دیــواره(. همچنیــن می تــوان گفــت در ایــن صــورت حجــم هــوای مــرده و ظرفیــت تنفســی شــش هــا افزایــش پیــدا می کنــد.
E(افزایــشمیــزانفشــارخــونوجریــانخــون: همانطــور کــه می دانیــد فشــار خــون در واقــع فشــار وارده از طــرف خــون بــه دیــوارۀ رگ یــا 

مقاومــت نســبت بــه حجــم خــون می باشــد. ایــن فشــار در مویــرگ هــا باعــث خــروج مــواد از آنــان بــه درون بافــت می شــود کــه بــه آن فشــار تراوشــی 
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دیابت شیرین وبی مزه

دیابت بی مزهنوع بیماری
دیابت شیرین

I نوعII نوع

عدم ترشح هورمون ضد ادراریعلت بروز
حملۀ دستگاه عصبی به 

 یاخته های تولیدکنندۀ انسولین
در جزایر النگرهانس پانکراس

نوعی بیماری ارثی که در آن 
 گیرنده های انسولین

دچار اختالل می شوند. 

غیرسالمسالمسالمگیرندۀ انسولین

طبیعی یا زیادکمطبیعیمیزان انسولین خون

 پرادراری - پرنوشی عالئم 
 بر هم خوردن تعادل یون ها

 پرادراری - پرنوشی - بر هم خوردن تعادل یون ها 
 افزایش گلوکز خون و ادرار - کاهش pH خون 

باال )طبیعی(باال )رقیق(حجم و غلظت ادرار

ارتباط دارددچار کاهش وزن نمی شودارتباط نداردتأثیر چاقی بر بروز آن

وجود داردصفرمیزان گلوکز در ادرار

سایر غدد درون ریز��  

!  یکــی دیگــر از غــدد درون ریــز مغــز اســت کــه در بــاالی برجســتگی های چهارگانــه قــرار دارد و هورمــون ماتونیــن ترشــح می کنــد. مقــدار  D EF##3 GHI @-##. 
ترشــح ایــن هورمــون در شــب بــه حداکثــر و در نزدیکــی ظهــر بــه حداقــل خــود می رســد. عملکــرد ایــن هورمــون در انســان )حواســت باشــه در انســان( بــه 

خوبــی معلــوم نیســت امــا بــه نظــر می رســد بــا تنظیــم ریتم هــای شــبانه روزی ارتبــاط داشــته باشــد.

نکات تصاویر    

ز اپى 

 .-@ J?K69!  غدۀ تیموس هورمون تیموسین ترشح می کند که در تمایز لنفوسیت ها )دارای نقش در دستگاه ایمنی( نقش دارد. این غده در قفسۀ سینه 
پشت استخوان جناغ و روبروی محل دو شاخه شدن نای قرار گرفته است. دارای دو لوب می باشد که لوب های آن کامال بر یکدیگر منطبق نیستند.

ترکیب ها    

L*$ M 123 *4 56789)+/! هــر دو نــوع لنفوســیت B و T در مغــز اســتخوان تولیــد می شــوند و در ابتــدا نابالغ انــد، یعنــی توانایــی شناســایی عامــل 
ــه ایــن ترتیــب، توانایــی شناســایی  ــه را ندارنــد. لنفوســیت های B در همــان مغــز اســتخوان امــا لنفوســیت های T در تیمــوس بالــغ می شــوند و ب بیگان
عامــل بیگانــه را بــه دســت می آورنــد. بنابرایــن تیموســین موجــب تمایــز لنفوســیت های T )نــه B( می شــود. غــدۀ تیمــوس در دوران کودکــی و نــوزادی 

فعالیــت باالیــی دارد امــا بــه مــرور بــا افزایــش ســن انــدازۀ آن کوچک تــر می شــود. 
L*$ N 123 *4 56789)+/! در بیماری های ویروسی از جمله آنفلوانزای پرندگان به علت نیاز بدن به تولید لنفوسیت T، فعالیت غدۀ تیموس افزایش می یابد. 

ــر عهــدۀ تخمدان هــا  ــان ب ــن عملکــرد در زن ــان اســت. ای  .-, +##*( O##PQ!  نقــش اصلــی غــدد جنســی تولیــد گامت هــای جنســی در مــردان و زن
ــکمی و درون  ــرۀ ش ــارج از حف ــا در خ ــا بیضه ه ــد ام ــرار دارن ــکمی ق ــرۀ ش ــا درون حف ــت، تخمدان ه ــر موقعی ــد. از نظ ــدۀ بیضه هــا می باش ــر عه ــردان ب و در م
کیســۀ بیضــه می باشــند. در مــردان بیضه هــا تحــت تأثیــر هورمــون LH )مترشــحه از هیپپوفیــز( هورمونــی بــه نــام تستوســترون ترشــح می کننــد امــا در زنــان 
ــه  ــد. توج ــم می کنن ــی را تنظی ــی و رحم ــۀ تخمدان ــا چرخ ــن هورمون ه ــود. ای ــاخته می ش ــدان س ــترون درون تخم ــتروژن و پروژس ــی اس ــای جنس هورمون ه

کنیــد کــه هورمون هــای جنســی مترشــحه از بخــش قشــری غــدۀ فــوق کلیــه جــزء هورمون هــای محــرک جنســی محســوب نمی شــوند. 
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نخستین خط دفاعی غیراختصاصی��  

ــی و  ــی فیزیک ــردن ســدهای دفاع ــا ایجــاد ک ــن بخــش ب ــه می باشــد. ای ــر عوامــل بیگان ــدن در براب ــتین ســد دفاعــی ب  ') &%$##"!  پوســت در واقــع نخس
شــیمایی باعــث جلوگیــری از ورود میکروب هــا می شــود. 

 الف( سد فیزیکی پوست:  این سد با وجود الیه های بیرونی و درونی از ورود میکروب ها به بدن جلوگیری می کند.
/.- &%$##" (,&+##*())! در ایــن الیــه از پوســت چنــد الیــه یاختــۀ سنگفرشــی قابــل مشــاهده اســت کــه خارجی تریــن یاخته هــای آن مــرده انــد. ایــن  01##2 34##56 ('
ــه ایــن صــورت میکروب هــای چســبیده بــه خــود را از بــدن دور می کنند.بنابرایــن می تــوان گفــت یاخته هــای زنــده  ــه بــه ســرعت(می ریزند و ب ــه تدریــج )ن یاخته هــا ب
ــه اســت. ممکــن اســت ــوع سنگ فرشــی چندالی ــوع میتــوز رادارند.توجــه کنیــد کــه بافــت پوششــی پوســت از ن ــۀ اپیــدرم توانایــی انجــام تقســیم از ن ــر الی  و درونــی ت

میکروب های مفیدی که در سطح پوست زندگی می کنند نیز هنگام ریزش یاخته های سطحی ازپوست دور می شوند.
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ترکیب ها    

AB@+? 2< =>; ' 9/,:789! در دمــای 37 درجــٔه ســانتیگراد بیشــتر آنزیم هــای بــدن انســان بهتریــن فعالیــت را دارنــد و در دمــای باالتــر )مثــاًل دمــای 
تــب کــه تقریبــًا 40 درجــۀ ســانتیگراد می باشــد( شــکل طبیعــی آن هــا تغییــر پیــدا می کنــد. 

C ;<= >2 ?+@AB 5<:789! آنزیم ها عملکردی درون بیضه ها در مردان در 34 درجه سانتی گراد بهترین عملکرد را دارند.

جدول مقایسه ای مولکول های مؤثر در دفاع بدن

 نام مولکول مؤثر
در ایمنی

ویژگی مولکولیاختۀهدفبخش )یاخته( سازندهخط دفاعی
 نحوۀاثر و نقش آن

در ایمنی بدن

اوللیزوزیم
یاختۀسازندۀمادۀمخاطی  

 غدد بزاقی 
 غدد عرق و اشکی

باکتری
 نوعی آنزیم

محسوب می شود.

تخریب دیوارۀ باکتری ها 
و نابودی آن ها

 I دوماینترفرون نوع
 یاخته های آلوده

به ویروس
یاختۀآلوده به ویروس و 
یاخته های سالم مجاور

----

با اثرگذاری بر 
یاختۀترشح کننده و 

یاخته های سالم مجاور 
 مقاومت آن ها را

باال می برند.

II دوماینترفرون نوع  T لنفوسیت
یاختۀکشنده طبیعی

----ماکروفاژ ها
با فعال کردن ماکروفاژها 
در مبارزه با سرطان ها 

نقش دارند. 

 *در کتاب درسیدومپروتئین مکمل
 اشاره نشده

----غشای میکروب

تسهیل بیگانه خواری  1   
میکروب ها

پس از فعال شدن،  2

ساختار حلقه مانندی 
در غشای میکروب 

ایجاد می کنند. 

یاختۀکشندۀطبیعی  دوم و سومپرفورین
T لنفوسیت

یاخته های آلوده به 
----ویروس و سرطانی

در غشای یاختۀ هدف 
منفذ ایجاد می کنند. 

آنزیم القاکنندۀ مرگ 
برنامه ریزی شده

دوم و سوم
یاختۀکشندۀطبیعی  

T لنفوسیت

یاخته های آلوده به 
----ویروس سرطانی

در القا مرگ برنامه ریزی 
شده نقش دارند و 
موجب نابود شدن 
یاخته های سرطانی 
و آلوده به ویروس 

می شوند. 

سومپادتن
 یاختۀ پادتن ساز

)B نوعی لنفوسیت(
میکروب ها

نوعی مولکول پروتئینی 
Y شکل می باشد. 

در مایعات بین یاخته ای، 
خون و لنف به گردش 

درمی آید و در اثر 
برخورد با میکروب آن ها 

را نابود می کند. 

دومهیستامین
 بازوفیل 

 ماستوسیت
یاخته های دیوارۀ رگ ها

در التهاب و حساسیت 
نقش دارد و موجب 

افزایش پاسخ 
غیراختصاصی می شود. 

گشاد کردن و افزایش 
نفوذپذیری رگ ها

  * ایــن نــوع پروتئین هــا در یاختــه های کبدی و یاختــه هــای پوششــی روده و ماکروفاژها تولید شــده و در خون گــردش می کنند.)البتــه ایــن موضــوع
در کتاب درسی اشاره ای نشده است و یادگیری آن برای دانش آموزان ضروری نیست.(
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پاسخ اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی��  

بــه طــور کلــی دفــاع اختصاصــی در مقایســه بــا خــط  اول و دوم دفاعــی بــدن ســریع نیســت، امــا در صورتــی کــه آنتــی ژن بــرای بــار دوم بــه بــدن وارد شــود پاســخ  
دفــاع اختصاصــی ســریعتر و قوی تــر خواهــد شــد. بــه جــدول زیــر توجــه کنیــد:

برخورد اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی

برخورد دومبرخورد اولمورد مقایسه

 لنفوسیت های B و T توانایی شناسایی
آنتی ژن را ....

دارنددارند

 یاختۀحاصل در صورت شناسایی آنتی ژن
B توسط لنفوسیت

یاختۀپادتن ساز و خاطرهیاختۀپادتن ساز و خاطره

 یاختۀحاصل در صورت شناسایی آنتی ژن
T توسط لنفوسیت

لنفوسیت T کشنده و خاطرهلنفوسیت T کشنده و خاطره

بیشترکمترسرعت تقسیم یاخته ای، تولید و میزان پادتن ....

بالفاصلهحدود 1 هفتهحد فاصل بین برخورد تا شروع تا پاسخ ایمنی!

بیشتر و سریع ترکمتر و دیرترسرعت و شدت پاسخ ایمنی ایجادشده؟!

طوالنی ترکوتاه ترمدت زمان پاسخ ایمنی؟!

نکات تصاویر    

 ا
د

ان

و ا ى  ا 

د خو د ب

ى  ا 

د خو  ب

این نمودار را در پنج بخش بررسی می کنیم:

بدن با وجود ورود عامل  2 1 با یک هفتٔه ابتدایی مواجه هستیم.  بخش شمارٔه یک:

پاسخ ایمنی ایجاد نمی شود.  3 بیماری زا به بدن در سالمت کامل به سر می برد. 

بدن در  2 یک هفته پس از اولین برخورد بدن با عامل بیماری زا  1 بخش شمارٔه دو: 

ترشح پادتن از یاخته های پادتن ساز  3  حال فعالیت شدید برای مقابله با بیماری است.

.B تولید لنفوسیت های 5 شروع پاسخ ایمنی 4

شدت پاسخ ایمنی در حال  2 شکست بیماری در برخورد اول  1 بخش شمارٔه سه: 

کاهش است. 

ایجاد پاسخی قاطع و قوی تر از برخورد اول. 2 عامل بیماری زا بعد از مدتی برای بار دوم به بدن وارد شده است.  1 بخش شمارٔه چهار: 

در برخورد دوم شدت کاهش پاسخ ایمنی سریع تر است. 2 همانند بخش شمارٔه سه شدت پاسخ ایمنی در حال کاهش است.  1 بخش شمارٔه پنج: 

از دومین برخورد تا اوج پاسخ ایمنی ثانویه F حدود ۱0 روز.  از اولین برخورد تا اوج شدت پاسخ ایمنی اولیه F حدود ۱۵ روز.  

ــی  ــون باق ــد در خ ــا می توانن ــا مدت ه ــد و ت ــادی دارن ــر زی ــدن عم ــده در ب ــد ش ــرٔه تولی ــای خاط  D=>E F,),9 -G##H5, I>JK##$9##4 ,$##"!  یاخته ه
بماننــد. ایــن یاخته هــا دارای گیرنــدۀ آنتــی ژن اختصاصی انــد. هنگامــی کــه بــرای بــار دوم همــان  آنتــی ژن خــاص وارد بــدن می شــود وجــود تعــداد فراوانــی 
ــا تولیــد تعــداد  ــی اســت کــه در برخــورد دوم ب ــن در صورت ــٔه خاطــرٔه موجــود در خــون باعــث می شــود کــه تشــخیص بیمــاری ســریع تر انجــام شــود. ای یاخت
نکات تصاویر     زیادتــری لنفوســیت فعــال شــدت پاســخ نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. توجــه کنیــد کــه حافظــه دار بــودن دســتگاه ایمنــی تنهــا مربــوط بــه دفــاع اختصاصــی اســت. 

و

د ا ع  و 

ا خا و 

د خو د ب خو د ب

ا خا و 

د ا ع  و  لنفوســیت های  درســی  کتــاب  شــماتیک  شــکل  اســاس  بــر 

عمل کننده از یاخته های خاطره بزرگتر است.

یاخته هــای لنفوســیت غیرفعــال و یاخته هــای خاطــره نســبتًا

با یکدیگر هم اندازه اند. 

لنفوسیت های غیرفعال نسبت به نوع فعال کوچکتراند. 

سرعت و تعداد تقسیم ها در برخورد دوم بیشتر از برخورد اول است. 

در برخورد دوم، پادتن بیشتری نیز تولید می شود. 
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موشکافی  
پالکتهــا � 2 گلبــولهــایقرمــزبالــغ 1 یاخته هــا و یــا اجــزای یاختــه ای کــه بــه علــت نداشــتن قــدرت تقســیم نمی تــوان از آنــان کاریوتیــپ تهیــه کــرد:

یاختههــایمــردۀســطحپوســت 8 ماستوســیتهــا 7 یاختههــایدندریتــی 6 ماکروفاژهــا 5 یاختههــایپادتــنســاز 4 گروهــیازگویچههــایســفید 3

بسیاریازیاختههایعصبی. 9
عــدد کروموزومــی، عــدد هاپلوییــدی، کروموزوم هــای همتــا و غیــر همتــا ؟!درهریــکازمثالهــایزیــرمشــخصکنیــدکــهرســممجموعههــایکروموزومــی �

دریــکهســتهبــهچــهشــکلاســت؟!

چرخٔهیاختهای��  

ــد. ــهایمیگوین ــانتقســیمبعــدیطــولمــیکشــد،چرخــٔهیاخت ــاپای ــانیــکتقســیمت ــهازپای ــیکــهدریــکیاخت ــهمراحل تعریــف چرخــٔه یاختــه ای: ب
بنابرایــنچرخــٔهیاختــهایشــاملمراحــلمربــوطبــهرشــدیاختــه،آمادهســازیبــرایتقســیموتقســیمیاختــهمیباشــد.ایــنچرخــهشــاملمراحــل اینترفــاز 

و تقســیم اســتکــهدریاختههــایمختلــف،مــدتایــنمراحــلمتفــاوتاســت.

ترکیبها    

*7@'? <$ .-, = > ; :9&8 یاختههایــینظیــریاختههــایســرالدیدرگیاهــانویاختههــایبنیــادیمغــزاســتخوانکــهدائمــًاتقســیممیشــوند،
اینترفــازکوتاهــیدارند.

 AB !"#$% C!#7D ,EB72 
ــازوانجــامکارهــای ــیماننــدرشــد،ســاختمــوادمــوردنی ــهمیگذراننــد.کارهای ــنمرحل ــاز: یاختههــابیشــترمــدتزمــانزندگــیخــودرادرای  اینترف

ــازشــاملمراحــل)S(،)G1(و)G2(اســت. ــهانجــاممیشــود.اینترف ــنمرحل ــهدرای معمــولیاخت

توضیحاتترسیمدرونهستهترسیممفهومیمجموعۀکروموزومی

n=4

)دو کروماتیدی(
1 XXXX

X
X
X
X

کروموزومهمتاندارد.
کروموزومهایغیرهمتادارد.

امکانایجادجهشمضاعفشدگی
وکراسینگاورراندارند.

2n=6

)تک کروماتیدی(

1 ///
2 ///
کروموزومهایهمتا

//
//
//

کروموزومهمتادارد.
کروموزومهایغیرهمتادارد.

امکانایجادجهش
مضاعفشدگیرادارند.

3n=9

)دو کروماتیدی(

1 xxx
2 xxx
3 xxx
کروموزومهایهمتا

xxx
xxx
xxx

کروموزومهمتادارد.
کروموزومهایغیرهمتادارد.

امکانایجادجهش
مضاعفشدگیرادارند.

4n=12

)تک کروماتیدی(

1 ///
2 ///
3 ///
4 ///
کروموزومهایهمتا

////
////
////

کروموزومهمتادارد.
کروموزومهایغیرهمتادارد.

امکانایجادجهش
مضاعفشدگیرادارند.
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نکاتتصاویر  

همانندسازى

کروموزوم هاى خواهرى کروموزوم هاى دخترى

میتوز

سانترومر

ــدیدر ــادوکروماتی ــدیی ــککروماتی کروموزومهــایت

هرصورتداراییکعددسانترومراست.

ــن ــد،ممک ــلنکن ــتیعم ــهدرس ــیمب ــردوکتقس اگ

ــدن ــممان ــاباه ــدنی ــدیش ــشپلیپلوئی ــتجه اس

کروموزومهااتفاقبیافتد.

موشکافی  
تفــاوت بیــن کروماتیدی هــای خواهــری و کروموزوم هــای دختــری در چیســت؟ بــهدوکروماتیــدخواهــریمتعلــقبــهیــککرومــوزوم،پــسازجــداشــدن �

ــککرومــوزوممســتقلاند. ــدوهــرکــدامی ــانکروموزومهــایتــککروماتیــدیدختــریمیگوین ــهآن ــنبعــدب ــد،بلکــهازای ــدنمیگوین ازیکدیگــر،دیگــرکروماتی

 EB72, *()'& 2'"801 فرایندمیتوز،فرایندیپیوستهاستامازیستشناسانبرایسادگی،آنرابهمراحلیتقسیممیکنند:

ت هاى دو
ی ا  د 

اخت اى  و سانتر
همانندسازى

دد ی م
ت و ه

اخت اى ی  یا 

کروموزوم هاى دخترى

 کروموزوم
یدى دوکروما

ت و ه

ت ه

ت و ه
ر  د  ی یکروما دو 

از نتر ازا ازرو ازرو متا ازمتا سنا ی سیتو
*

بهتدریـجمیتوانبامیکروسـکوپنوری 3 کروماتینفشـرده،ضخیموکوتاهمیشـود. 2 کروماتینشـروعبهفشـردهشـدنمیکنـد. 1  مرحلـٔه پروفـاز: 
بیـندوجفت 5 همزمـانبـافشـردهشـدنکروموزمهـا،سـانتریولهابهدوسـوییاختـهحرکـتمیکنند. 4 کروموزومهـایمضاعـفشـدهرامشـاهدهکـرد.

هستکهاازبینمیروند. 7 پوششهستهشروعبهتخریبشدنمیکند. 6 سانتریولدرقطبیندوکتقسیمتشکیلمیشود.
ایــنمرحلــهپــساز 2 پوشــشهســتهوشــبکٔهآندوپالســمیبــهطــورکامــلتجزیــهمیشــود. 1  پرومتافــاز: درایــنمرحلــهشــاهدایــنمراحــلهستیم:
رشــتههایدوکدرمحــلســانترومربــهکروموزومهــامتصــل 4 رشــتههایدوکبــهکروموزومهــامیرســند. 3 تشــکیلدوکتقســیمآغــازمیشــود.

کروموزومهامیتواننددریاختهحرکتکنند. 5 میشوند.
بیشــترین 3 کروموزومهــادراســتواییاختــهقــرارمیگیرنــد. 2 رشــتههایدوک،کروموزومهــارابــهمرکــزیاختــههدایــتمیکننــد. 1  متافــاز: 
هــرکرومــوزومدر 5 ــد. ــهاســتفادهمیکنن ــنمرحل ــٔهکاریوتیــپازکروموزومهــایای ــرایتهی ب 4 ــهمشــاهدهمیشــود. ــنمرحل فشــردگیکرومــوزومدرای

فشردگیکروموزومهادراینمرحلهنیزدرحالتحداکثریمیباشد. 5 سانترومردوجایگاهبرایاتصالرشتههایدوکدارد.
بــاکوتــاه 2 پروتئینهــایاتصالدهنــدهدرمحــلســانترومرهاکــهکروماتیدهــایخواهــریرابــهیکدیگــرمتصــلمیکننــدتجزیــهمیشــوند. 1  آنافــاز:
ــرار ــهق ــنیاخت ــدیدرقطبی ــایکروماتی ــاز،کروموزومه ــانآناف درپای 3 ــد. ــهمیرون ــمتیاخت ــکس ــهی ــاب ــکازکروماتیده ــتههایدوک،هری ــدنرش ش

عددکروموزومییاختهبهصورتموقتدوبرابرمیشود. 4 میگیرند.
ــدتشــکیل دوهســتٔهجدی 3 پوشــشهســتهدراطــرافکروموزومهــایهــرقطــبتشــکیلمیشــود. 2 رشــتههایدوکتخریــبمیشــوند. 1 ــاز:  تلوف
درپایــانایــنمرحلــهیاختــهایبــادوهســتٔه 6 مجــددًادریاختــهکروماتیــنمشــاهدهمیشــود. 5 فشــردگیکروموزومهــاکاهــشمییابــد. 4 میشــود.

مشابهازنظرمادٔهژنتیکی)دارایکروماتینهایغیرمضاعف(مشاهدهمیشود.
دراینشکل،مراحلتلوفازوتقسیمسیتوپالسممشاهدهمیشودولیمولفانکتابدرسیاینمرحلهرافقطتقسیمسیتوپالسمنامگذاریکردهاند. *

هشتگـــــــ  h.درمرحلٔهآنافازتنهارشتههایدوکیکوتاهمیشوندکهبهسانترومرکروموزومهامتصلاند
h.2درمیآیندn+2n=92یاختههایپیکریانساندرمرحلٔهآنافازبرایمدتکوتاهیبهصورت
h.هدفازناپدیدشدنغشایهسته،رسیدنرشتههایدوکبهکروموزومهاواتصالصحیحبهسانترومراست
h.درطیمتافازبهسانترومرهرکروموزوممضاعفشده،ازدوطرف،دورشتٔهدوکمتصلمیشود
h.رشتههایدوکدرمراحلاینترفاز،تلوفازوتقسیمکاملسیتوپالسممشاهدهنمیشوند
h.پوششهستهوشبکٔهآندوپالسمیدرمراحلپرومتافاز،متافازوآنافازدیدهنمیشوندودرمرحلٔهپروفازوتلوفازپوششهستهبهصورتقطعهقطعهدیدهمیشود

ترکیبها    

*X ,-. $> ?'@7 %$9:0&8 اغلــبجانــورانبــرایتولیــدگامــتهــایخــودازتقســیممیــوزاســتفادهمیکننــد؛امــاتوجــهکنیــدکــهزنبــورعســلنــر
بــرایتولیــدگامتهــایخــودازتقســیممیتــوزاســتفادهمیکنــد.

*Y ,-. $> ?'@7 %$9:0&8درگیاهانبرایتولیدهاگازفرایندمیوز،امابرایتولیدگامتازفرآیندمیتوزاستفادهمیشود.
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هشتگـــــــ  h.درپایانهرنوعتقسیمی)میوزیک،دویامیتوز(ازیکیاختهاولیهدرنهایتدویاختهبهوجودمیآید
hتقســیممیتــوزتنهــادرجاندارانــیدیــدهمیشــودکــهتولیــدمثــلجنســیدارنــد.درانســانیاختههــایحاصــلازتقســیممیتــوزمیتواننــدیاختــٔهجنســی

نباشــند.نمونــٔهآنگویچههــایقطبــیدربانــواناســتکــهبــهطــورمعمــولدرلقــاحشــرکتنمیکننــد.
h.درپیکوتاهشدنبرخیازرشتههایدوک)نههمٔهآنها(هرفامینکبهیکقطبمیرودIIدرمرحلٔهآنافاز

2n=46 عدد کروموزومی یاختٔه پیکری انسان به صورت

تعدادکروماتیدتعدادسانترومرتعدادکروماتیدهایهرکروموزومتعدادمجموعۀکروموزومیتعدادکروموزومناممرحله

46224692پروفاز1

46224692متافاز1

46224692آنافاز1

23122346تلوفاز1

نکاتتصاویر  

از  و از نا از متا از رو

از ازرو ازمتا ازنا و

تصویر،طرحسادهایازمراحلمیوزرانشانمیدهد.

همانندســازیDNAدرحــدفاصــلمیــوزیــکودواتفــاق

نمیافتد،اماسانتریولهاهمانندسازیمیکنند.

درپایــانمرحلــٔهتلوفــاز1و2درمجــاورتهــرهســتهتنهــایــک

جفتسانتریولقابلمشاهدهاست.

درمرحلٔهمتافاز1و2تغییریدرعددکروموزومییاختهایجادنمیشود.

بــه دوک رشــتههای و کروموزومهــا دو، پروفــاز مرحلــٔه در

یکدیگرمتصلنیستند.

درمراحلاینترفازومیوزیک،کروموزومهادوکروماتیدیاند.

درمرحلٔهآنافاز1و2،کشیدگییاختهبیشترازسایرمراحلاست.

هشتگـــــــ  hمرحلــٔهاینترفــازمشــخصیوجــودنــداردامــاتعــدادمیانکهــادرایــنمرحلــهدوبرابــرمیشــود.درایــنزمــانازفشــردگیIIوIدرحــدفاصــلبیــنمیــوز
ــود. ــتهنمیش ــنکاس فامت

h.یاختههایهاپلوئیدنمیتوانندتقسیممیوزراانجامدهند

تغییردرتعدادکروموزومها��  

اگرچــهتقســیمیاختــهایبــادقــتزیــادیانجــاممیشــودتــایاختههــایســالموطبیعــیبــهوجــودآینــد،ولــیبــهنــدرتممکــناســتاشــتباهاتیدررونــد
تقســیمرخدهــد.چنــد الدی )پلی پلوئیــدی( شــدن و بــا هــم مانــدن کروموزوم هــا،نمونههایــیازایــنخطاهــایمیــوزیهســتند.

هشتگـــــــ  hاشــتباهدرتقســیممیتوانــدهــمدرتقســیممیتــوزوهــمدرتقســیممیــوزرخدهــد،ولــیچــونیاختههــایحاصــلازمیــوزدرایجــادنســلبعــددخالــت
مســتقیمدارنــد،اختــاللدرتقســیممیــوزازاهمیــتبیشــتریبرخــورداراســت.

موشکافی  
یاخته هــای حاصــل از تقســیم میتــوز غیرطبیعــی، چــه سرنوشــتی دارنــد؟ ایــنیاختههــاعملکــردطبیعــیندارنــدوبــهیاختههــایســرطانیویاختههایــی �

ــادچــارفراینــدمــرگبرنامهریــزیشــدهمیشــوند. ــدی تبدیــلمیشــوندکــهتوســطیاختههــایدســتگاهایمنــیازبیــنمیرون
ید و د

ید و ر

ید و ها

ید و ترا

« n»

« n»« n»

«n»  پلی پلوئیدی شدن: اگردرمرحلٔهآنافازمیوزIIهمٔهکروموزومهابدوناینکهازهمجداشوندبهیکیاختهبروند،آنیاخته
دوبرابرکروموزومخواهدداشتویاختٔهدیگرفاقدکروموزومخواهدبود.دراینحالتازلقاحگامتغیرطبیعی)2n(وگامت

)2n=46(+)n=23(=)3n=69( طبیعی)n(فردیتریپلوئید)3n(ایجادمیشود:
اگردرمرحلٔهآنافازمیوزIتمامیتترادهابهیکیازقطبینیاختهکشیدهشوندوکروموزومهاازیکدیگرجدانشوند،باگذریاخته
ازمراحلتلوفازوسیتوکینزدویاختهایجادمیشودکهیکیازآنهافاقدکروموزومودیگریدوبرابرحالتعادیکروموزومدارد.
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مسیر اسپرم زایی و یاخته های موجود در آن

اسپرم بالغاسپرماتیداسپرماتوسیت ثانویهاسپرماتوسیت اولیهاسپرماتوگونییاختۀ سرتولینام یاخته

اسپرماتوسیت ثانویهاسپرماتوسیت اولیهاسپرماتوگونیاسپرماتوگونییاختۀ سرتولییاختۀسازنده
حاصل از تمایز 

اسپرماتید

نوع تقسیمی که 
انجام می دهد 

--------میوز 2میوز 1میتوزمیتوز

تک کروماتیدیتک کروماتیدیدو کروماتیدیدو کروماتیدیدو کروماتیدیدو کروماتیدینوع کروموزوم

یاخته! حاصل از 
تقسیم

یاختۀ سرتولی
اسپرماتوگونی 

اسپرماتویست اولیه
--------اسپرماتیداسپرماتوسیت ثانویه

464646232323تعداد کرومزوم

929292462323تعداد کروماتید

تعداد 
929292462323پلی نوکلئوتیدی

DNA !184184184924646تعداد رشته

تعداد مجموعه! 
1 هاپلوئید1 هاپلوئید1 هاپلوئید2 دیپلوئید2 دیپلوئید2 دیپلوئیدکروموزومی

ویژگی

بزرگ تر از سایر 
یاخته های لولۀ 
اسپرم ساز است.

به هم اتصاالت 
سیتوپالسمی دارند 
و به صورت یک الیه 

دیده می شوند.

قابلیت لقاح ندارد. قابلیت لقاح ندارد. به هم متصل اند. 
توانایی خارج 

شدن از لوله های 
اسپرم ساز را دارد. 

توانایی تشکیل 
تتراد

ندارندندارندندارنددارد )23 عدد(ندارندندارند

ساختار اسپرم��  

اسپرم ها سه قسمت اصلی سر، تنه و دم دارند:
 #) "!  ســر اســپرم دارای یــک هســتٔه بــزرگ، مقــداری سیتوپالســم و کیســه ای پــر از آنزیــم بــه نــام تــارک تــن )آکــروزوم( در جلــوی هســته اســت. توجــه 
کنیــد کــه آکــروزوم کاله ماننــد اســت و در جلــوی هســته قــرار دارد ، در زمــان لقــاح، آنزیم هــای موجــود در آکــروزوم بــه اســپرم  کمــک می کننــد تــا بتواننــد در 

ــاده )تخمــک( نفــوذ کنــد. ــدٔه گامــت م الیه هــای حفاظت کنن
)!  تعداد زیادی میتوکندری در قطعٔه میانی )تنه( اسپرم وجود دارد که انرژی الزم برای فعالیت تاژک اسپرم را تأمین می کند. $%&'( )*+,-) *./ (0 

 3) 12!  یک تاژک است که با حرکت خود، اسپرم را به جلو می راند.
ترکیبها    

 /?<'= >& ;:9 8 7&4526! هســتٔه هــر اســپرم طبیعــی در انســان و ســایر جانــوران دارای یــک مجموعــٔه کروموزومــی اســت، زیــرا اســپرم ، هاپلوئیــد 
ــدارد.  می باشــد و قــدرت انجــام تقســیم را ن

/?<'= >& ;:9 @ 7&4526! در اســپرم ATP عــالوه بــر مــادٔه زمینــه ای سیتوپالســم )طــی فراینــد قنــد کافــت( درون راکیــزه نیــز تولیــد می شــود. توجــه 
کنیــد فراینــد گلیکولیــز در ســر اســپرم نیــز قابــل انجــام اســت.
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نکاتتصاویر    

راکیزه
هسته

تارک تن

سر
تنه

دم )تاژک)

میتوکندری ها در اسپرم حالت مارپیچی دارند و در قطعٔه میانی اسپرم قابل مشاهده اند. 

تمامی بخش های قسمت دم اسپرم به جز قسمت انتهایی توسط غشاء پوشیده شده است.

بخش عقبی سر اسپرم به علت وجود آکروزوم نسبت به بخش جلویی سر اسپرم حجیم تر است.

بخش عمدٔه سر اسپرم توسط هسته اشغال شده است و نازک ترین بخش اسپرم تاژک آن می باشد. 

اندام ضمیمه ای )کمکی(��  

 #) 4AA7B7B'CD!  پــس از تولیــد اســپرم در لوله هــای اســپرم ســاز، آن هــا از بیضــه خــارج شــده و بــه درون لولــه ای پیچیــده و طویــل بــه نــام اپیدیدیــم منتقــل 
می شــوند. ایــن اســپرم ها ابتــدا قــادر بــه حرکــت نیســتند و بایــد حداقــل 18 ســاعت در آنجــا بماننــد تــا توانایــی حرکــت در آن هــا ایجــاد شــود. توجــه کنیــد 

کــه در ایــن بخــش هــم می تــوان یاخته هایــی بــا توانایــی حرکــت و هــم بــدون توانایــی حرکــت مشــاهده کــرد.
 موقعیت:  در کیسٔه بیضه و روی بیضه قرار دارد.    اندازه:  طویل   تعداد:  دو عدد 

1 >?)!  اســپرم پــس از آنکــه در اپیدیدیــم توانایــی حرکــت پیــدا کــرد، وارد لولــٔه طویــل دیگــری بــه نــام زامه بــر )اســپرم بر(  EFAAGD) ?AA< *AA(D6 HD?AAI( (0 
می شــود. توجــه کنیــد کــه از هــر بیضــه یــک لولــۀ اســپرم بر خــارج و وارد محوطــه شــکمی می شــود.

 موقعیت:  از اطراف کیسٔه بیضه، مثانه و پروستات می گذرد.    تعداد:  دو عدد

هشتگـــــــ   h.در اثر اتصال مجاری اسپرم بر و وزیکول سمینال، مجرایی به نام مجرای انزالی ایجاد می شود 

 J&.'KAAG JLAAM76N (3!  هــر کــدام از لوله هــای اســپرم بر در حیــن عبــور از کنــار و پشــت مثانــه ترشــحات ایــن غــده را دریافــت می کننــد. ایــن غــدد مایعــی غنــی 
از فروکتــوز بــه اســپرم ها اضافــه می کننــد. فروکتــوز انــرژی الزم بــرای فعالیــت اســپرم ها را فراهــم می کنــد. 

 موقعیت:  پشت مثانه و جلوی راست روده قرار دارد.   تعداد: دو عدد

هشتگـــــــ   h.فروکتور نوعی مونوساکارید می باشد که می تواند به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد

ترکیبها    

/?<'= >& ;:4526DN2 @ 9! در اولیــن مرحلــٔه قندکافــت گلوکــز بــه فروکتــوز دو فســفاته )ناپایــدار( تبدیــل می شــود و ســپس در مرحلــٔه بعــد فروکتــوز 
دو فســفاته بــه دو قنــد ســه کربنــی تــک فســفاته تجزیــه می گــردد.

 O&PGN?C (Q!  دو مجرای اسپرم بر در زیر مثانه وارد غدٔه پروستات شده و به میزراه متصل می شوند. غدٔه پروستات در انسان به اندازٔه یک گردو است و حالتی 
اسفنجی دارد. این غده با ترشح مایعی شیری رنگ و قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت  ماده کمک می کند. 

 موقعیت: زیر مثانه قرار دارد.   تعداد:  یک عدد

RAA5DS! بعــد از پروســتات، یــک جفــت غــده بــه نــام پیــازی - میزراهــی نیــز بــه وجــود دارد. ایــن غده هــا کــه بــه انــدازٔه نخودفرنگی انــد،  $ TF( H6&AA'C (@ 
ــه می کننــد. ــه مجــرا اضاف ــی و روان کننــده ای را ب ترشــحات قلیای

 موقعیت:  در دو طرف میزراه و در پایین غدٔه پروستات قرار دارد.   تعداد:  دو عدد

موشکافی  
ــدن منتقــل  � ــه بیــرون از ب ــوع )5عــدد( غــدٔه وزیکــول ســمینال، پیازی-میزراهــی و پروســتات کــه اســپرم ها را ب ــه مجمــوع ترشــحات ســه ن مایــع منــی چیســت؟ ب

ــت. ــع اس ــن مای ــی از ای ــز جزئ ــپرم نی ــه اس ــد ک ــه کنی ــود. توج ــه می ش ــی گفت ــع من ــد مای می کنن
خالصـۀ مسـیر حرکـت اسـپرم در بـدن مـردان؟! تولیـد اسـپرم در لولـه هـای اسـپرم سـازFخروج اسـپرم هایی غیر متحـرک از بیضـهF ورود اسـپرم های غیر  �

متحـرک بـه اپیدیدیمFایجـاد توانایـی حرکـت در اسـپرم هایی کـه از اپیدیدیم آمده اند با گذشـت حداقل 18 سـاعتF ورود اسـپرم های متحرک به مجرای اسـپرم 
برF ورود اسـپرم به بخش شـکمی لوله های اسـپرم برF ورود ترشـحات غدۀ وزیکول سـمینال به مجرای اسـپرم برF یکی شـدن دو مجرای اسـپرم بر در درون 

غـدۀ پروسـتاتF اتصال مجـرای یکـی شـده بـه میزراهFاضافه شـدن ترشـحات غدد پروسـتات و پیـازی -میزراهی به اسـپرم هاF خـروج از بدن

هشتگـــــــ   h بــا توجــه بــه ترکیبــات منــی و وجــود تعــداد زیــادی اســپرم در آن، بــرای جلوگیــری از بعضــی از بیماری هــا مثــل عفونت هــا یــا التهــاب پروســتات نیــاز اســت
مــردان عــالوه بــر حمــام کــردن، بعــد از دفــع ادرار و مدفــوع بــه شســت و شــوی دقیــق بپردازنــد. 
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در اثـر اتصـال چندیـن لولـٔه اسپرم سـاز شـبکه ای از لولـه هـا ایجـاد می شـود کـه

در تماس با اپیدیدیم قرار دارند. 

لوله های اسپرم بر برخالف لوله های اسپرم ساز و اپیدیدیم فاقد پیچ و خم فراوان اند. 

میزراه از درون پروستات می گذرد و سپس به مجرای اسپرم بر می پیوندد.

مجراهای اسپرم بر با خروج از اپیدیدیم ابتدا به سمت پایین و سپس باال می رود. 

دیوارٔه مجرای اسپرم بر دارای برجستگی هایی است. 

دیواره هایی بخش درونی وزیکول سمینال را به چندین بخش تقسیم کرده است. 

در زیر پروستات، مجرای غدٔه پیازی-میزراهی به میزراه متصل می شود. 

اتساع میزراه در زیر غدٔه پیازی-میزراهی بیشتر از سایر نقاط است. 

چندیـن مجـرا برای ورود اسـپرم بـه اپیدیدیـم وجود دارد امـا تنها یک مجـرا برای 

خروج اسپرم از اپیدیدیم قابل مشاهده است.

هورمون ها، فعالیت دستگاه تولید مثل در مردان را تنظیم می کنند��  

از بخــش پیشــین هیپوفیــز دو هورمــون محــرک غــدد جنســی ترشــح می شــوند کــه بــه آن )FSH( و )LH( می گوییــم. اگــر چــه نــام ایــن هورمون هــا بــه فعالیــت 
آن هــا در جنــس مــاده مرتبــط اســت، امــا وجــود آن هــا بــرای فعالیــت دســتگاه تولیــد مثــل در مــردان نیــز ضروری اســت

هشتگـــــــ   h.هورمون محرک فولیکولی{ می باشد )Folicle stimulating( FSH( و )هورمون لوتئینی کننده Luteinizing Hormone( LH {
h ــون ــا هورم ــد ت ــک می کن ــی را تحری ــای بینابین ــد و LH یاخته ه ــهیل کن ــپرم را تس ــز اس ــا تمای ــد ت ــک می کن ــرتولی راتحری ــای س ــردان FSH یاخته ه در م

تستوســترون را ترشــح کننــد. همــان طــو رکــه می دانیــد تستوســترون ضمــن تحریــِک رشــد اندام هــای مختلــف بــه ویــژه ماهیچه هــا و اســتخوان ها، باعــث 
ــم شــدن صــدا، روییــدن مــو در صــورت و قســمت های دیگــر بــدن. ــه در مــردان می شــود، مثــل ب ــروز صفــات ثانوی ب

h ــتحکام ــی و اس ــد طول ــتخوان)افزایش رش 2 اس ــا(  ــد ماهیچه ه ــش رش ــه )افزای ماهیچ 1 ــده دارد: ــر گیرن ــای زی ــر روی یاخته ه ــترون ب ــون تستوس هورم
ــز پیشــین یاخته هــای LH ســاز هیپوفی 5 4 پوســت) رویــش مــو و ایجــاد جــوش صورت( ــم شــدن صــدا(  3 برخــی یاخته هــای حنجــره) ب  اســتخوان( 

یاخته های آزاد کنندۀ LH و FSH  در هیپوتاالموس 8 یاخته های اسپرم ساز  7 یاخته های پیکری اندام های جنسی  6

نکاتتصاویر    

هیپوتاالموس
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یاختۀ
بینابینی

زامه ساز لولۀ
 زامه

یاخته هــای بینابینــی ظاهــری بیضــی شــکل و کشــیده دارنــد. ایــن 

یاخته ها در خارج از لوله های اسپرم ساز واقع شده اند. 

بــا اثــر هورمــون آزادکننــده بــر هیپوفیــز پیشــین، ترشــح هورمــون 

LH و FSH افزایش می یابد.

هورمون FSH در لوله های اسپرم ساز نیز گیرنده دارد. 

اثــر  اسپرم ســاز  لولــٔه  بینابینــی  یاخته هــای  بــر   LH هورمــون 

می گذارد و ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می کند. 

اندازۀ هستۀ یاخته های بینابینی با یک دیگر متفاوت است.

غدۀ هیپوفیز نسبت به هیپوتاالموس در سطح پایین تری قرار دارد.

تستوســترون از طریــق اثــر بــر هیپوتاالمــوس بــر ترشــح هورمــون 

آزاد کننده اثر می گذارد.

ترکیبها    

هورمــون پروالکتیــن مترشــحه از هیپوفیــز پیشــین در تنظیــم فعالیت هــای دســتگاه تولیــد مثلــی آقایــان مؤثــر اســت. 1  !4526&7 Q9:; &< ='>?/
در تنظیم بازخورد منفی، افزایش ترشح یک هورمون یا تأثیرات آن باعث کاهش ترشح همان هورمون می شود و بالعکس. 2

ــن  ــد. در ای ــش می یاب ــز کاه ــتخوان ها نی ــد اس ــتحکام و رش ــزان اس ــد، می ــش یاب ــترون کاه ــون تستوس ــح هورم ــر ترش /?<'= >& ;:9 3 7&4526!اگ
ــود.  ــم می ش ــتخوانی ک ــودٔه اس ــم ت ــت تراک حال
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گفتار1: تولید مثل غیر جنسی

طبقه بندی گیاهان��  

گیاهان براساس داشتن و یا نداشتن آوند، دانه و یا گل به چند گروه اصلی طبقه بندی می شوند که در جدول زیر قابل مشاهده است: 

رده بندی گیاهان

توضیحاتویژگیمثال هانام گروه گیاهمورد مقایسه

بدون آوند

بدون دانه

خزهخزه ها
ساده ترین و قدیمی ترین گروه گیاهان اند 

و اندازۀ کوچکی دارند.
گامت نر وسیلۀ حرکتی )تاژک( دارد.

آونددار

سرخسسرخس ها
به وسیلۀ هاگ در محیط مرطوب پراکنده 

می شوند.

با قرارگیری در محیط های مرطوب 
رشد می کنند و گیاه جدید را به 

وجود می آورند.

دانه دار

بازدانگان
 سرو 
 کاج

توانایی تولید میوه و گل را ندارند.
در این گیاهان در پشت سطح برگ 

هاگدان ها تجمع پیدا کرده اند.

نهان دانگان

تک لپه ای
 ذرت 
 گندم

رگبرگ های موازی و ریشۀ افشان دارند. 
 تعداد گلبرگ در آن ها مضربی

نهان دانگان کامل ترین گروه از 3 است. 
گیاهان اند. 

دو لپه ای
 لوبیا 
  نخود

گل سرخ

رگبرگ های منشعب و ریشۀ مستقیم دارند. 
 تعداد گلبرگ در آن ها مضربی

از ۴ یا ۵ است. 

ترکیبها    

/.-,+ *( )'& % $#"! گیاهــان هماننــد جانــوران بــرای زندگــی و رشــد بــه مــاده و انــرژی نیــاز دارنــد، امــا برخــالف آن هــا در جــای خــود ثابــت انــد. 
ــد. ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــن را ب ــی روی زمی ــای گیاه ــن گونه ه ــگان بیش تری نهان دان

/.-,+ *( )'& 2 1(0$#"! گامت نر در خزه مانند یاختۀ جنسی نر در جانوران تاژک دار است.
ــژه  ــه وی ــت؛ ب ــر اس ــان هزینه ب ــرای گیاه ــد گل ب ــه تولی ــد ک ــت کنی ــد. دق ــد می کنن ــه گل تولی ــد ک ــی از گیاهان ان ــگان تنهــا گروه  86(3 $45567(3!  نهان دان
تولیــد گل هایــی کــه رنگ هــای گوناگــون، ترکیبــات معطــر، شــهد و... دارنــد. گیاهــان گل دار بیشــترین گیاهــان روی زمین انــد و توانســته اند پهنــٔه وســیعی 

از زمیــن را بــه خــود اختصــاص دهنــد. 

هشتگـــــــ   h .هرچه تعداد و تنوع گرده افشان ها در محیط افزایش یابد؛ میزان تولید مثل و پراکندگی آن ها نیز باال می رود
h .در طی تولید مثل جنسی در نهان دانگان و بازدانگان، ساختاری به نام دانه تولید می شود؛ دانه در نهان دانگان درون میوه قرار می گیرد
h.تکثیرغیرجنسی گیاهان نسبت به جنسی مقرون به صرفه تر است، زیرا در این روش معمواًل یک والد شرکت می کند و سرعت تکثیر باال می باشد

 تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان��  

موشکافی  
منظور از اندام های رویشی و زایشی چیست؟ گل و میوه جزء اندام های زایشی هستند در حالی که ریشه، ساقه و برگ در دستٔه اندام های رویشی قرار می گیرند.  �

گیاهان می توانند به روش غیرجنسی و با استفاده از بخش های رویشی، یعنی ساقه، برگ و ریشه تکثیر شوند. 
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ترکیبها    

/.-,+ *( )'& : $079$#"! رنگ گلبرگ های گل میمونی صفتی تک جایگاهی و گسسته است. 
ــیدی و  ــاک اس ــا در خ ــن گل ه ــری ای ــا قرارگی ــند. ب ــگ می باش ــی صورتی رن ــای قلیای ــی در خاک ه ــای گل ادریس /.-,+ *( )'& 2 $#"! گلبرگ ه

ــی تغییــر پیــدا می کنــد.  ــه آب تجمــع آلومینیــوم در آن هــا رنــگ گلبرگ هــا از صورتــی ب

موشکافی  
آیا هر رنگ گلبرگی لزومًاً تنها تحت تاثیر ژن ها است؟خیر! گل ادریسی تحت تاثیر محیط، رنگ گلبرگ هایش را تغییر می دهد. �

طبقه بندی گل ها��  

 A)  گل ها را براساس وجود هر چهار حلقه یا نبودن بعضی حلقه ها در دو گروه گل های کامل، یا ناکامل )ناقص( قرار می دهند. 
 1( گل کامل: گلی که هر چهار حلقه را دارد، کامل است. 

 ۲( گل ناکامل: گلی که حداقل یکی از حلقه های اصلی را ندارد، ناکامل می باشد و می تواند دارای 1، 2 یا ۳ حلقه باشد. 

1 گل دوجنسی: به گل هایی که هر دو حلقٔه پرچم و   B)  گل ها بر اساس داشتن و نداشتن پرچم و مادگی به دو دستۀ تک جنسی و دوجنسی تقسیم می شوند. 
2 گل تک جنسی: آن هایی که فقط یکی از حلقه های پرچم و مادگی را دارند، گل تک جنسی نامیده می شود.  مادگی را داشته باشند، گل دوجنسی می گویند و 

هشتگـــــــ   h!هر گل کاملی یک گل دوجنسی می باشد اما هر گل دو جنسی لزومًا گل کامل نیست
h .هر گل همواره حداقل یکی از حلقه های زایشی را دارد اما می تواند فاقد یک یا دو حلقٔه رویشی باشد
h .هر برچه شامل کالله، خامه و تخمدان است. اگر گلی یک برچه داشته باشد؛ برچه معادل همان مادگی است
h!هر گلی که تک جنسی باشد قطعًا ناکامل است. اما هر گل ناکاملی قطعًا تک جنسی نیست

نکاتتصاویر    

خامهتخمدان

پرچمبرچه / مادگى

میله بساك کالله

گلبرگ
تخمک

نهنج
کاسبرگ

گل گیـاه آلبالـو تـک برچه ای اسـت، بنابراین تنها یـک تخمدان و تخمک در سـاختار خود 

دارد. در گل گیاه آلبالو برخاف گل گیاه کدو گلبرگ ها به طور کامل از هم جدا هستند.

ــل و دوجنســی اســت.  ــی کام ــه گل ــش می دهــد. ک ــو را نمای ــاه آلبال ــر؛ گل در گی تصوی

این گیاه دولپه ای می باشد و رشد پسین دارد.

ــه  تخمــدان از خــارج توســط کاســبرگ احاطــه شــده اســت. اّولیــن بخــش برچــه کال

می باشد؛ که محل قرارگیری دانه و گرده است. 

گلبرگ هــا در گیــاه آلبالــو از یکدیگــر مجــزا هســتند. فاصلــۀ بیــن بســاک و کالــه انــدک 

است و کاله توسط چندین پرچم احاطه شده است.

ضخامــت خامــه در همــۀ بخش هــای آن یکســان نیســت، بــه طــوری کــه در نزدیکــی 

تخمدان و کاله نسبت به سایر بخش ها ضخامت بیشتری دارد.

فاصله بین بساک و کاله اندک است و کاله توسط چندین پرچم احاطه شده است.

نهنج، کاسبرگ، خامه، تخمدان و تخمک از بخش های سبز گل می باشند و همچنین نهنج 

از طریق دمبرگ به شاخه متصل می شود.

تخمک اشغال کنندۀ درون تخمدان است.

گلبرگ های گیاه آلبالو می تواند صورتی پر رنگ یا قرمز باشد.

ضخامت خامه در نزدیکی کاله و تخمدان نسبت به سایر بخش ها بیش تر است.

در گیاه آلبالو بساک های موجود در پرچم و بخش میله مانند به ترتیب زرد و سفید رنگ اند.

پرچم و مادگی��  

 =) >.;55"!  انــدام تولیدمثلــی نــر می باشــد کــه در یــک گل کامــل در حلقــٔه ســوم قــرار می گیــرد. ایــن بخــش، یاخته هایــی بــا توانایــی انجــام میــوز را دارد 
امــا در پرچــم گامــت تولیــد نمی شــود، بلکــه یاختــٔه ایجــاد کننــدٔه گامــت در آن بــه وجــود می آیــد. 

میلــه کــه دارای اندازه هــای متفاوتــی اســت، از یــک ســمت بــه نهنــج  1  اجــزاء پرچــم:  هــر پرچــم از دو جــزء اصلــی میلــه و بســاک تشــکیل شــده اســت. 
بساک برخالف میله یاخته هایی با توانایی انجام تقسیم میوز را دارد.  2 متصل می باشد و از سمت دیگر با بساک ارتباط دارد. 

ــاده  ــت م ــد گام ــگام تولی ــش در هن ــن بخ ــرد. ای ــرار می گی ــارم ق ــٔه چه ــل در حلق ــک گل کام ــه در ی ــد ک ــاده می باش ــی م ــدام تولیدمثل !  ان >?$)55@ (A 
ســیتوکینز نامســاوی انجــام می دهــد. 
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انواع یاخته های موثر در تولید مثل جنسی نهان دانگان دیپلوئید

عدد کروموزومینام یاخته
 از چه یاخته ای

ایجاد شده است؟
 چه تقسیمی

انجام می دهد؟
سایر نکاتویژگی

میتوزیاخته های کیسۀ گرده!گردۀ نارس

عدد کروموزومی یکسانی 
با یاختۀ مولد خود دارد. 
توانایی خروج از بساک 

را ندارد.

 قابلیت لقاح ندارد. 
یاخته های زایشی و 

رویشی را ایجاد می کند.
فاقد تزئینات خاصی در 

دیواره خود است.

----گردۀ نارس!دانۀ گردۀ رسیده
دارای دیواره های داخلی 

و خارجی است.

دیوارۀ خارجی آن ممکن 
است صاف یا دارای 

تزئیناتی باشد.

یاختۀ باقی مانده از تقسیم میوز 

یاختۀ بافت خورش
--------میتوزیاختۀ بافت خورش!

! تخم زا
یاختۀ باقی مانده از 
 تقسیم میوز یاختۀ

بافت خورش
----

بزرگترین یاختۀ تک 
هسته ای کیسۀ رویانی 

می باشد.
حاصل تقسیم میتوز است.

گردۀ نارس!یاخته های زایشی و رویشی
یاختۀ رویشی فقط رشد 
می کند اما یاختۀ زایشی 

تقسیم میتوز می کند.

یاختۀ رویشی توسط دو 
دیواره احاطه شده است. 
یاخته زایشی، اسپرم را 
ایجاد می کند که این 

یاخته خود توانایی انجام 
لقاح دارد.

یاخته رویشی نسبت به 
 یاخته زایشی زودتر

 رشد می کند.
یاخته زایشی قدرت لقاح 
ندارد و درون لوله گرده 

تقسیم می شود.

----یاختۀ زایشی!اسپرم
ساختاری به نام لولۀ گرده 
باعث انتقال گامت نر به 
سمت گامت ماده می شود.

گامت نر در گیاهان گل دار 
وسیلۀ حرکتی ندارد.

 یاخته های اولیۀ
کیسۀ گرده

میوز----!2
گردۀ نارس را ایجاد 

می کند.
 درون کیسۀ گرده
تقسیم می شود.

میوز----!2یاخته های بافت خورش
درون تخمک تقسیم 

می شود.
 در زیر پوشش تخمک

به وجود می آید.

!2یاخته دو هسته ای
یاختۀ باقی مانده از 
 تقسیم میوز یاختۀ

بافت خورش
----

بزرگترین یاختۀ موجود 
در کیسۀ رویانی است.

اگرچه یاختۀ جنسی 
نیست اما توانایی لقاح 

دارد.

!+!تخم اصلی
در اثر لقاح یکی از دو 

 زامه و تخم زا
ایجاد می شود.

میتوز
دارای یک یاختۀ بزرگ و 
یک یاختۀ کوچک است.

تخم اصلی در نزدیکی 
محل ورود لولۀ گرده 

ایجاد می شود.

یاختۀ کوچک تر و بزرگ تر 
حاصل از تقسیم تخم اصلی

میتوزیاختۀ تخم!2
یاختۀ کوچک تِر حاصل از 

 تقسیِم تخم اصلی،
رویان را ایجاد می کند.

یاختۀ بزرگ تِر حاصل از 
 تقسیِم تخم اصلی،

بخش متصل کنندۀرویان 
به گیاه مادر را ایجاد می کند.

 یاختۀ ایجاد کنندۀ
کیسۀ رویانی

 بزرگترین یاختۀ!
بافت خورش

میتوز
توسط یاخته های 
 دیپلوئیدی احاطه

شده است.
قدرت لقاح ندارد.

!3تخم ضمیمه
 در اثر لقاح زامه و
 یاختۀ دو هسته ای

ایجاد می شود.
میتوز

 در اثر میتوز متوالی
 تخم ضمیمه یا آندوسپرم

ایجاد می شود.

 درون تخمک
تقسیم می شود.
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گفتار ۱: تنظیم کننده های رشد در گیاهان
براساسفصلیکزیستدهماطالعاتذخیرهشدهدردنایجانداران،الگوهایرشدونموآنهاراتنظیممیکند.

رشــد:بهافزایــشتعــدادیاختههــادراثــرتقســیمویــاافزایــشحجــموابعــادیاختههــابــهصــورت برگشــت ناپذیــررشــدمیگوینــد.توجــهکنیــدکــهفرآینــد
تورژســانسبــهدلیــلبرگشــتپذیــربــودننمیتوانــدبــهعنــوانرشــددرنظــرگرفتــهشــود.

نمــو:بــهایجــادبخــشهــایجدیــدکــهبــرایجانــدارقابلیــتهــایجدیــدیایجــادمیکنــدوآنراواردمرحلــهایدیگــراززندگــیمیکنــد،نمــومیگوینــد.
مثــاًلایجــاداولیــنگل)نــهگلهایــیکــهبعــداایجــادمیشــوند(درگیاهــانمثالــیازفراینــدنمــواســت.

ــنعوامــل ــهای توســطمحــرکهــایخارجــی:ازجمل 1 تنظیــم فراینــد هــای رشــد و نمو:
ــایتنفســیو ــدارگازه ــولروز،مق ــرط ــایمحیط،تغیی ــردم ــرفصل،تغیی ــهتغیی ــوانب میت
توســطمحــرکهــایداخلــی؛ازجملــهایــنعوامــلمیتــوان 2 کیفیــتخــاکاشــارهکــرد.
بــهتنظیــمکننــدههــایرشــدگیاهــیکــههورمــوننیــزخوانــدهمیشــونداشــارهکرد.حــاال

بریمسراغهورمونهاببینیمچیکارمیکننبرایگیاه؟!بهادامۀمطلبتوجهکنید:
ــهآن ــرمقابــلرادرپیرامــونخــوددیــدهباشــیدکــهب ــاتصوی شــایدشــماوضعیتــیمشــابهب
خــم شــدن ســاقهبــهســمتنــورمیگوینــد.دانشــمندانمختلفــیازجملــهدارویــنو

ــد. ــوعپرداختن ــنموض ــیای ــهبررس ــرشب پس

نورگرایی و آزمایش های مربوط به آن��  

یکــیازویژگیهــایمشــترکتمامــیجانــداران،پاســخبــهمحیــطمیباشــد؛مثــاًلســاقٔهگیاهــانبــهســمتنــورخــممیشــود.خــمشــدنگیاهــانبــهســمت
نــورپدیــدهایرایــجدرطبیعتاســت.

! رشدجهتداراندامهایگیاه)نهتنهاساقه(درپاسخبهنوریکجانبهنورگرایینامداردواولینبخشگیاهاستکهبهوجودمیآید "#$%&'() *+%,- 
ــرش ــاپس ــراهب ــوع،هم ــنموض ــیای ــرایبررس ــود،ب ــدب ــانعالقهمن ــتدرگیاه ــدۀحرک ــۀپدی ــهمطالع ــهب ــنک ــزداروی +//.! چارل  0'$1 2//+3456 
آزمایشهایــیرابــااســتفادهازدانهرســتنوعــیگیــاهازگندمیــان،طراحــیواجــراکــرد.آنهــادریافتنــددانهرســتبــهســمتنــور یــک جانبــهکــهازیــک

ــود. ــممیش ــد،خ ــاهمیتاب ــهگی ــمتب س

ترکیبها    

-%@?< =3 >;: 9 +78153!دانهرستگیاهکوچکیاستکهازرشدرویاندرشرایطمناسببهوجودمیآید.
ــن: دارویــنپوشــشهایشــفافومــاترادرحالتهــایمختلــفدربخشهــایمختلــفســاقهقــراردادکــهمراحــلآنرا  مراحــل آزمایــش داروی

ــد. ــرمشــاهدهمیکنی درزی

نکاتتصاویر  

نور

مرحله2 مرحله5مرحله4مرحله3مرحله1

پوشش
مات

پوشش
مات

پوشش
شفاف 

چمن در دستٔه گیاهان گروه گندمیان می باشد و نوعی نهان دانٔه تک لپه ای است. 

در اثر خم شدن بخش های پایین تر از نوک ساقه، نورگرایی اتفاق می  افتد. 

در نهان دانگان ، محل خمیدگی ساقه و محلی که نور روی آن اثر می  گذارد، 

متفاوت است. 

ــور  ــرض ن ــی در مع ــت طبیع ــرار دادن دانه رس ــورت ق A//+ BC//DE%4! در ص
یک جانبه، ساقه به سمت نور خم می شود. 

ــور  ــور ن ــی در حض ــاقه حت ــوک س ــردن ن ــع ک ــورت قط BC//DE%4 01! در ص
تک جانبه، نوک ساقه خم نمی شود، نتیجه: وجود نوک ساقه برای بروز فرآیند نورگرایی ضروری است. 

ــد  ــتقیم رش ــت مس ــا حال ــدن ب ــم ش ــدون خ ــت ب ــات، دانه رس ــش م ــک پوش ــا ی ــت ب ــوک دانه رس ــاندن ن ــورت پوش C//F BC//DE%4! در ص
می کند. نتیجه: نور باید به نوک ساقه و به صورت یک جانبه بتابد تا خمیدگی به سمت نور انجام شود. 

ــود. ــم می ش ــه خ ــک جانب ــور ی ــع ن ــمت منب ــه س ــاقه ب ــوک س ــفاف، ن ــش ش ــا پوش ــاقه ب ــوک س ــاندن ن ــورت پوش GH BC//DE%4//3'! در ص
نتیجه: وجود نوک ساقه و تابش یک جانبٔه نور برای بروز پدیدٔه نورگرایی ضروری است. 

I//JK BC//DE%4! اگــر بخش هــای پایین تــر از نــوک ســاقه )قاعــدٔه آن( را بــا پوشــش مــات بپوشــانیم بــاز هــم ســاقه رشــد می کنــد و شــاهد 
خم شدن دانه رست به سمت نور یک جانبه هستیم. نتیجه: در ایجاد نورگرایی تنها نوک ساقه نقش دارد.  
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هشتگـــــــ  h.درنورگراییسطحبیرونیدانهرستنسبتبهسطحداخلیآنرشدبیشتریدارد
h.اگرنورهمهجانبهبهگیاهبتابددانهرستبهطورمستقیمرشدمیکندوخمنمیشود

ترکیبها    

-%@?< =3 >;: 9 +78153!براســاسشــکلکتــابدرســیبــههنــگامرشــددانهرســتچمــن)دانهرســتیکــهدارویــنپژوهشهــایخــودرابــرروی
آنانجــاممــیداد(لپههــاازخــاکخــارجنمیشــوند،بنابرایــنایــنگیــاهرویــشزیرزمینــیدارد.چمــنگیاهــیتــکلپــهای،علفــی،یــکســالهواز

خانــوادهیگندمیــاناســت.

موشکافی  
آیــا دارویــن اکســین را کشــف کــرد؟ خیــر!دارویــنجنــسونــوعمــادهایکــهســببخــمشــدنســاقهمیشــودرانتوانســتبیابــدوفقــطبــهایــننتیجــهرســیدکــه �

ســاقهازمحلــیپایینتــرازنــوکآنبــهســمتنــورخــممیشــود.

آزمایش دانشمندان بعد از داروین��  

بعدهامحققاندیگریباانجامآزمایشهایینشاندادندکهعاملخمشدندانهرستبهسمتنور،مادهایاستکهدرنوکآنوجوددارد.
ــرار ــهایازآگارق ــیرویقطع ــرایمدت ــدهوآنراب ــردهرابری ــهرشــدک ــورهمهجانب ــهدرن ــوکدانهرســتیک ــدان ابت 1  !2//+3456 L3//M)$ ://E$%4 
ــٔه ــۀآگاررارویلب ــنقطع ــیای ــسازمدت پ 3 ــد. ــرمیش ــهدرونآگارمنتش ــتب ــوکدانهرس ــیازن ــردرنورگرای ــادٔهمؤث ــتم ــنحال درای 2 ــم. میدهی
توجــهکنیــدکــهقــراردادن 5 درایــنحالــتدانهرســتبــهســمتنــورتــکجانبــهخــممیشــود. 4 دانهرســتیکــهنــوکآنبریــدهشــدهقــرارمیدهیــم.

آگارمعمولیبررویدانهرستبدوننوکموجبخمشدنآننمیگردد.

موشکافی  
علــت انجــام مرحلــٔه آخــر در آزمایــش باالچیســت؟تصــورمیشــدخــودقطعــٔهآگارمــادهایداردکــهســببرشــددانهرســتوخــمشــدنآنمیشــود،درحالــی �

کــهاینگونــهنبــودوآزمایــش5آنراردکــرد.
ــی ــدطول ــهرش ــدک ــانمیده ــزنش ــکوپینی ــاهدههایمیکروس ــت.مش ــرفآناس ــایدوط ــدازٔهیاختهه ــالفان ــایاخت ــهمعن ــتب ــدندانهرس ــمش خ
ــرار ــورق ــهدرســمتن ــیک ــهیاختههای ــانیســتک ــدانمعن ــنب ــد.ای ــراردارن ــورق ــهدرســمتن ــیاســتک ــترازیاختههای ــایهبیش ــادرســمتس یاختهه
میگیرنــد،اصــالرشــدنمیکننــد،بلکــهکمتــررشــدمیکننــد.درواقــعنــوریــکجانبــهباعــثجابهجایــیایــنمــادهازســمتمقابــلنــوربــهســمتســایه
ــوراســتودر ــهن ــنســمتبیشــترازســمتروب ــییاختههــادرای ــنمــادهدرســمتســایه،رشــدطول ــهعلــتتجمــعای ــور(میشــود.درنتیجــهب )دورازن

ــود. نتیجــهدانهرســتخــممیش

نکاتتصاویر  

ر نو ه  ما  
ر  و  نه ر 

ار ان ش نه ر ر
ه  ان ه  ر نور 

ار ما  نو ن
ار  ه  نه ر 

ما

ر ار  ه   ما  
نه ر م شو 

نه ر  ش 

و نهار م و ر ر  ار م ش 
ه نو   ش   ر 

   ش  

ــد  ــار دارد و می توان ــت انتش ــین قابلی اکس

یــا  و  پایین تــر ســاقه  بــه بخش هــای 

درون آگار منتشر شود.

ــت  ــدن غلظـ ــم شـ ــر در کـ ــل مؤثـ عامـ

ــه آن  ــور بـ ــه نـ ــمتی کـ ــین در سـ اکسـ

ــود در  ــرژی موجـ ــود، انـ ــده نمی شـ تابیـ

نور خورشید است. 

ــاقه  ــمتی از س ــین س ــع اکس ــل تجم مح

است که نور به آن نمی تابد )تاریکی(.

ــه ــیراشناســاییوآنرا اکســینب ــردرنورگرای ــنترکیــبشــیمیاییمــادٔهمؤث ! ســرانجامدانشــمندانپــسازداروی "#$%//&'() '1 N "O//P@$ 1%//QDRS 
ــرات ــد.پژوهشهــایبیشــترنشــاندادکــهانواعــیازترکیبــاتمشــابهاکســیندرگیاهــانمختلــفســاختهمیشــودکــهاث معنــای»رشــد کــردن«نامیدن

ــد. ــهایــنگــروهازترکیبــاتدادن ــام)اکســینها(راب ــد؛بنابرایــنن ــااکســیندارن مشــابهب

هشتگـــــــ  h.علترشدمستقیمساقهوعدمخمشدنآن،انتشاریکنواختاکسیندرتمامبخشهایساقهمیباشد
h.نخستینهورمونگیاهیکشفشده،اکسینمیباشد
h.درفرایندنورگراییاکسینعرضساقهراطیمیکند
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ترکیبها    

-%@?< =T :;< 3 781!دیـوارٔهنخسـتین،ماننـدقالبـیپروتوپالسـترااحاطـهمیکنـد،امـانمیتوانـدمانـعرشـدآنشـود.زیـراقابلیتگسـترشو
کشـشدارد.دربرخـیازیاختههـادیـوارٔهپسـینایجـادمیشـودکـهدرپـیتشـکیلشـدنآن،رشـددیـوارٔهنخسـتینمتوقفمیشـود.بنابرایـنیاختٔه
هـدفهورمـوناکسـیننمیتوانـددیوارٔهپسـینداشـتهباشـد.یاختههایاسکرانشـیمی،چوبپنبـهایوآوندچوبیتحتتأثیراکسـینقـرارنمیگیرد.

یاختههـایپارانشـیمیوکالنشـیمیکـهفاقـددیـوارٔهپسـیناندمیتواننـدیاختٔههدفهورموناکسـینباشـند.
ــساز ــنبخــشپ ــاای ــاهب ــرگی ــاآبوســپستکثی ــاقهدرخــاکی ــهایازس ــراردادنقطع ــایق ــهمعن ــهزدنب قلم 1 !78153+ 9 :;< 3= >?@%-

ریشهدارشدناست.
ــاویژگــیمطلــوبوتولیــدانبــوهدرآزمایشــگاهاســتفادهمیشــود.درایــنروش،اکســینتمایــزتــودٔه ازفــنکشــتبافــتبــرایتولیــدگیاهــانب 2

ــار ــاه،فش ــکگی ــۀی ــعاباتریش ــشانش ــورتافزای درص 3 ــردد. ــهمیگ ــکیلریش ــبتش ــودوموج ــثمیش ــه)کال(راباع ــزنیافت ــایتمای یاختهه
ریشهایافزایشمییابد.اینحالتباعثصعودشیرۀخاموباالرفتنتعرقوتعریقخواهدشد)البتهنهبهصورتهمزمان(.

-%@?< =3 >;: 9 +78153!میوههــایبــدوندانــهانــواعمختلفــیدارنــد.درنهاندانــگاناگــرلقاحــیصــورتنگیــرد،دانــهنیــزتشــکیلنمیشــود،
ایجــادپرتقالهــایبــدوندانــهبــهایــنروشانجــاممیشــود.درواقــعافزایــشرشــدتخمدانــیکــهلقــاحدرآنانجــامنگرفتــهبــهوســیلٔهاکســینباعــث

بــهوجــودآمــدنمیوههــایبــدوندانــهمیشــود.
-%@?< =U0V :;< 3 781!عامــلنارنجــینوعــیســالحزیســتیمحســوبمیشــودوباعــثتولــدنوزادانــیبانقــصمــادرزادیمیگردد.توجــهکنیــد

کــهانواعــیازبیمــاریهــایناشــیازنقــصمــادرزادیشــاملکامــلنشــدندیــوارۀبیــنحفرههــایقلــبوتریزومــی21نیــزمیباشــد.
ــن ــزانای ــردارد،می ــازگاندرب ــربومس ــهه ــعوســودهاییاســتک ــایمناب ــهمعن ــازگانب ــومس ــاتب ــیخدم ــورکل ــهط -%@?< =V :;< 3 781!ب
خدمــاتبــهمیــزانتولیدکنندگــیدرآنبــومســازگانبســتگیدارد؛ازبیــنرفتــنمراتــعوجنگلهــابــهوســیلٔهاکســیندرجنــگویتنــامباعــثکاهــش

ــهشدهاســت. ــنمنطق ــومســازگانهادرای ــاتب خدم
-%@?< =W :;< 3 +78153!عامــلنارنجــیهماننــدعوامــلبیمــاریزا،نیکوتیــن،کوکائیــنوالــکلقابلیــتعبــورازجفــترادارد.بــههمیــنعلــت،

عامــلنارنجــیمیتوانــدســبباختــاللدررشــدونمــوجنیــنشــود.
ــودٔه ــهای،ت ــودٔهیاخت ــنت ــهای ــد.ب ــهکن ــهبافتهــایمجــاورحمل ــدب ــیدگرنشــینیداردومیتوان ــمتوانای -%@?< =T :;< 3 +78153!تومــوربدخی

ــد. ــرطانیمیگوین س
ــان ــنگیاه ــد.ای ــفمیروین ــایمختل ــیدراقلیمه ــهراحت ــازگارندوب ــفس ــایزیســتمختل ــامحیطه ــودروب ــانخ -%@?< =V :;< 3 781!گیاه

ــد. ــدمیکنن ــهتولی ــوهودان ــادیمیرســندومی ــیزی ــهتولیدکنندگ ــیب ــانکوتاه ــدتزم ــدودرم ســریعًارشــدوزادآوریمیکنن
-%@?< =T :;< 3 781!گیاهانــیکــهمریســتمپســیندارنــدجــزءگیاهــاندولپــهایمیباشــند.توجــهکنیــدکــهگیــاهخرزهــرهدردســتٔهگیاهــان

ــد. ــودرومیباش خ
ــرار ــیســتارهایشــکلدرمرکــزریشــهق آوندهــایچوب 3 ــد. دارایپوســتیقطوران 2 ــد. ــدمغزان جــوانوفاق 1 ویژگــی هــای گیاهــان دو لپه ای:
تمامــییاختههــایآندودرمــیریشــهجــوانداراینــوارکاســپاریدر 5 آوندهــایآبکــشدراطــرافآوندهــایچوبــیقــرارمیگیرنــد. 4 میگیــرد.
ــۀپارانشــیمی ــوعیاخت ــرگخــوددارایدون درمیانب 7 ــاناغلــبدارایدمبــرگوپهنــکاســت. ــرگدرآن ب 6 ــوارههــایجانبــیخــودهســتند. دی
دســتجاتآونــدیدرآنــاننســبتبــهگیاهــانتــکلپــهایکمتــر 9 ســاقهآنــاندارایمغــزاســت. 8 فتوســنتزکننــدهنردهــایواســفنجیهســتند.

دستجاتآوندیبرروییکحلقۀمتحدالمرکزقرارمیگیرند. 10 امابزرگترمیباشد.

N 38! ســیتوکینینبــههورمــونجوانــیمعــروفاســتوبــریاختههــایمریســتمی)نخســتینوپســین(وهمچنیــنیاختههــایپارانشــیمی "OJ?@(X?//F 
کــهتوانایــیتقســیمشــدندارنــداثــرمیگــذارد.

ســیتوکینیندرتحریــک تقســیم یاختــه ای و ایجــاد یاخته هــای جدیــدنقــشدارد.ایــنهورمــونســرعتچرخــٔه 1  عملکرد هــای ســیتوکینین: 
ــونانجــاممیشــود. ــهدوصــورتوتوســطدوهورم ــیســاقهب ــهرشــدطول ــدک ــد.توجــهکنی ــممیکن ــنچرخــهراک ــانای ــدتزم ــام ــادام ــهایرازی یاخت

سیتوکینینباتحریکتقسیمیاختهایموجبرشدیاختهمیشوددرحالیکهاکسینتنهابرابعادیاختهاثرمیگذارد.

ترکیبها    

ــااثــربــریاختههــایمریســتمیموجــبافزایــشســرعتتقســیمیاختــهایمیشــود،بنابرایــنفعالیــت -%@?< =V :;< 3 01$7815!ســیتوکینینب
ــشمیدهــد. ــکازرادریاختههــایمریســتمیافزای ــلدنابســپاراز،رنابســپارازوهلی ــیازقبی آنزیمهای

ــنعوامــل،هورمــون ــهایراتنظیــممیکننــد.یکــیازای -%@?< =T :;< 3 +78153!عوامــلمحیطــیوشــیمیاییمختلفــیســرعتتقســیمیاخت
ــد. ــیتوکینینمیباش س

ســیتوکینینبــاایجــادیاختههــایجدیــدوتحریــکتقســیمیاختــهایازپیرشــدناندامهــایهوایــیگیــاهجلوگیــریمیکنــد.بــههمیــنعلــتبــاافشــانه 2

کردنسیتوکینینرویبرگوگلها،آنهاراتازهنگهمیدارند.


