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 دنیای زنده - 1فصل 
 

 به را هامهاجرت  انگیزترین شگفت از یکی مونارکی ها پروانه

 را کیلومتر انهزار سال هرها  پروانه اینجمعیت . دنگذار می نمایش

 .دپیمای می بالعکس و کانادا جنوب تا مکزیک از

رفتاری غریزی جابجایی طوالنی و رفت و برگشتی بوده و  مهاجرت))
  ((.نیز در آن نقش دارد است که یادگیری

    عصبی های یاخته ،پروانه مونارک بدن در شناسان زیست

 جایگاه آنها، از استفاده با ها پروانه که انده یافت (هایی نورون)

 به و دهند می تشخیص را مقصد جهت و آسمان در خورشید

  .کنند می پرواز آن سوی

      دچار تهوع شود. پس از چنین سپس می شود پرنده آن را بلعیده و  پرنده سبب نوعی پروانه مونارک توسط شدن شکار)) 
 ((تجربه هایی پرنده می آموزد، این حشره را نباید بخورد. 

به کار  انسان زندگی بهبود دررا  خود های یافته کنند می سعی آفرینش، رازهای به بردن پی برای تالش بر عالوه شناسان زیست

 .پردازد می زیستی یندهایرآف و جانداران علمی بررسی به که است تجربی علوم از ای شاخه شناسی، زیست برند.

 

 مونارک
 حشره -بندپا  –بی مهره  –جانور  –یوکاریوت  رده بندی

 لوله گوارشی گوارش

 تنفس نایدیسی مستقل از دستگاه گردش مواد تبادالت گازی

 سامانه گردشی باز گردش مواد

 گی متصل به رودهلوله های مالپی دفع

 مغز)چند گره به هم جوش خورده( و طناب عصبی شکمی گره دار مرکزی:  دستگاه عصبی

 عصاب جانبیامحیطی: 

 چشم مرکب گیرنده های حسی ویژه

 اسکلت بیرونی اسکلت و حرکت

 فقط دفاع غیر اختصاصی ایمنی

 لقاح داخلی و تخم گذار تولید مثل

 

 محدوده علم زیست شناسی
 شدند، می منجر مرگ به پیش سال صد حدود که فشارخون افزایش و قند های بیماری مانند ها بیماری  از بسیاری زهامرو

 و ها پیشرفت ی مشاهده با است ممکن .نیستند آور مرگ دیگر جدید، داروهای و درمانی های روش علت به و اند شده مهار

 همه به تواند می که است گسترده و توانا ایزه اندا به علم این که ردبگی شکل ما ذهن در تصور این شناسی، زیست علم آثار
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 تجربی، علوم طورکلی به .نیست طور این که درحالی کند؛ حل را ما زندگی مشکالت همه و دهد پاسخ انسان های پرسش

  است. نناتوا بشری مسائل برخی حلّ از و دده پاسخ ما های پرسش همه به دتوان نمی و ددار هایی محدودیت

              اساسِ مشاهده،. اند همشاهد قابل و طبیعی های پدیده های علت وجوی جست در فقط تجربی علوم پژوهشگران و دانشمندان

                   به ما برای که کنیم می بررسی را فرایندهایی یا و ساختارها فقط شناسی، زیست در بنابراین، ؛است تجربی علوم

 و زشتیی  درباره توانند نمی تجربی علوم پژوهشگران. اند گیری اندازه و مشاهده قابل مستقیم غیر یا مستقیم طور

 . بدهند نظر ادبی و هنری های ارزش بدی، و خوبی زیبایی،

 زیست شناسی نوین
 این به ادامه در. است کرده تبدیل امیدبخش و پویا توانا، مترقی، ای رشته به را آن که دارد هایی ویژگی شناسی زیست امروزه

 .پردازیم می ها ویژگی

 کل نگری

 معنیی ب تنهاییبه  آن قطعات از یک هر است ممکن. است شده تشکیل زیادی بسیار قطعات از که بگیرید نظر در را جورچینی

 جورچین، اجزای که کنیم می مشاهده دهیم، قرار همدیگر کنار در درست جایِ در یکی یکی را آن های قطعه اگر اما آید؛ نظر به

 .دهند می نشان ما به آشنا شیئی از تصویری و کنند می پیدا دار معنی و یکل بزرگ، نمایی به تدریج

 تشکیل را بزرگ ی سامانه یک از بخشی اجزا، این از یک هر. است شده تشکیل بسیاری اجزای از نیز جانداران از یک هر پیکر

 ارتباط هم با آن اجزای که دانند میسامانه  نوعی را جانداران بنابراین، . کند می پیدا معنی ما برای کلّی نمای در که دهد می

 بین ارتباطو  داد توضیح آن ی سازنده اجزای ی مطالعه طریق از فقط ویژگی های سامانه را نمی توان . به همین علتدارند

 .استی آن اجزا مجموعاز بیشتر چیزی ،سامانه لک و مؤثر جاندار، تشکیل در اجزا خود مانند نیز اجزاء

 ای رشته بین نگرش

 مثالً، .گیرند می کمک نیز دیگر های رشته اطالعات از سامانه های زنده بیشتر چه هر شناخت برای امروزی شناسان زیست

    بسیاری و آمار ،رایانه علوم مهندسی، مفاهیم و فنون از شناختی، زیست اطالعات بر عالوه جانداران، های ژن بررسی برای

  د.کنن می استفاده هم دیگر های رشته

 نوین های فناوری
 .پردازیم می ها فناوری این از هایی نمونه به ادامه در. دارند و داشته شناسی زیست علم پیشرفت در مهمی نقش ها فناوری این

 از حاصل اطالعات تحلیل و یبایگان آوری، جمع به دیگر زمان هر از بیشتر امروزه :ارتباطی و اطالعاتی های فناوری

 پیشرفت در ارتباطات و اطالعات فناوری اخیر ی ساله بیست تحوالت و دستاوردها داریم؛ نیاز شناختی زیست های پژوهش

 .اند کرده فراهم ممکن زمان ترین کوتاه در را محاسبات انجام امکان ها فناوری این . است داشته بسیاری تأثیر شناسی، زیست

     به کنند، وارد دیگر جانداران بدن به را جاندار یک های ژن توانند می شناسان زیست که هاست مدت : یکژنت مهندسی

 یک از صفاتی یا صفت انتقال باعث که روش، این. کنند ظاهر را خود اثرهای بتوانند شده منتقل های ژن که ای گونه

  .دارد نامتیک ژن مهندسی ،شود میر دیگ جانداران به جاندار

 

 زیستی اخالق

 .است کرده فراهم جامعه در را هایی استفاده سوء زمینه ژنتیک، مهندسی در ویژه به شناسی، زیست علم سریع های پیشرفت

 . هستند زیستی اخالق های موضوع از جانوران حقوق وافراد  پزشکی اطالعات نیز و ژنی اطالعات بودن محرمانه

 زایی بیماری عامل تواند می مثالً سالحی چنین. است زیستی های سالح تولید شناسی، زیست علم از ها استفاده سوء از یکی

 وضع بنابراین. باشند افراد برای زیانبار عواقب با دارویی و غذایی های فرآورده یا است مقاوم رایج داروهای به نسبت که باشد

 . است ضروری شناسی زیست علم از هایی استفاده سوء چنین از جلوگیری برای جهانی قوانین
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 زیست شناسی در خدمت انسان 
 ادامه در کند. کمک تواند می مسائل این حل به شناسی زیست. هستیم مواجه متفاوت های زمینه در فراوانی مسائل با امروزه

 .داریم مسائل این حل در شناسی زیست نقش بر مروری

 کافی و سالم غذای تأمین: 
 به انسان غذای می دانیم برند؛ می رنج سوءِتغذیه و گرسنگی از جهان در نفر میلیارد کی حدود اکنون هم که شود می گفته

  با  و بیشتر غذای تأمین های راه از یکی گیاهان شناخت بیشتر پس می آید؛ دست به گیاهان از غیرمستقیم یا مستقیم طور

. است زیست و محیط گیاهان روابط ناختش انسان، غذای کیفیت و کمّیت افزایش های راه از .است مواد مغذی بیشتر

       شامل زنده عوامل و نور رطوبت، دما، مانند غیرزنده عوامل شامل پیچیده، محیطی در دیگر جانداران همۀ مانند گیاهان

 ای سودمند های تعامل بیشتر شناخت بنابراین،. دهند می محصول و کنند می رشد آنها مانند و حشرات ها، قارچ ها، باکتری

 . کند می کمک محصول افزایش به گیاهان، و عوامل این بین زیانمند

 آنها بازسازی و ترمیم ها، سازگان بوم از حفاظت: 

 به. دهد ادامه زندگی به تنهایی در و دیگر زندۀ موجودات از جدا و نیاز بی تواند نمی لذا و است دنیای زنده از جزئی انسان،

 به سازگان بوم هر خدمات میزان .نامند می سازگان بوم خدمات بردارد، در سازگان بوم ره که را سودهایی و منابع طورکلّی

 تغییر اقلیم، تغییر صورت در حتی که طوری به ها سازگان بوم پایدار کردن .دارد بستگی آن تولیدکنندگان میزان

 .شود یم انسان زندگی کیفیت ارتقای موجب ندهد، آنها روی تولیدکنندگی مقدار در چندانی
 

 ارومیه دریاچۀ. است ارومیه دریاچه ایران، دیده آسیب های سازگان بوم از یکی

 شناسان زیست است گرفته قرار شدن خشک خطر در که است سال چندین

 را الزم راهکارهای ها، سازگان بوم بازسازی علمی اصول از استفاده با کشورمان

 طبیعی میراث این نابودی از آینده در هک دارند امید و اند هکرد ارائه آن احیای برای

 .کنند جلوگیری

            نشان ها پژوهش. است جهان امروز زیستی محیط مسئلۀ جنگل، زمین یا چوب از استفاده برای ها جنگل درختان قطع

                      . اند هشد درخت بی و تخریب جهان و ایران های جنگل از ایه گسترد بسیار مساحت اخیر، های سال در که اند داده

 و زیستی تنوع کاهشسیل ،   وهوا، آب تغییر . دارد زمین سیارۀ برای بدی بسیار پیامدهای از بین رفتن جنگل ها

  .اند جمله آن از خاک فرسایش

 تجدیدپذیر های انرژی تأمین: 
 بنزین و گاز نفت، مانند فسیلی، منابع از انرژی به جهان کنونی نیازبیشترین . است افزایش حال در انرژی به جهان مردم نیاز

 نهایت و در هوا آلودگی جو، کربن دی اکسید افزایش موجب فسیلی سوخت های که دانیم می اما شود؛ می تأمین

 به وابستگی کاهش برای انرژی تر پاک و مؤثرتر پایدار، منابع پی در باید انسان لحاظ، بدین می شوند. زمین گرمایش باعث

 زیستی مانند گازوئیل زیستی سوخت های تولید افزایش و بهبود به توانند می شناسان زیست. باشد فسیلی های تسوخ

جانداران  پیکریه تجز از و دارند زیستی منشأ نیز فسیلی های چه سوخت اگر .کنند کمک آید، می دست به روغنی های دانه از که

 . آیند دست می از جانداران امروزی به که گویند هایی می سوختاند؛ اما امروزه سوخت زیستی به  وجود آمده به

 ها بیماری درمان و سالمت: 

 پزشکی در پزشکان. دارد نام شخصی پزشکی که است گسترش حال در ها بیماری درمان و تشخیص برای روشی تازگی، به

 وجود فرد هردر دنای  که طالعاتیا بررسی باعالوه بر بررسی وضعیت بیمار،  ها بیماری درمان و تشخیص برای شخصی

 .کنند می طراحی را فرد هر خاصِّ دارویی و درمانی های روش دارد،
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 حیات گستره

 معموالً ،بنابراین. باشد غیرممکن حتی شاید و است دشوار بسیار حیات تعریف واقع، در .است حیات بررسی علم شناسی، زیست

 باهم را زیر ویژگی هفت این همه جانداران.کنیم می بررسی را ی های جاندارانآن و یا ویژگ های ویژگی حیات، تعریف جای به

 :دارند

 .اند منظم و دارند یابی سازمان از سطوحی جانداران، همه :ترتیب و نظم

 در را خود پیکر درونی وضع تواند می جاندار اما است؛ تغییر در همواره جانداران محیط :(هومئوستازی) ایستایی هم

مجموعه اعمالی را که  .شود می زیاد ادرار طریق از آن دفع یابد، می افزایش خون سدیمِ وقتی مثالً دارد؛ نگه ثابتی محدوده

          می نامند. هم ایستایی از  )هومئوستازی (ایستایی هم ،برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام می شود

 ویژگی های اساسی همه جانداران است.

            تعداد یا ابعاد ناپذیر برگشت افزایش شامل و شدن بزرگ معنی به رشد. کنند می نمو و رشد جانداران: نمو و درش

عبور از مرحله ای به  معنی به نمو. .............................................................................................................( تورژسانس)هاست. یاخته

 .است نمو از ای نمونه گیاه، در گل تشکیل مثالًمرحله دیگری از زندگی است. 

 ............................... ایجاد ریشه فرعی:   ..................................:  انشعابات ساقهپیدایش       ............................رویش دانه: 

 کنند می استفاده خود زیستی های فعّالیت انجام برای آن از گیرند؛ می انرژی جانداران :انرژی از استفاده و جذب فرایند

 برای نیز و بدن کردن گرم برای آن انرژی از و خورد می غذا گنجشک مثالً دهند؛ می دست از گرما صورتبه  را آن از بخشی و

 .کند می استفاده غذا وجوی جست و پرواز

 .شود می خم نور سمت به گیاهان ی ساقه مثالً دهند؛ می پاسخ محیطی های محرک به جانداران همه :محیط به پاسخ

 .شود می زاده یوزپلنگ از همیشه یوزپلنگ. آورند می وجود به را خود شبیه بیش و کم موجوداتی جانداران :تولیدمثل

 

 موهای مانند کنند؛ می کمک آنها به محیط، در اندگاریم و سازش برای که دارند هایی ویژگی جانداران :محیط با سازش

 .قطبی خرس سفید

 حیات مختلف سطوح

 . یابد می پایان کره زیست با و شود می شروع یاخته از حیات، گستره.است آن یابی سازمان حیات،سطوح جالب های ویژگی از یکی

 حیات: یابی سازمان سطوح

 .اند شده تشکیل یاخته از جانداران همۀ. است حیات یابی سازمان سطح ترین پایین یاخته (1

 .آورند می وجود به را بافت یک یاخته تعدادی (2

 استخوان. مانند شود؛ می تشکیل مختلف بافت چند از اندام هر (3

 .است شده تشکیل ها استخوان و ها ماهیچه از حرکتی دستگاه مثالً است؛ شده تشکیل اندام چند از دستگاه هر (4

 .هاست گوزن جمعیت از فردی گوزن، این مانند یجاندار (5

 .آورند می وجود به را جمعیت یک کنند، می زندگی خاص مکانی و زمان در که گونه یک افراد (6

 .آورند می وجود به را اجتماع یک دارند، تعامل هم با که گوناگونی های جمعیت (7

 .سازند می را سازگان بوم گذارند، می هم بر که تأثیرهایی و محیط غیرزنده و (اجتماع) زنده عوامل (8

 .اند مشابه جانداران پراکندگی و (هوا و آب) اقلیم نظر از که شود می تشکیل سازگان بوم چند از بوم زیست (9

 .است زمین های بوم زیست همۀ شامل کره زیست (10

            هایی  زاده مثل تولید یقطر از توانند می اند و شبیه هم به که گویند می جانداران گروهی از به گونه دانید می که طور همان گونه:

 آورند. وجود به تولید مثل )زایا( و ماندن )زیستا( زنده قابلیت با خود شبیه
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 به طور صحیح مطرح شده است؟چند مورد از موارد زیر  -1

 .گستره حیات از یاخته شروع شده و با زیست بوم پایان می یابد 

 دارند زیستی نشأم فسیلی های سوخت برخالفزیستی  های سوخت. 

 .انباشت یون های کلر و پتاسیم در سلولهای نگهبان روزنه، سبب رشد طولی این سلول ها می شود 

  .افراد گونه های مختلف نمی توانند با یکدیگر تولیدمثل کرده و زاده ای تولید کنند 

 اند منظم و دارندحیات را  یابی سازمان سطوحهمه  جانداران، همه. 

 صورت می گیرد. فرد خاص آن دارویی و درمانی های روشصرفا با بررسی وضعیت هر بیمار به طور خاص و  در پزشکی شخصی 

 می شوند. جو کربن دی اکسید افزایش موجب، بنزین و الکل وخت های فسیلی شامل نفتس 

 یک جمعیت را تشکیل می دهند. ،همه باکتری هایی که در این لحظه در روده شما زندگی می کنند 

 اجتماع زیستی را تشکیل می دهند.که با هم تعامل دارند به همراه عوامل غیر زنده  یت های گوناگونجمع 

 شامل همه بوم سازگان زمین می باشد.هر زیست بوم حیات،  یابی سازمان در سطوح 

  به طور صحیح تکمیل می کند؟را  عبارت زیرکدام گزینه  -2

صله بع سازمان یابی حیات بالفا سطوح  سطحی قرار گرفته که )) در  ست ،  سطحی که ......................... در آن قرار گرفته ا د از 

 دریاچه ارومیه در آن قرار می گیرد.((

 اجتماع و عوامل غیرزنده محیط و تاثیرهایی که بر هم می گذارند.  (1

 مجموعه افراد یک گونه که در یک زمان و مکانی خاص زندگی می کنند.  (2

 که از نظر اقلیم و پراکندگی جانداران مشابه اند.چند بوم سازگان  (3

 جمعیت های گوناگون که با هم زندگی کرده و با هم تعامل دارند. (4

 (1401کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ )داخل  -3

 ..«.......................یابی حیات، مطابق با متن کتاب درسی، در ................. سطحِ سازمان»

 های گوناگون با یکدیگر تعامل دارند.جمعیت –ششمین  (1

 زایی شود.تواند باعث بروز گونهسازوکارهایی می –هشتمین  (2

 آید.وجود میکره بههای زمین، زیستبوماز اجتماع همۀ زیست –نهمین  (3

 د.گیرسازگان شکل میدنبال تأثیر عوامل زنده و غیرزنده محیط بر یکدیگر، بومبه –هفتمین  (4

 (1401)خارج  کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -4

 .............................« یابی حیات، مطابق با متن کتاب درسی، در ........................ سطحِ سازمان» 
 مجموع همه آلل های افراد یک جمعیت، می تواند مورد بررسی قرار گیرد. –ششمین  (1

 مل غیر زنده محیط می توانند تغییری در ماده ژنتیکی فرد ایجاد کنند.عوا –چهارمین  (2

 از اجتماع چند بوم سازگان، زیست بوم معنا پیدا می کند. –هفتمین  (3

 جمعیت های گوناگون با هم در تعامل هستند. –پنجمین  (4
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 زیستی های مولکول

                 و ها پروتئین لیپیدها، ها، کربوهیدرات. شوند ینم دیده زنده غیر دنیای در که دارند وجود هایی مولکول جانداران در

              ها، مولکول این. شوند می ساخته جانداران در و اند یاخته دهندۀ تشکیل های مولکول اصلی گروه چهار اسیدها نوکلئیک

 .پردازیم می آنها بررسی به ادامه در. شوند می نامیده نیز زیستی های مولکول

 ها وهیدراتکرب

  .اند شده ساخته اکسیژن کربن، هیدروژن و عنصر سه از ها مولکول این

 و گاالکتوز فروکتوز و گلوکز .قندهاست ساختاری واحد مونوساکارید .هستند ها کربوهیدرات ترین ساده مونوساکاریدها:

            با ساکاریدی مونو ریبولوزو .........................( ....).................. و دئوکسی ریبوز ریبوز. اند کربن شش با مونوساکاریدهایی

 . اند کربن پنج

 
 ساکارز نام به ساکاریدی دی خوریم، می که قندی و شکر. شوند می تشکیل مونوساکارید دو ترکیب از ساکاریدها: دی

          از دو گلوکز تشکیل  دیگری است که کاریدسا دی مالتوز .شود می تشکیل فروکتوز و گلوکز بین پیوند از ساکارز. هستند

 . است معروف نیز شیر قند به که است دیگری ساکارید دی الکتوز. دارد وجود جو گندم وه در جوان شود. این قند می

         این .ساکاریدند پلی گلیکوژن و سلولز نشاسته، .شوند می ساخته مونوساکارید چندین ترکیب از ساکاریدها: پلی

 .دارد وجود غالت و زمینی سیب در مثالً نشاسته .اند شده تشکیل گلوکز مونوساکارید فراوانی تعداد از ساکاریدها پلی
 )شناسایی نشاسته با ...................(

 اه پارچه از انواعی و تولید کاغذسازی در گیاهان در شده ساخته سلولز .است طبیعت در مهم ساکاریدهای پلی از سلولز

 .رود می کار به

 در گلوکز ذخیرۀ منبع و دارد وجود ماهیچه و کبد در ساکارید پلی این. شود می ساخته ها قارچ و جانوران در گلیکوژن

 .است جانوران

  

 

 

 

 

 کربوهیدرات ها
C-H-O 

 مونوساکاریدها
 ساده ترین

 دئوکسی ریبوز -ریبوز  –ریبولوز  پنج کربنی

 فروکتوز – گاالکتوز –گلوکز  شش کربنی

 

 دی ساکاریدها
 کربنی 12

 گلوکز + فروکتوز شکر و قند : ساکارز

 گلوکز + گاالکتوز قند شیر: الکتوز

 گلوکز + گلوکزقند جوانه گندم و جو:  مالتوز

 

 هاپلی ساکارید 
 پلی مری از  گلوکز  

 

 جانوری

 )در کبد و ماهیچه جانوران و در قارچ ها(گلیکوژن  ذخیره ای:

 کیتین ساختاری:

 

 گیاهی

 نشاسته )مثال در سیب زمینی و غالت( ذخیره ای:

 )کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه ها(سلولز  -پکتین  ساختاری:
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  لیپیدها

 آنها نسبت با لیپیدها در عناصر این نسبت گرچه اند؛ شده ساخته اکسیژن و هیدروژن کربن، عنصر سه از نیز ترکیبات این

 .کند می فرق ها کربوهیدرات در

 

 مولکول یک از گلیسرید تری هر. هستند لیپیدها انواع از گلیسریدها تری

 از انواعی ها چربی و ها روغن. است شده تشکیل اسیدچرب سه و گلیسرول

 . هستند گلیسریدها تری

 گرم یک از شده تولید انرژی. دارند مهمی نقش انرژی ذخیره در گلیسریدها تری

 .است کربوهیدرات گرم یک از شده تولید انرژی برابر حدود دو گلیسرید یتر

 

 

        غشای دهندۀ تشکیل اصلی بخش و لیپیدها از دیگری گروه فسفولیپیدها

 تفاوت این با است، گلیسریدها تری شبیه فسفولیپیدها ساختار. هستند ای یاخته

 متصل فسفات گروه یک و چرب اسید دو به فسفولیپیدها در گلیسرول مولکول که

 .شود می

 

 

 

 نیز و جانوری های یاخته غشای ساخت در که است دیگری لیپید کلسترول

 تستوسترون( –کورتیزول  –آلدوسترون  –استروژن  –)پروژسترون  ها هورمون از انواعی

 .کند می شرکت
 

 

 

 

 

 لیپیدها

C-H-O 

 روغن و چربی -لیپید غذا  ینفراوانتر –یک گلیسرول + سه اسیدچرب  تری گلیسیرید ها

 ها برابرکربوهیدرات انرژی حدود دو

 دو اسیدچرب دم آبگریز :یک گلیسرول و فسفات +  سرآبدوست: فسفولیپید ها

 در صفرا –جز اصلی غشا 

 غشای سلول جانوری – بعضی از هورمون ها –صفرا  – اسکلت چهار حلقه ای کلسترول ها

 LDLو  HDL های لیپوپروتئین در

 دیواره سلول های گیاهی سوبرین و کوتین

 

 ها پروتئین

 نام به واحدهایی پیوستن هم به از ها پروتئین. دارند نیز نیتروژن اکسیژن، و هیدروژن کربن، بر عالوه ها مولکول این

 به کمک و خون در مواد انتقال ماهیچه، انقباض. دهند می انجام متفاوتی کارهای ها پروتئین. شوند می تشکیل آمینواسید،

          سرعت که اند پروتئینی های مولکول ها آنزیم .هاست پروتئین کارهای از آنزیمی عملکرد و یاخته غشای از مواد عبور

 .دهند می افزایش را شیمیایی های واکنش
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 پروتئین ها

C-H-O-N 

 االستین –کالژن  ساختاری

 آلبومین –گلوتن  ذخیره ای 

 پمپ ها –کانال ها  -عامل داخلی معده   –میوگلوبین  –هموگلوبین  نده انتقال ده

         –فعال کننده  –مهارکننده  -ناقل های عصبی   –بسیاری از هورمون ها  تنظیمی

 عوامل رونویسی 

 گیرنده آنتی ژنی –گیرنده ناقل عصبی  – گیرنده هورمون گیرنده

 میوزین -اکتین  حرکتی

 اینترفرون  –پروتئین مکمل  –پرفورین  –تن پاد دفاعی

 

 آنزیمی

  –انیدراز کربنیک  – روبیسکو –دنابسپاراز –رنابسپاراز –هلیکاز درون یاخته ای: 

 آنزیم های لیزوزومی – سر میوزین

 لیزوزیم -آمیالز  –پپسین  – پروترومبینازبرون یاخته ای: 

 پمپ سدیم پتاسیم غشایی: 

 

 

 سیدهاا نوکلئیک

 اطالعات .است اسید نوکلئیک نوع یک اید، شده آشنا آن با قبل های سال در که( DNA) دنا مولکول

 فسفر و نیتروژن اکسیژن، و هیدروژن کربن، بر عالوه ها مولکول این .شود می ذخیره دنا در وراثتی

  .دارند نیز

 

 
 در بدن انسانیاخته و بافت 

 ی جانورییک یاختهی بخش های تشکیل دهنده صفحه بعدجانداران است. در شکل در واحد ساختار و عملکرد یاخته،  

 سیتوپالسماست.  شده تشکیل غشا و سیتوپالسم هسته، بخش سه از یاخته این گفت که سادگی به توان می می بینید. را

 شامل زمینه است. مادۀ شده یلتشک زمینه مادۀ و ها اندامک از کند. سیتوپالسم می پُر را هسته و یاخته غشای بین فاصلۀ

  در سیتوپالسم کار ویژه ای دارند.  ها اندامکهر یک از است.  دیگر مواد و آب
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 آن: های اندامک و جانوری یاختۀ شکل

 .است پروتئین ساختن آن کار (:ریبوزوم) رناتن

               صاف و( رناتن دارایزبر) نوع دو بر و دارند شگستر سیتوپالسم سراسر در که ها کیسه و ها لوله از ای شبکه ندوپالسمی:آ شبکه

 .دارد نقش لیپیدها ساختن در صاف آندوپالسمی شبکه و ها پروتئین ساختن در زبر آندوپالسمی شبکه .است( رناتن بدون)

 یاخته از خارج به اآنه ترشح و مواد بندی بسته در. گیرند می قرار هم روی که است شده تشکیل هایی ازکیسه :گلژی دستگاه

 .دارد نقش

 .است یاخته برای انرژی تأمین آن کار و دارد غشا دو (:میتوکندری) راکیزه

 .دارد مواد تجزیه برای ها آنزیم از انواعی که است ای کیسه (:لیزوزوم) تن کافنده

 .دارد نقش ای یاخته تقسیم در و است شده تشکیل هم بر عمود استوانه جفت یک از (:سانتریول) میانک

 .دارد نقش یاخته در مواد جایی جابه در که است ای کیسه (:وزیکول) ریزکیسه

 

  هسته:
پروتئین های متصل به خطی و  دنا هسته، در. کند می کنترل را آن های فعالیت و مشخص را یاخته کار و اندازه شکل، هسته

 الزم اطالعات دارای دنا. دندار قرار........ ...............................................مثل  ها و پروتئین ها RNA ،ها()مثل هیستون آن 

 داخلی، غشای) الیه دو پوششی هسته. است صفات تعیین برای

 ......................................................غشای بیرونی .. دارد( بیرونی غشای

 بین ارتباط آنها یقطر از که دارند وجود منافذی هسته پوشش در

   .شود می برقرار سیتوپالسم و هسته
 

آغازیان، قارچ ها، گیاهان و بیشتر ماده ژنتیک سلول های یوکاریوتی )
در میتوکندری  قرار دارد. خطی DNA( در ساختار هسته به شکل جانوران

 حلقوی وجود دارد. DNAو کلروپالست نیز همانند باکتری ها 

               در حین . دارند .........................(..........)مثل................................ تی یک هسته و بعضی دو یا چند هستهاغلب سلول های یوکاریو
 د.ناپدید می شوپوشش هسته یاخته ای م تقسی
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  میتوکندری)راکیزه(: 

میتوکندری، اندامکی است که انرژی شیمیایی را از شکلی به  

 تنفس سلولیمی کند. این اندامک، انجام  دیگر تبدیلشکل 

انرژی  را برعهده دارد. تنفس سلولی، فرایندی است که طی آن،

شیمیایی غذاها مانند قندها، به انرژی شیمیایی مولکول سوختی 

 می شود. )آدنوزین تری فسفات( تبدیلATPسلول، یعنی 

به  آن که غشا بیرونی صاف و غشا درونی دو غشااندامکی با 

فضای فضای داخلی آن به دو بخش  چین خورده است. داخل

 .تقسیم شده است فضای بین دو غشا داخلی و 

میتوکندری ژن های مربوط  یمی باشد. در دنا و ریبوزوم مخصوص به خوداز هسته )دنا( مستقل  DNA میتوکندری دارای

وجود دارد. میتوکندری می تواند  تنفس یاخته ایمهم در  از پروتئین های تعدادیبه اطالعات مورد نیاز برای ساخته شدن 

 تقسیم شود. ،مستقل از تقسیم یاخته ایهمراه و 

 

  :ریبوزوم)رناتن(
. زای بسیار ریز سلول بوده که کار آن ساختن پروتئین استریبوزوم ها از اج

قرار دارند و بعضی  درون ماده زمینه ای سیتوپالسمریبوزوم ها بعضی 

 آندوپالسمی و نیز غشای خارجی هستهخش هایی از شبکه بدیگر به 

نیز  درون میتوکندری و کلروپالستاند. همچنین ریبوزوم ها چسبیده

 وجود دارند. 

 و )رناRNA ( از هم واحد زیر هر. است شده تشکیل واحد زیر دو از ریبوزوم

به هم  این دو زیر واحد در مرحله آغاز ترجمه . است شده تشکیل پروتئین هم از

 میوریبوز های پروتئین .متصل و در مرحله پایان ترجمه از هم جدا می شوند
 کوچک واحد زیر و گرفته قرار هم کنار در آنها به مربوط رنای و شده ساخته

 A نام به جایگاه سه کامل ساختار در ریبوزوم .سازد می را ریبوزوم بزرگ و

 .دارد E و P و

 

  دستگاه گلژی:

که در قرار گرفته اند، تشکیل شده  روی همز کیسه های پهنی که مک اااین اند 

جنس این کیسه ها از  بسته بندی مواد و ترشح آنها به خارج از یاخته نقش دارد.

کیسه ها، برخالف کیسه های غشاست. همان گونه که در شکل می بینید، این 

گلژی  ستگاهدتعداد  به هم پیوسته نیستند.آندوپالسمی، به طور فیزیکی شبکه 

در هر سلول از چند عدد تا چند صد عدد است. این تعداد، به میزان فعالیت سلول 

 پالسموسیت هامثال در  در ترشح پروتئین ها و مواد ترشحی دیگر بستگی دارد.
 زیادند.

ندوپالسمی مولکول هایی که توسط شبکه ی آ می دهد. گلژی با همکاری شبکه آندوپالسمی کارهای متعددی انجام دستگاه

گلژی، این مولکول ها دستخوش  دستگاه گلژی می رسند. در دستگاهتولید می شوند، به وسیله ی وزیکول های انتقالی به 

دستگاه گلژی در ساخت ریزکیسه های تشکیل دهنده  به نقاط مختلف سلول فرستاده می شوند. و می شوند تغییرات شیمیایی

 نقش دارد.نیز .. .....................................
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 شبکه آندوپالسمی:

که در سراسر  آندوپالسمی در سلول دیده می شود دو نوع شبکه

 شبکه آندوپالسمی زبر و شبکه : سیتوپالسم گسترش دارند

که غشای سازنده آنها، به هم و نیز به غشا خارجی  آندوپالسمی صاف

 پوشش هسته پیوسته است.

کیسه های از وجود داشته و وم ها شبکه آندوپالسمی زبر ریبوزروی 

ساخته شده است که به یکدیگر متصل اند. این شبکه دو کار  پهنی

 مهم بر عهده دارد: 

است که قرار است به خارج از  ساخت پروتئین هاییو  غشاسازی

 -واکوئولی  –لیزوزومی  –)ساخت پروتئین های ترشحی سلول ترشح شوند. 
  غشایی(.

   از شبکه به هم پیوسته ای از لوله ها و  فشبکه ی آندوپالسمی صا

       کیسه های غشادار و بدون ریبوزوم است. که درون غشای آن، 

آنزیم های متعددی جای گرفته است. این آنزیم ها کارهای اصلی این 

ب، فسفولیپیدها ساخت موادی مانند اسیدهای چرشبکه را انجام می دهند. یکی از مهمترین کارهای شبکه آندوپالسمی صاف، 

 . در سلول های ماهیچه ای  است ذخیره ی یون کلسیمی آندوپالسمی صاف، یکی دیگر از کارهای شبکه .و استروئیدهاست

 

 )میانک(: سانتریول ها

      ، سانتریول ها )میانک( ساخته شدن جانوریدر سلول های 

ا، یک جفت رشته های دوک را سازمان می دهند. سانتریول ه

نه عمود بر هم در نزدیکی هسته بوده که در اینترفاز برای استوا

. هر یک از این استوانه ها، از دو برابر می شوندتقسیم یاخته، 

هر سانتریول از تعدادی لوله کوچکتر پروتئینی تشکیل شده است. 

 دسته سه تایی از لوله های ریز پروتئینی تشکیل شده است.  9

 

 لیزوزوم)کافنده تن(:

   است. لیزوزوم چند کار گوارشی متفاوت انجام  دارای آنزیم های تجزیه کنندهکیسه ای است غشایی)غشادار( که لیزوزوم 

 می دهد. یکی دیگر از کارهای لیزوزوم، بلع و گوارش اندامک های آسیب دیده یا پیر سلول است. 

 

 

 

 ....................................... دارد:وجود  RNA ی آنو هم بر روی غشا آندر درون  هم

 ............................. دارد:وجود  RNA ی آنبرخالف غشا آن در درون

 ..................................... دارد:وجود  RNA آن برخالف درون ی آنبر روی غشا
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 چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختار سلول های جانوری صحیح می باشد؟ -5

 انتریول ها با ساخت ریز لوله های پروتئینی سبب سازماندهی دوک تقسیم می شوند.س 

 د.ارای نقش می باشراکیزه همانند شبکه آندوپالسمی در انقباض ماهیچه د 

  را دارا می باشند.مواد  تجزیه کنندهلیزوزوم ها توانایی ساخت آنزیم های 

  صاف برخالف زبر دارای عامل اسیدی می باشند.واحد سازنده مولکول های ساخته شده در آندوپالسمی 

 منفذدار و کامال پایدار قرار گرفته است. اطراف هسته پوشش دو غشایی 

 .دستگاه گلژی همانند راکیزه در ترشح پروتئین ها به خارج از سلول نقش دارند 

 ست.شبکه آندوپالسمی صاف برخالف زبر دارای رناتن بوده و نسبت به آن به هسته نزدیکتر ا 

 د. منتقل می شودستگاه گلژی  بههمانند هیستون پس از ساخت در شبکه آندوپالسمی  پپسینوژن 

 .دستگاه گلژی از کیسه های به هم متصل با اندازه های متفاوت تشکیل شده است 

 .درون لیزوزوم ها همانند میتوکندری ها رناتن وجود دارد 

 

 نشده است؟ای جانوری به طور صحیح مطرح چند مورد از موارد زیر در رابطه با یاخته ه -6

 .در سیتوپالسم سلول های جانوری دو اندامک با دو غشای درونی و بیرونی قرار گرفته است 

 .پروتئین های ترشحی از شبکه آندوپالسمی با کیسه های دو غشایی به دستگاه گلژی منتقل می شوند 

 وارد سیتوپالسم می شوند. عدد در پوشش هستهمنافذ مت از گروهی از پروتئین ها پس از ساخت با عبور 

 کند. می کنترل را های هر یاخته فعالیت و دارای اطالعات الزم برای تعیین صفات بوده هسته 

 

 غشای یاخته ای:
 به ورود برای گوناگون مواد. است آن بیرون و یاخته درون بین مرز غشا ایناست.  کرده احاطه ای یاخته غشای را یاخته اطراف

 برخی فقط یعنی دارد؛ نسبی تراوایی یا انتخابی نفوذپذیری یاخته، غشایکنند.  عبور غشا این از باید آن از خروج یا اختهی

             آن در که است شده تشکیل فسفولیپید های مولکول دو الیه از یاخته غشای .کنند عبور آن از توانند می مواد از

 پروتئینی و فسفولیپیدی های مولکول به ها کربوهیدرات از انواعی همچنین. دارند ارقر کلسترول و پروتئین های مولکول

 .اند متصل
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 دوست و دم آب گریز دارای سر آب - بیشترین مولکول غشا فسفولیپیدها:                                                                    

 لیپیدها                                        

 متصل به سطح خارجی و داخلی -فقط در غشا سلول جانوری کلسترول:                                                                   

 ونگیرنده ناقل عصبی و هورم –پمپ ها  –مثل کانال ها ترکیبات غشا                                          سراسری:   

 پروتئین ها                                  

   داخلی ودر سطح خارجی غیر سراسری:                                                                  

 به شکل گلیکوپروتئین و گلیکو لیپید در سطح خارجی: ها  کربوهیدرات                              

 

 در رابطه با ساختار غشای سلول های جانوری صحیح می باشد؟زیر  موارد از چند مورد -7

 .کلسترول ها بر خالف کربوهیدرات ها در سطح داخلی غشا نیز یافت می شوند 

  صفرا نیز وجود داردترکیبات در  ،موجود در غشای سلول جانوری هر یک لیپید هایاز نوعی.  

  به فسفو لیپیدهای غشا می باشند. هر یک از کربوهیدرات های غشای سلولی متصل 

 .در مقابل اسید های چرب هر یک از فسفولیپیدها، اسید های چرب فسفو لیپیدهای مقابل قرار گرفته است 

  کلسترول های غشا در مجاورت بزرگترین مولکول های زیستی غشا قرار گرفته اند.  هر یک از 

 سفو لیپیدی دو الیه غشا می باشند.هر یک از پروتئین های غشا در تماس با مولکول های ف 

 

 ورود مواد به یاخته و خروج از آن:
  :ساده انتشار

)در جهت  جریان مولکول ها از جای پر غلظت به جای کم غلظت

انتشار هر ماده، نهایی  نتیجهنام دارد.  انتشارشیب غلظت( 

. مولکول ها به دلیل محیط استدر یکسان شدن غلظت آن 

در صورتی منتشر شوند. بنابراین  می توانند شیداشتن انرژی جنب

  انرژی مصرف یاخته که مواد به روش انتشار از غشا عبور کنند، 

با این کسید . مولکولی هایی مانند اکسیژن و کربن دی انمی کند

 .عبور می کنند، از غشا روش

 

  انتشار تسهیل شده:

می کنند و ، انتشار مواد را تسهیل غشا یپروتئین هادر این روش 

 عبور می دهند.  آنها، از غشا شیبِ غلظتمواد را در جهت 

ز نورون به کمک کانال های ورود سدیم به نورون و خروج پتاسیم ا

در عرض  با انتشار تسهیل شده انجام می شود. ،دریچه دارنشتی و 

بعضی  واکوئولغشای بعضی از یاخته های گیاهی و جانوری و غشای 

 کانال های آب وجود دارد.یاخته های گیاهی، 
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  گذرندگی )اُسمز(:

در یک طرف غشای نازکی که نفوذپذیری مقابل در شکل  

آب خالص و در طرف دیگر آن،  انتخابی یا تراوایی نسبی دارد،

می توانند از  وجود دارد. فقط مولکول های آب شکر محلول

در  .است غشا یکسان طرف دو در حجم مواد غشا عبور کنند.

در سمت در واحد حجم،  های آب تعداد مولکول ،حالتاین 

 منتشر چپبیشتر است و این مولکول ها بیشتر به سمت  راست

شایی با تراوایی نسبی، اُسمز به انتشار آب از غمی شوند. 

فشار الزم برای توقف کامل اُسمز، فشار اُسمزی  می گویند.

بیشتر باشد، فشار اسمزی بیشتر است و  در دو سوی غشار واحد حجم، تفاوت تعداد مولکول های آب دهر چه  محلول نام دارد.

 جابجایی خالص آب از محیطی با فشار اسمزی کمتر به محیطی با فشار اسمزی بیشتر است.  آب سریعتر جا به جا می شود.
رای یاخته ها در بدن ما می یابد. آیا این پدیده ب افزایش چپهمان طور که در شکل می بینید در اثر اسمز، حجم محلول سمت 

فشار هم رُخ می دهد؟ آیا ممکن است ورود آب به درون یاخته در اثر اسمز موجب ترکیدن یاخته های بدن ما شود؟ خیر. 

یاخته ها از خطر شود و  نمیدر نتیجه آب بیش از حد وارد  .آنهاستمشابه درون  تقریبا ها اطراف یاختهمایع  اسمزی

  شوند.تورم و ترکیدن حفظ می 

 

 

  انتقال فعال:

 برخالف شیب غلظتفرایندی که در آن، یاخته مواد را 

نام دارد. در این فرایند،  انتقال فعالمی کند، منتقل 

برخالف ای را با صرف انرژی، ماده پروتئین مولکول های

از  می تواند منتقل می کنند. این انرژیشیب غلظت 

شکل رایج  ATP. مولکول آیدبه دست  ”ATP“مولکول 

 انرژی در یاخته است.

 

 

  درون بری )آندوسیتوز( و برون رانی )اگزوسیتوز(:

، را با فرایندی ذره های بزرگیاخته ها می توانند  بعضی

       به نام درون بری جذب کنند. برون رانی فرایند خروج 

تشکیل ذره های بزرگ از یاخته است. این فرایندها با 

 نیاز دارد. ATP به انرژی  و همراه است ریزکیسه ها

 
نکته: 

........................................................................................ 
....................................................................................... 
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 )با انرژی جنبشی(در جهت شیب بدون نیاز به پروتئین و بدون نیاز به انرژی زیستیانتشار ساده:                                                            

  .نهایی انتشار هر ماده، یکسان شدن غلظت آن در محیط است نتیجه                                                                                    

 در جهت شیب به کمک پروتئین کانالی و بدون نیاز به انرژی زیستیانتشار تسهیل شده:                                                             

 مولکولهای                                   

 ب به کمک پروتئین ناقل)پمپ( و با صرف انرژی زیستیبرخالف شیانتقال فعال:            کوچک                                    

                                                            

 تراز محیط با فشاراسمزی کمتر به محیط با فشاراسمزی بیش انتشار آب از غشا با تراوایی نسبیاسمز:                                                            

     فشار الزم برای توقف کامل اُسمز، فشار اُسمزی محلول نام دارد. روش های عبور                                 

                از غشا                مواد  

                                 در بعضی یاخته ها تی و با کیسه غشاییورود با صرف انرژی زیسدرون بری:                                                                   

 مولکولهای                                  

                                   در بعضی یاخته ها خروج با صرف انرژی زیستی و با کیسه غشاییبرون رانی:                 بزرگ                                      

                                                                                        

 (96)خ کند؟چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -8

 ریق ................... غشا... و از طها می توانند در ..................... شیب غلظت و .................در انسان، بعضی از مولکول))

 ((ای چشم وارد شوند.سلول های استوانهبه 

 جهت ـ با کمک انرژی جنبشی خود ـ فراوان ترین مولکول های 

  خالف جهت ـ با کمک انرژی جنبشی خود ـ پمپ های موجود در 

 جهت ـ در پی مصرف شدن انرژی زیستی ـ پروتئین های کانالی 

 مصرف شدن انرژی زیستی ـ پروتئین های فاقد کانال خالف جهت ـ در پی 

 

 می کند؟نتکمیل چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح  -9

 (( .................. انتقال فعال  ، .......................................................)) 

 ز پروتئین های غشا صورت می گیرد.انتشار تسهیل شده برخالف، به دنبال تغییر شکل گروهی ا 

 .آندوسیتوز همانند، همواره با صرف انرژی زیستی و برخالف شیب غلظت مواد را جابجا می کند 

 نهایی آن یکسان شدن غلظت ماده جابجا شده در محیط است. انتشار ساده همانند، نتیجه 

  غشای سلول می باشد.اگزوسیتوز برخالف، سبب جایجایی ذره های بزرگ به همراه کاهش سطح 
 

 در رابطه با روش های عبور مواد از غشای یاخته ها صحیح می باشد؟چند مورد از موارد زیر  -10

  همواره با مصرف انرژی ی، غلظت از پروتئین های غشایشیب عبور یون ها بر خالفATP .همراه می باشد 

 ه است و به انرژی با تشکیل ریزکیسه ها همرا ،ورود ذره های بزرگ به هر یاخته ایATP .نیاز دارد 

 همراه با مصرف انرژی زیستی می باشد. ،تغییر شکل هر پروتئین غشایی برای جابجایی یون ها 

 یکسان شدن تعداد مولکول های آن در محیط است.  ،نتیجه نهایی هر نوع انتشار هر ماده 

  یاز به پروتئین غشایی و انرژی زیستی می باشد.و بدون ن بیشتربه محیط فشاراسمزی کمتر از عبور آب از غشا همواره 

 در تماس با بیشترین مولکول های غشا قرار می گیرد، انرژی زیستی مصرف نمی شود. ماده عبور از غشا که  در هر روش 
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 بدن انسانبافت های 
ها در اندامبندی کرد. دسته  ای و عصبیچهار نوع پوششی، پیوندی، ماهیچه می دانید بافت های بدن انسان را می توان به

 وجود دارند. متفاوتبافت ها به نسبت های انواع دستگاه های بدن و 

 

  بافت پوششی:
و سطح حفره ها و مجاری  سطح بدن بافت پوششی، 

را  درون بدن )مانند دهان، معده، روده ها و رگ ها(

به یکدیگر بسیار یاخته های این بافت،  می پوشاند.

 ای اندکیفضای بین یاختهها و بین آن اندنزدیک

وجود دارد. در زیر یاخته های این بافت، بخشی به نام 

که این یاخته ها را به یکدیگر وجود دارد  غشای پایه

، متصل نگه می دارد. غشای پایه، به بافت های زیر آن و 

ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی شبکه

  است. )ترکیب کربوهیدرات و پروتئین(

 متفاوتی مانند یاخته های بافت پوششی به شکل های

 چند الیه ای در یک یافرشی، مکعبی و استوانه سنگ

 سازمان می یابند.

 

 

 

 

 انواع

بافت 

 پوششی

 

 

 سنگفرشی

 

 

 یک الیه )ساده(

 

 

 

 

  چند الیه

  ریز پرز دار مکعبی

 

 استوانه ای

  مژکدار

  ریزپرز دار

بدون مژک و 

 ریزپرز

 

  پودوسیتی

 

 بافت پیوندی:

                        رشته های کالژن و رشته های کشسان )ارتجاعی( و  مانندانواع یاخته ها، رشته های پروتئینی بافت پیوندی از  

 ماده زمینه ای بافت پیوندی ممکن است مایع، جامد و یا نیمه جامد باشد. تشکیل شده است.  ایی زمینهماده
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  ع بافت پیوندی:انوا

 مخلوطی از انواع و  شفاف، بی رنگ، چسبندهای ی زمینهماده سست در بافت پیوندی :بافت پیوندی سُست

الیه های ) .می کند پشتیبانیبافت پوششی را معموالً است. این بافت  مولکول های درشت مانند گلیکوپروتئین
 (لوله گوارش و صفاق

 

  که میزان رشته های کالژن آن از بافت نوع دیگری از بافت پیوندی است   :)رشته ای(بافت پیوندی متراکم

این  مقاومتبنابراین  ؛ایِ آن نیز اندک استی زمینهپیوندی سست بیشتر، تعداد یاخته های آن کمتر و ماده

 بافت پیوندی متراکم وجود دارد. رباط  وزردپی در است.  بیشتربافت از بافت پیوندی سست 

 -کپسول مفصلی - کپسول کلیه -پوست  درم – درون دریچه های قلب -قلب  میوکارد ،اپی کارد ،پری کارد)

 (غالف اطراف استخوان ها - غالف اطراف و درون ماهیچه ها - زردپی – رباط

 ماده زمینه ای تعداد سلول ها مقاومت انعطاف پذیری کالژن 

      پیوندی سست

      پیوندی متراکم

 

 بزرگترین . این بافت در آن یاخته های سرشار از چربی فراوان استیز نوعی بافت پیوندی است که ن :بافت چربی

 نیز عمل می کند.  عایق حرارتیدارد و به عنوان ضربه گیری نقش بافت چربی است.  ذخیره انرژی در بدن

 (مغز استخوان زرد -نرمه گوش -پوست زیر درم  -اطراف کلیه  -اطراف چشم-اطراف قلب )

 

  :الله گوش -نوک بینی -حنجره -اپی گلوت-نایژه -نای-صفحه رشد استخوان -در سر استخوان ها در مفصل غیرثابت غضروف 

 

  هستند یانواع دیگر بافت پیوند خون و استخوان. 

 

 
 

به رحم  طناب اتصال دهنده تخمدان ها -الیه خارجی سرخرگ ها و سیاهرگ ها  –و درون اعصاب غالف  –قرنیه  –صلبیه )

نیز بافت پیوندی  شش هااطراف  ––عایق بین دهلیزها و بطن ها  –پوشش اطراف گیرنده فشار پوست  -پرده های مننژ –
 (.دارند
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 می باشند. اسکلتی)مخطط( ، صاف و قلبیشامل  ای در بدن انساناهیچهانواع بافت های م ای:بافت ماهیچه

 

 
 

تعداد  انواع ماهیچه

 هسته

دوام  نوع عملکرد مخطط شکل سلول

 انقباض

سرعت 

 انقباض

نوع اعصاب 

 حرکتی

 نیست دوکی یک صاف

 )متجانس(

 خودمختار آهسته زیاد غیرارادی

 

 و ... هیعنب -یمژگان –بنداره های داخلی  - مثانه - روده- معده -یزنایم-رحم -فالوپ -اهرگیس-سرخرگ -ژکنای – ژهینامثل ماهیچه های 

بسیاری یک  قلبی

 دوو بعضی 

 خودمختار سریع کم غیرارادی هست منشعب

 

 اسکلتی

 )مخطط(

 رشته ای چند

 )استوانه ای(

 ارادی و همه  هست

 غیرارادیبعضی ارادی و

 پیکری  سریع کم

 

 اطراف چشم و ... –ابتدای مری  –حلق  -زبان  –دهان  –بنداره های خارجی  -توام –دیافراگم مثل ماهیچه های 

 

 

  بافت عصبی:
نید یاخته های عصبی )نورون ها(، یاخته های می دا

 یاخته هایاین یاخته ها با بافت عصبی هستند.  اصلی

بافت های دیگر مانند یاخته های ماهیچه ارتباط دارند. 

        یاخته های ماهیچه را تحریک یاخته های عصبی

  .می کنند تا منقبض شوند

سلولهای غیر عصبی )نوروگلیا یا پشتیبان ها( هم جزو 

 .فت عصبی می باشندبا
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 (99کدام عبارت درباره بخش مورد نظر صحیح است؟ )د -11

 

 کند، انعطاف پذیری کمی دارد. ها را به هم متصل میبر خالف بخشی که استخوان(1

 ای اندکی دارد. نماید، ماده زمینهای را احاطه میهمانند بخشی که هر دسته تار ماهیچه(2

 های زیادی است. کند، دارای یاختههای پوششی روده باریک را پشتیبانی میهمانند بخشی که یاخته(3

 های گلیکو پروتئینی است. د رشتهدارد، واجهای پوششی معده را به یکدیگر متصل نگه میبر خالف بخشی که یاخته(4

 

 چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -12

 . ((ت ................................. همانند بافت .................................... ، ......................................)) در بدن انسان باف

  فضای بین یاخته ای اندکی دارد. –اتصال دهنده ماهیچه ها به استخوان ها طناب  –پوشاننده سطح حفرات بدن 

  سلول هایی با هسته متصل به غشای سلولی دارد. –ششی پوشتیبان سلول های بافت پ –بزرگترین ذخیره انرژی بدن 

  سلول های دوکی شکل دارد. –منقبض شونده دیواره سرخرگ ها  –دارای رشته های کالژن فراوان 

  د. معموال سلول هایی در مجاورت غشای پایه دار –قرار گرفته در سطح بدن  –دارای ماده زمینه ای شفاف و چسبنده 

  ماده زمینه ای اندکی دارد. –قرار گرفته بر روی شبکه ای از رشته های پروتئینی  –ضربه گیر و عایق حرارتی 

 

 صحیح می باشد؟ بدن انسان چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختار بافت های -13

 یاد می باشد.در بافتی که مانع انقباض همزمان دهلیز ها و بطن ها می شود، فضای بین سلولی ز 

 باشند.های موجود در پوشش خارجی هر عصب، بسیار به یکدیگر نزدیک میدر دستگاه عصبی محیطی انسان سلول 

  جلو چشم سلول های دوکی شکل و تک هسته ای وجود دارد. رنگیندر بخش 

 رار گرفته است.شبکه ای از پروتئین های و کربوهیدرات ها ق بر روی در برگیرنده گیرنده فشار در پوست پوشش 

  بافت های پیوندی دارای ژن یا ژن های سازنده کالژن می باشند.همه سلول های 

 سلول های دوکی شکل پیلور پس از هر حرکت کرمی و تخلیه بخشی از کیموس، مجددا به سرعت منقبض می شوند. 

 الیه است. یک پوششی افتب نوعی ی برگیرنده مغزی دارای نقش بوده در – خونی سد ایجاد که در مننژ از بخشی  

 های عصبی توانایی ساختن میلین دارند. بعضی از سلول 

 قرار دارد.رشته های پروتئینی مانند رشته های کالژن و رشته های کشسان  ،بافت پیوندی در هریک از انواع 

 .همه سلولهای پوششی سنگفرشی دهان با اتصال به غشای پایه به بافت زیرین خود متصل می شوند 

 می باشند. لولهای در برگیرنده جوانه های چشایی زبان بسیار نزدیک به هم و با فضای بین سلولی اندکس 

  همه سلولهای سازنده آنزیم های هیدرولیز کننده مواد غذایی در روده باریک بر روی شبکه ای از پروتئین ها مستقر

 می باشند.

 از یکدیگر نقش دارند. گروهی از سلولهای بافت پیوندی در شناسایی میکروب ها 

  های بافت عصبی به ندرت تقسیم می شوند. سلولهر یک از 
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 جانداران
 

 های ویژگی

 جانداران

 ترتیب و نظم
 ایستایی هم

 نمو و رشد
 و جذب فرایند
 انرژی از استفاده
محیط   به پاسخ

 تولیدمثل
 محیط با سازش

 

 پروکاریوت

 

 عامل کزاز –ونیا)سینه پهلو( استرپتو کوکوس نوم -اشریشیاکالی 

 باکتری شیمیوسنتزکننده: باکتری نیترات ساز -باکتری گرمادوست با آمیالز مقاوم 

 باکتری های فتوسنتزکننده: سیانو باکتری، گوگردی سبز و ارغوانی

 تثبیت کننده نیتروژن: ریزوبیوم و سیانو باکتری ها های باکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یوکاریوت

 

 لی(مل ماالریا )انگل تک سلوعا آغازیان

 اوگلنا -پارامسی )دارای واکوئول غذایی، گوارشی ، دفعی و انقباضی( 

 جلبک های سبز مثل اسپیروژیر، قرمز و قهوه ای

 (،دارای پالزمید و تخمیر الکلیمخمر نان)تک سلولی قارچ ها

 قارچ ریشه ای –جیبرال  -زنگ و سیاهک گندم

 بررسی می شوند.در جزوه گیاهی  گیاهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جانوران

 

 

 

 

 

 بی مهرگان

 اسفنج اسفنج ها

 عروس دریایی –هیدر  -شقایق دریایی نمرجانیا

 

 کرم ها

 کدو -کبد  –پالناریا  پهن

 - لوله ای

 کرم خاکی حلقوی

 حلزون نرم تنان

 

 

 بند پایان

 مگس - جیرجیرک - ملخ حشرات

شته  -مثل مونارک  پروانه

 موریانه -مورچه  - زنبور

 - صدپایان

 - عنکبوتیان

 میگو -خرچنگ  سخت پوستان

 ستاره دریایی خارپوستان

 

 

 

 

 مهره داران

 سفره ماهی –کوسه ماهی  غضروفی ماهی ها

 سایر ماهی ها مثل استخوانی

 اسبک ماهی

 اغهقورب –وزغ  دوزیستان

 کروکودیل -الک پشت –مار مثل پیتون  خزندگان

 کالغ–طاووس  –کبوتر  -سار -قمری -کاکایی پرندگان

 قو -طوطی  -غاز

 -موش -گوزن -خرس -پالتی پوس -دم عصایی پستانداران

 –دلفین  - گوسفند -گاو  - شامپانزه –کانگورو

 خفاش -گربه -شیرکوهی
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 وادگوارش و جذب م - 2فصل 
 

 ی گوارشساختار و عملکرد لوله
                     تشکیل شده است.  مرتبط با آنی گوارش و اندام های دیگر دستگاه گوارش از لولهدر گذشته آموختید 

 اند و در گوارش غذا نقش دارند.ی گوارش مرتبطبا لوله ی صفراپانکراس )لوزالمعده(، کبد و کیسهی،  غده های بزاق

 

 لوله گوارش:                                  

 مخرج -راست روده  –کولون پایین رو(  -کولون افقی  -کولون باالرو -روده بزرگ )روده کور –روده باریک –معده  –مری  -حلق -دهان                     

 دستگاه گوارش
 

 اندام های مرتبط:                                   
 لوزالمعده -کیسه صفرا  –کبد  –غدد بزاقی                                        

 

ماهیچه های حلقوی ادامه دارد. در قسمت هایی از لوله گوارش  دهان تا مخرجای است که از ی پیوستهی گوارش، لولهلوله

 بنداره های داخلی و خارجی در انتهای راست روده(.ر( ،)مثل بنداره انتهای مری،انتهای معده)پیلووجود دارد.اسفنگتر )بنداره(به نام 
 بنداره ها در تنظیم عبور مواد نقش دارند.

 

 

  

 

 

 

 

 مثل بنداره انتهای مری، پیلور و بنداره داخلیصاف و تحت کنترل خود مختار                             

  سته بوده و در هنگام عبور مواد، به حالت استراحت در آمده و باز می شوند()ماهیچه های حلقوی که در حالت معمول منقبض و ببنداره ها  

 مثل بنداره خارجیمخطط و تحت کنترل پیکری                             
 

 (99است؟ )د  نامناسبکدام مورد برای تکمیل عبارت زیر  -1

 له گوارش، فقط ............................ (())در انسان، ................. ماهیچه های حلقوی )اسفنکترهای( لو

 یاخته های تک هسته ای دارند. –بعضی از  (1

 هنگام عبور مواد از انقباض رها می شوند. –همه  (2

 تحت تاثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. –همه  (3

 در شرایط خاصی موادغذایی را با سرعت به سمت دهان می رانند. –بعضی از  (4
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  ی گوارش:لوله ساختار
                 دارد:  چهار الیهمشابهی دارند. این لوله از خارج به داخل، تقریباً ، ساختار ی گوارشلولهبخش های مختلف  دیواره

    . هر الیه، از انواع بافت ها تشکیل شده است. در همه این الیه ها بافت ای، زیر مخاطی و مخاطیماهیچهالیه بیرونی، 

 ندی سست وجود دارد.پیو

 صفاقتشکیل شده است. این الیه، بخشی از از بافت پیوندی سست ی گوارش، ی لولهخارجی ترین الیه ی بیرونی:الیه

 را به هم وصل می کند. شکمای است که اندام های درون است. صفاق پرده

است. این الیه  مخططاز نوع  ره خارجی مخرجدهان، حلق و ابتدای مری و بنداای در ی ماهیچهالیه  ای:ی ماهیچهالیه

و در سازمان یافته اند. حلقوی و طولی  است که به شکلصاف ای گوارش شامل یاخته های ماهیچه بخش های دیگر لولهدر 

خرد و نرم شدن . انقباض این ماهیچه ها موجب اندهای خونی قرار گرفتهای از یاخته های عصبی و رگبین آنها بافت پیوندی سُست، شبکه

 ای مورب نیز دارد.ی معده یک الیه ماهیچهمحتویات لوله می شود. دیواره حرکتلوط شدن آن با شیره های گوارشی و، مخغذا

 بافت پیوندی سست، رگ های فراوان و شبکه ای از یاخته های عصبیاین الیه از  ی زیر مخاطی(:زیر مخاط )الیه

 ی شود مخاط، روی الیه ماهیچه ای بچسبد و به راحتی روی آن بلغزد یا چین بخورد.  تشکیل شده است و این الیه موجب م

    قرار دارند. بافت پیوندی سست، رگ ها  و غده ها  بافت پوششی،در این الیه، یاخته های مخاط )الیه مخاطی(: 

و  سنگفرشی چند الیهمری هستند. بافت پوششی در دهان و  بافت پوششییاخته های مخاط، یاخته های  داخلی ترین

گوارش، کارهای  شی مخاط، در بخش های مختلف لولهاست. یاخته های بافت پوش استوانه ای یک الیهدر روده و معده 

 متفاوتی مثل جذب و ترشح را انجام می دهند. 

 
                                  

 را به هم وصل می کند.( شکمای که اندام های درون )پردهت پیوندی سست و بخشی از صفاق باف  الیه بیرونی:                                  

 

    مورب )مورب فقط در معده(  -حلقوی  -ای مخطط یا صاف به شکل طولیماهیچه الیه الیه ماهیچه ای:                    

 های خونیای از یاخته های عصبی + رگنها بافت پیوندی سست + شبکهدر بین آو                                                    

 ساختار     

         لوله گوارش

 بافت پیوندی سست + رگ های فراوان + شبکه ای از یاخته های عصبی  الیه زیرمخاطی:                                 
 

 سستبافت پیوندی ششی سنگفرشی چند الیه یا استوانه ای یک الیه + یاخته های بافت پو الیه مخاطی:                        

                                                      + رگ ها + غدد                                               
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 چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختار لوله گوارش صحیح می باشد؟ -2

 های مختلف دستگاه گوارش، ساختار تقریباً مشابهی دارند. بخش  دیواره 

 .الیه ای که سبب چین خوردگی مخاط روی الیه ماهیچه ای می شود، کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح را انجام می دهد 

 .الیه زیر مخاط دارای یاخته های بافت پوششی و یاخته های ماهیچه ای صاف می باشد 

 ه گوارش دارای بافت پیوندی سست بوده و به صفاق متصل است.الیه بیرونی سراسر لول 

 .هر الیه ای که دارای شبکه ای از یاخته های عصبی می باشد، در تماس با الیه ای دارای بافت پیوندی سست است 

 .در دو طرف الیه ماهیچه حلقوی دیواره روده، شبکه ای از یاخته های عصبی قرار گرفته است 

 هیچه ای دیواره معده، شبکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد.در مخاط و الیه ما 

 .در دیواره بخشی از لوله گوارش که بافت پوششی سنگفرشی چند الیه دارد، ماهیچه های مخطط یافت می شود 

 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -3

 (( .....................سلول های ........ دارای شده، مشخص بخش زیر، شکل )) در

  .می شود کوتاه کندی به آنها طول و است ( منشعب1

 .می باشد روشن و تیره بخشهای دارای و است ( رشته ای2

 .می باشد کلسیم ذخیره ی زیادی مقدار محتوی و است ( غیرمنشعب3

 .می شود تنظیم پیکری اعصاب توسط آنها فعالیت و است ( غیر رشته ای4

 

  ی گوارش:هحرکات لول

 آورد. ی لوله گوارش، حرکات منظمی را در آن به وجود میانقباض ماهیچه های دیواره

  دارد.و کرمی  قطعه قطعه کنندهلوله گوارش، دو حرکت 

 

)گیرنده های ی گوارش را گشاد و یاخته های عصبی ، ورود غذا لولهدر حرکات کرمی

)اعصاب حرکتی خودمختار ند. یاخته های عصبی ی لوله را تحریک می کدیواره حسی مکانیکی(

( به انقباض وادار می کنند. در نتیجه، پشت توده غذا درماهیچه های دیواره را ) پاراسمپاتیک(

 انقباضی در لوله ظاهر می شود که غذا را به حرکت در می آورد. یک حلقه

که حرکت م مخلوط کنندگیحرکات کرمی نقش  به ویژه وقتی  ند؛  حتویات نیز دار

به پیلور  نداره، متوقف شوووود؛ مثل وقتی که محتویات معده  با برخورد به یک ب لوله 

لت،  حا یک اسووووت. در این  بار عده و روده  نداره بین م ند. پیلور ب         برخورد می کن

 حرکات کرمی فقط می توانند محتویات لوله را مخلوط کنند. 

 
 

منقبض  میان در یک صورت به لوله از هایی بخش در حرکات قطعه قطعه کننده

   و بخش های دیگر منقبض  خارج انقباض از حالت این بخش ها می شوووند. سووپس

شوند.  شود محتویات لوله، می  و  ریزترتداوم این حرکات در لوله گوارش موجب می 

  بیشتر با شیره های گوارشی مخلوط شوند.
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 وارش صحیح می باشد؟چند مورد از موارد زیر در رابطه با حرکات لوله گ -4

 .حرکات کرمی سبب افزایش انقباض بنداره های انتهای مری و معده می شوند 

 .حرکات قطعه قطعه کننده برخالف حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی دارند 

 .حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده در بدن انسان فقط در لوله گوارش رخ می دهد 

 ایی مری و پیلور کاهش می یابد.  در هنگام استفراغ انقباض بنداره انته 

 .اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک به ترتیب سبب کاهش و افزایش حرکات کرمی شکل می شوند 

  .در انقباض های قطعه قطعه کننده، انقباض هر یاخته ماهیچه ای به یاخته های ماهیچه ای جلوتر منتقل می شود 

 تهای مری برخورد می کنند، فقط می توانند محتویات لوله را مخلوط کنند. وقتی که حرکات کرمی محتویات لوله به بنداره ان 

 

 گوارش غذا
             ، مولکول های بزرگ را به گوارش شیمیایی، غذا را آسیاب می کند و با فرایند گوارش مکانیکیدستگاه گوارش طی فرایند 

 مولکول های کوچک تبدیل می کند. 

 

  گوارش در دهان:

آن آغاز می شود.  گوارش مکانیکیغذا به دهان، جویدن غذا و با ورود 

آسیاب شدن غذا به ذره های بسیار کوچک برای فعالیت بهتر آنزیم های 

ی بزاقی بزرگ سه جفت غدهگوارشی و اثر بزاق بر آن الزم است. 

بزاق  غده های بزاقی کوچک،ای و زیر زبانی( و  اره)بناگوشی، زیر آرو

  مرکز ترشح بزاق ............................. ( )ترشح می کنند. 

لیزوزیم( و  –آب، یون ها، انواعی از آنزیم ها )آمیالز بزاق، ترکیبی از 

، لیزوزیمآنزیم آمیالز بزاق به گوارش نشاسته کمک می کند.  موسین است.

آنزیمی است که در از بین بردن باکتری های درون دهان نقش 

 ...............................................(.دارد.).............

 ی مخاطیمادهاست که آب فراوانی جذب و  گلیکوپروتئینیموسین، 

ی لوله گوارش را از خراشیدگی حاصل از تماس غذا یا آسیب شیمیایی )بر اثر اسید یا آنزیم( ایجاد می کند. ماده مخاطی دیواره

بزاق به احساس چشایی نیز تبدیل می کند.  ایلغزنده یهم  می چسباند و آنها را به توده و ذره های غذایی را به حفظ می کند

 کمک می کند.

....... و ................... و..................... و ................... وجود داشته و دیواره سلولی باکتری ها را ......آنزیم لیزوزیم در .....
 تخریب می کند.

 
 ند مورد از موارد زیر در رابطه با گوارش در دهان صحیح می باشد؟چ -5

  غده برون ریز می باشد.  6بزاق مخلوطی از ترشحات 

 .غده زیر زبانی بزرگترین غده بزاقی می باشد 

 .گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها در دهان با تبدیل نشاسته به گلوکز آغاز می شود 

  دهان ترشحات خود را تخلیه می کنند.مجرای همه غدد بزاقی بزرگ، به کف 

 .غدد زیر زبانی و زیر آرواره ای جزو غدد بزاقی کوچک می باشند 
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 ..................«ترین غدۀ بزاقی انسان، ترشحات بزرگ(     »1401کدام مورد، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ )د  -6

 شود.توسط باالترین بخشِ ساقۀ مغز تنظیم می (1

 شود.تأثیر یک محرک طبیعی تحریک میه تحتهموار (2

 شود.ابتدا از طریق مجرای بزاقی به زیر زبان تخلیه می (3

 شود.های فک باال خارج میتوسط مجرایی در نزدیکی دندان (4

   بلع غذا:
به شکل  عبلی غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می شود. با رسیدن غذا به حلق، هنگام بلع غذا با فشار زبان، توده

    همان طور که می دانید حلق را به چهارراه تشبیه )مرکز انعکاس بلع: .................................(  می کند.غیرارادی، ادامه پیدا 

          با باالرفتن زبان کوچک می کنند. با استفاده از شکل، توضیح دهید هنگام بلع چگونه راه های دیگر حلق بسته می شوند؟ 
راه بینی بسته شده و باال رفتن حنجره و پایین رفتن اپی گلوت راه نای بسته می شود و با اثر مرکز بلع در بصل النخاع بر روی 

   مرکز تنفس در بصل النخاع قطع تنفس صورت می گیرد.

 
 

، و حرکت کرمی آن ای حلق منقبض می شوددر ادامه دیواره ماهیچه

         ت کرمی در مری ادامه پیدا  می کند و با راند. حرکغذا را به مری می

غده های مخاط ، غذا وارد معده می شود. انتهای مری شل شدن بنداره

  ی مخاطی ترشح می کنند تا حرکت غذا آسان تر شود.مری، ماده

 

  برگشت اسید معده )ریفالکس(:
ی معده به د می شود. در این حالت در اثر برگشت شیرهی انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسیاگر انقباض بنداره

سیگار کشیدن،  .ی باریک، نیستی آن به اندازه ی معده و رودهمری، به تدریج، مخاط مری آسیب می بیند؛ زیرا حفاظت دیواره

 گشت اسید معده اند.، از علت های برالکل، رژیم غذایی نامناسب و استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده، تنش و اضطراب

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با گوارش در انسان صحیح می باشد؟ -7

 ی غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می شود و بلع آغاز می شود.با فشار زبان، توده 

 راند.در هنگام بلع، حرکت کرمی دیواره حلق، غذا را به مری می 

 ی گلوت و زبان کوچک مخالف می باشد.در هنگام انعکاس بلع جهت حرکت اپ 

  .مرکز تنظیم ترشح بزاق در مغز باالتر از مرکز انعکاس بلع است 

  .اگر انقباض بنداره انتهایی مری افزایش یابد، فرد دچار بازگشت اسید می شود 

 .گوارش کربوهیدرات ها در مری ادامه می یابد 

 بب آغاز بخش غیرارادی بلع می شود.تحریک و فعالیت شبکه های یاخته های عصبی در حلق س 
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 گوارش در معده:

 باز می شونددارد که با پر شدن معده چین خوردگی هایی ی معده، ی گوارش است. دیوارهای شکل لولهمعده، بخش کیسه 

ان گوارش در انجام می شود. در پای ی معده و حرکات آندر اثر شیرهبلع شده در آن انبار شود. گوارش غذا در معده تا غذای 

    ی باریک می شود. به ابتدای نام دارد، با باز شدن بنداره پیلور وارد ابتدای روده کیموسمعده مخلوط حاصل از گوارش که 

 روده باریک دوازدهه می گویند.

  ی معده:شیره

مجاری  آورند.می یاخته های پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین فرو رفته اند و حفره های معده را به وجود

                           یاخته های پوششی سطحی مخاط معده و برخی از یاخته های  غده های معده، به این حفره ها راه دارند.

، مخاط معده را می پوشاند. ای چسبناکیی ژلهالیهکه به شکل  می کنند ، ماده مخاطی فراوان ترشحغده های آن

به این  ای حفاظتی را قلیایی می کند.الیه ژلهنیز ترشح می کنند که  )3HCO-(بیکربنات  ،یاخته های پوششی سطحی

 آید. ترتیب سد حفاظتی محکمی در مقابل اسید و آنزیم به وجود می

        پپسینوژنرا ترشح می کنند. پیش ساز پروتئازهای معده را به طور کلی آنزیم های معده  ،یاخته های اصلی غده ها

به پپسین تبدیل می شود. پپسین خود با اثر بر پپسینوژن، تولید پپسین را بیشتر  اثر کلریدریک اسیدامند. پپسینوژن بر می ن

 (. است ۲حدود ، پپسینبهینه pH تجزیه می کند ) مولکول های کوچک ترمی کند. آنزیم پپسین، پروتئین ها را به 

ترشح می کنند. عامل داخلی معده،  عامل )فاکتور( داخلی معده کلریدریک اسید و یاخته های کناری غده های معده،

  به یاخته های روده ی باریک ضروری است. اگر این یاخته ها تخریب شوند یا معده برداشته شود،  12Bویتامین ورود برای 

ه برای ساختن ک 12Bدچار می شود؛ زیرا ویتامین  عالوه بر ساخته نشدن کلریدریک اسید، فرد به کم خونی خطرناکی

  افتد.گویچه های قرمز در مغز استخوان الزم است، جذب نمی شود و زندگی فرد به خطر می

 ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود. ی معدهبعضی یاخته های دیوارهاز  گاسترین

  
 

    هسته گرد بوده و به سمت مجرای غدد، دارای  سلول های کناری بزرگترین و کمترین سلول های غدد معده بوده که دارای
           چین خوردگی های غشایی می باشند. سلول های اصلی عمقی ترین و سلول های ترشح کننده ماده مخاطی سطحی ترین 

 سلول های غدد معده می باشند.
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        با ورود غذا، معده اندکی انبساط می یابد و انقباض های معده، آغاز 

نتیجه ی معده می آمیزند که ا شیرهمی شوند. این انقباض ها غذا را ب

آن تشکیل کیموس معده است. همانطور که گفتیم با بازشدن 

حرکات معده در اثر می شود. دوازدهه بنداره پیلور، کیموس وارد 

ای الیه ماهیچهی آن ایجاد می شود. یاخته های انقباض ماهیچه ها

  ته اند.قرار گرف طولی، حلقوی و مورّبی معده در سه جهت دیواره

 

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با معده انسان صحیح می باشد؟ -8

 .هر یک از سلول های مجاور سلول های کناری، توانایی ترشح آنزیم های تجزیه کننده پروتئین های غذا را دارا می باشد 

  12هورمون گاسترین با اثر بر بزرگترین سلول های غدد معده سبب افزایش جذب ویتامینB .در روده باریک می شود 

  ای حفاظتی پوشاننده مخاط معده را قلیایی می کند.الیه ژلهبی کربنات ترشح شده از سلول های غدد معده 

 .حفرات معده نتیجه فرورفتگی بافت پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیر مخاط معده می باشند 

 

 (93ضم پروتئین ها می باشند، ................... می شوند. )خدر یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغاز گر روند ه -9

 ( فقط توسط غدد مجاور دریچه ی انتهایی معده ساخته2از ابتدای دوازدهه ترشح                                                  (1

 ط ترشحات بعضی از سلول های غدد معده، فعال( توس4( مستقیما باعث تولید تعدادی آمینواسید                                 3

 

 

 فعالیت سلول ترشح کننده ترشحات معده

 

 پپسینوژن

 

 

 یاخته های اصلی غده ها

ساز پروتئازهای معده بوده که در اثر کلریدریک  پیش

اسید به پپسین تبدیل می شود. پپسین خود با اثر بر 

پپسینوژن، تولید آن را بیشتر می کند. آنزیم پپسین، 

 پروتئین ها را به مولکول های کوچکتر تجزیه می کند.

 ماده مخاطی

 

 یاخته های پوششی سطحی مخاط معده 

 غده های آنو برخی از یاخته های 
 ای چسبناکی، ی ژلهبه شکل الیه

 مخاط معده را می پوشاند.

 ای حفاظتی را قلیایی می کند.الیه ژله یاخته های پوششی سطحی بی کربنات

 به یاخته های روده ی باریک 12Bورود ویتامین  یاخته های کناری غده های معده فاکتور داخلی معده

HCl کاهش  عدهیاخته های کناری غده های مpH معده و تبدیل پپسینوژن به پپسین 

 باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود. ی معده به خوناز یاخته های درون ریز دیواره گاسترین

 

 نکته:
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 (92صاف ....................... دارند. )خ ماهیچه های رو به رو، شکل ی مشخص شده بخش در -10

 قرار پوششی بافت از پس بالفاصله طولی،( 1

 قرار خارجی پیوندی بافت از پس بالفاصله حلقوی،( 2

 تری کم قطر التر،با نواحی طولی عضالت به نسبت طولی،( 3

 تری بیش انقباض توانایی باالتر، نواحی حلقوی عضالت به نسبت وی،قحل( 4

 

 (97شود؟ )دهایی است که در فضای درونی معدۀ یک فرد بالغ، یافت میچند مورد ویژگی مشترک همه آنزیم -11

 اند.تحت تأثیر عوامل هورمونی لولۀ گوارش تولید شده -الف

 اند.ای اصلی غده معده ساخته شدههفقط توسط سلول -ب

 اند.به کمک اسید کلریدریک به صورت فعال در آمده -ج

 اند.های سنتز آب دهی به وجود آمدهتوسط واکنش -د

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با معده انسان صحیح می باشد؟ -12

 .در غدد معده سلولهای کناری بزرگتر از سلولهای اصلی می باشند 

  الیه ماهیچه ای دیواره معده، ماهیچه مورب بین ماهیچه های طولی و حلقوی قرار دارد.در 

 .به دنبال بلع، کشیدگی و چین خوردگی های معده به ترتیب کاهش و افزایش می یابد 

 .ماده مخاطی فقط توسط سلول های بافت پوششی مخاط معده ترشح می شود 

  فاقد نقش می باشند.سلولهای کناری در تجزیه پروتئین های غذا 

  12عامل داخلی معده ترشح شده از سلول های کناری سبب جذبB .در معده می شود 

 دهد می گوارش را مرغ تخم سفیدۀ پروتئین اسید، کلریدریک حضور در پپسین آنزیم. 

 

 (98)د ق است؟  نادرستکدام عبارت، درباره ی بخشی از لوله گوارش انسان که چین خوردگی غیردائمی دارد،  -13

 حرکات آن به دو منظور صورت می گیرد. (1

 تحت تأثیر نوعی انعکاس، تخلیه می گردد. (2

 در محیط قلیایی آن، آنزیم های گوارشی فعال می شوند. (3

 مواد غذایی را در پی فرمان یک مرکز عصبی دریافت می کند. (4

 

 (99کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ )د -14

ورود کیموس به بخشی از لوله گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش موادغذایی در آن آغاز می شود،  )) قبل از

))................. 

 کربوهیدرات ها به مونوساکارید تبدیل می گردند. (1

 تحت تاثیر پروتئازها، پروتئین ها به آمینواسیدها تجزیه می گردند. (2

 ور کامل گوارش می یابند.فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی، به ط (3

 یاخته های پوششی سطحی و بعضی از یاخته های غدد، ماده مخاطی زیادی ترشح می کنند. (4
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 (99است؟ )د غیرممکندر ارتباط با کمبود ترشح کلریدریک اسید بدن انسان، کدام مورد  -15

 میزان خون بهر)هماتوکریت( فرد تغییر یابد. (1

 ش اختالل شود.هضم پروتئین های غذایی فرد دستخو (2

 اختاللی در عملکرد شبکه های یاخته های عصبی رخ داده باشد. (3

 همه ترشحات برون ریز در طول لوله گوارش فرد کاهش یابد. (4

 

  ی باریک:گوارش در روده

های  صفرا، شیرهانجام شود.  دوازدههی باریک می شود تا مراحل پایانی گوارش به ویژه در وارد روده به تدریجکیموس 

 ، در گوارش نهایی کیموس نقش دارند.کمک حرکات رودهریزند به می دوازدههکه به روده و لوزالمعده  

 

  ی باریک:حرکت های روده

، کیموس را در سراسر مخاط عالوه بر گوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول رودهی باریک، حرکت های روده

 وارشی و نیز یاخته های پوششی مخاط، افزایش یابد.تا تماس آن با شیره های گ می گستراندروده 

 

  ی روده:شیره
موسین، آب و یون های مختلف از جمله بیکربنات و آنزیم  روده باریک این شیره را ترشح می کند. شیره روده شامل

  مثل پروتئاز است.

 

 صفرا:

. صفرا از راه مجاری صفراوی کبد به یک می سازدکبد)جگر(، صفرا را 

صفرا آنزیم ی مشترک وارد و درکیسه صفرا ذخیره می شود. مجرا

به قطره های چربی و ترکیبی از نمک های صفراوی، فسفولیپید ) ندارد

می چسبند و آنها را به قطره های بسیار ریز تبدیل می کنند تا لیپاز آنها را آب کافت 

ریزد ( و کلسترول است. صفرا به دوازدهه میقلیایی کردن(، بیکربنات )کند

به گوارش چربی ها کمک می کند. همچنین بی کربنات صفرا و 

گاهی  به خنثی کردن حالت اسیدی کیموس معده کمک می کند.

می کنند و سنگ ایجاد می شود. رژیم غذایی پرچرب در ایجاد سنگ کیسه صفرا نقش رکیبات صفرا در کیسه صفرا رسوب ت

 دارد. 

 به دنبال ایجاد سنگ صفرا:
 قلیایی کردن روده اختالل در

 اختالل در دفع کلسترول
 اختالل در تجزیه و جذب چربی ها و سبب دفع چربی ها )مدفوع چرب(

 (D – A – K - E)کاهش ویتامین های محلول در چربی   

 
 اختالل در انعقاد  -اختالل در ساخت ماده حساس به نور -کاهش کلسیم خون                    

 سختی ماده زمینه ای استخوان نقش دارد. –انقباض ماهیچه ها  –خون کلسیم در انعقاد 
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  ی لوزالمعده:شیره
              ریزند. لوزالمعده به دوازدهه میآنزیم ها و بیکربنات قرار گرفته است.  در زیر و موازی با معدهی لوزالمعده غده

لوزالمعده، آنزیم های الزم برای گوارش شیمیایی  مستقل به ابتدای دوازدهه می ریزد.( ترشحات لوزالمعده با یک مجرای مشترک با صفرا و یک مجرای)

قوی و متنوع اند و می توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند ولی  پروتئازهای لوزالمعدهانواع مواد را تولید می کند. 

باریک فعال می شود. بیکربنات اثر اسید معده را خنثی ی پروتئازهای لوزالمعده به شکل غیرفعال، ترشح می شود و درون روده

  می کند. به این ترتیب دیواره دوازدهه از اثر اسید حفظ و محیط مناسب برای فعالیت آنزیم های لوزالمعده فراهم می شود. 

المعده به روده کوچک وارد آنزیم هایی که از لوز) ی باریک، انجام می دهد.گوارش شیمیایی چربی ها را در رودهلیپاز لوزالمعده 

 (دارند. ۸بهینه حدود  pHمی شوند 
 از دوازدهه به خون ترشح می شود و با اثر بر لوزالمعده موجب می شود ترشح بیکربنات افزایش یابد. هورمون سکرتین

 

 

 :نکته: عوامل کمک کننده به خنثی سازی روده

در خنثی سازی اسید معده هورمون سکرتین به همراه  صفرا -شیره لوالمعده  –شیره روده  –شیره معده بی کربنات 
 نقش دارند.

 

کیموس معده شتتتده که این منجر به ............. هورمون  PHنکته: افزایش هورمون گاستتتترین ستتتبب .............. 
 سکرتین می شود.

 

 ترشح می شود. ی، مخاط مری، معده ، روده باریک و روده بزرگغدد بزاقنکته : موسین از 
  

 چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -16

 )) در بخشی از لوله گوارش انسان که آغاز گوارش شیمیایی ..................... صورت می گیرد، ..................... ((

  از یاخته های بافت پوششی آن وارد محیط داخلی می شوند.ز مواد پس عبور گروهی ا –کربوهیدرات ها 

  در دیواره آن الیه ماهیچه های حلقوی در تماس با شبکه یاخته های عصبی زیر مخاط می باشد. –پروتئین ها 

  فرورفتگی بافت پوششی در بافت پیوندی مخاط آن سبب تشکیل غدد شده است. –تری گلیسیرید ها 

  در دیواره خود دارای چین خوردگی هایی بوده که پس از ورود غذا از بین می روند. –اسید ها نوکلئیک 

 

 گوارش در روده باریک

  ت و آنزیم مثل پروتئاز است.موسین، آب و یون های مختلف از جمله بیکربنا شیره روده شامل شیره روده باریک

 

 صفرا

 

و آنها را به به قطره های چربی می چسبند و ترکیبی از نمک های صفراوی و فسفولیپید ) صفرا آنزیم ندارد

 ( و کلسترول است. قلیایی کردن(، بیکربنات )بسیار ریز تبدیل می کنند تا لیپاز آنها را آب کافت کندقطره های 

 زد و به گوارش چربی ها کمک می کند. ریصفرا به دوازدهه می

 

 شیره لوزالمعده

 دارای آنزیم ها مثل پروتئازهای قوی و متنوع ، لیپاز و بیکربنات 

جب افزایش هورمون سکرتین از دوازدهه به خون ترشح می شود و با اثر بر پانکراس مو

  بی کربنات می شود.ترشح  
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 (93در فرد مبتال به سنگ کیسه صفرا، ........................ )خ -17

 میزان دفع لیپیدها از طریق روده، کاهش می یابد. (1

 در خنثی سازی کیموس معده اختالل ایجاد می شود. (2

 ی هضم کننده ی چربی ها متوقف می شود.ترشح آنزیم ها (3

 میزان تری گلیسریدها در مویرگ های لنفی روده، افزایش می یابد. (4

 (92در انسان، سکرتین بر خالف گاسترین، .................... )د -18

 ( ترشح بیکربنات را به خون افزایش می دهد.1 

 ( از سلول های سازنده خود به خون وارد می شود.2

 ک ترشح پروتئازهای فعال در لوزالمعده می باشد.( محر3

 ( در خنثی نمودن کیموس اسیدی موجود در دوازدهه نقش دارد.4

 

 چند مورد از موارد زیر به طور صحیح مطرح شده است؟ -19

  گاسترین همانند سکرتین با اثر بر غدد لوله گوارش سبب تغییرpH .آن می شود 

  پروتئین های غذا دارای نقش می باشد.گاسترین برخالف سکرتین در تجزیه 

 .گاسترین برخالف سکرتین از سلول های درون ریز مجاور پیلور ترشح می شود 

 .گاسترین همانند سکرتین پس از ترشح توسط سیاهرگ باب به کبد منتقل می شوند 

 

 کدام گزینه در در رابطه با دستگاه گوارش انسان به طور صحیح مطرح شده است؟ -20

 تئازهای لوزالمعده همانند پروتئازهای معده در اندامی غیر از اندام سازنده فعال می شوند.پرو( 1

 شوند.( به دنبال از بین رفتن بزرگترین سلول های غدد معده، گویچه های قرمز کوچک می2

 کند.یها به آمینواسیدها را تحریک م( گاسترین با اثر بر سلول های اصلی غدد معده، هیدرولیز پروتئین3

 ( در شیره روده برخالف شیره لوزالمعده و صفرا موسین وجود دارد.4

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با دستگاه گوارش انسان صحیح می باشد؟ -21

 .آنزیم ها و بی کربنات لوزالمعده تحت تاثیر ترشح پیک شیمیایی از سلول های برون ریز آن ترشح می شوند 

 مراه پروتئاز های غیر فعال با یک مجرا به ابتدای دوازدهه می ریزند.نمک های صفراوی به ه 

 .هر بخش کیسه ای شکل دستگاه گوارش توانایی ساخت بی کربنات را دارا می باشد 

 .بزرگترین بخش پانکراس همانند بزرگترین لوب کبد در سمت راست بدن قرار گرفته است 

 

 شود.قلیایی شدن کیموس موجود در معده می افزایش .......................... سبب -22

 ترشح شده از یاخته های پوششی دوازدهه                        ( سکرتین1

      لوزالمعده کربنات ترشح شده از یاخته های ( بی2

                                   ترشح شده از غدد مجاور پیلور ( گاسترین 3

 از یاخته های پوششی سطحی معدهبی کربنات ترشح شده ( 4
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      ی موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش مؤثری دارند. توسط ی باریک انسان، همهدر روده -23

 (95شوند. )دسلول های ................................ می

                      ( مستقر بر روی غشای پایه، تولید1

 یز پرزهای فراوان، ساخته( دارای ر2

   ی صفرا به ابتدای دوازدهه، ترشح( سازنده3

 ( غدد برون ریز به مایع بین سلولی، وارد4

 

نمودن محیط  ی منفردی است که در زیر معده قرار دارد و باعث خنثیدر یک مرد بالغ، کدام مورد ویژگی غده -24

 (98روده باریک می شود؟ )د ق اسیدی ابتدای 

 ی معده، سلول هایی با اندازه ی متفاوت دارد.غدد دیواره برخالف (1

 همانند غدد پیازی ـ میزراهی، ترشحات درون ریز و برون ریز دارد. (2

 ی فوق کلیه، تحت تأثیر عوامل هورمونی و عصبی قرار می گیرد.همانند غده (3

 .ی روده ی باریک، مایعی قلیایی و محتوی آنزیم ترشح می کندبرخالف غدد دیواره (4

 

 (98)خ ق  است؟ نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  -25

ی گوارشی منفرد واقع در زیر معده، خنثی می شود. با ترشح برون ریز یک غده باریکی در انسان، محیط اسیدی روده»  

 «.ترشحات این غده می تواند ................... 

 .تحت تأثیر عوامل عصبی و هورمونی تنظیم شود (1

 پس از خروج از سلول های سازنده ی خود فعال شود. (2

 های عضالنی، تولید نوعی درشت مولکول را ممکن سازد.در سلول (3

 محرک سلولی باشد که دو نوع پیک شیمیایی درون ریز تولید می کند. (4

 

 (98)خ ق  چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ -26

می شود  ریز شدن چربی هاه ای که فقط بر تغییر فیزیکی چربی ها مؤثر است و باعث در دستگاه گوارش انسان، ماد»

.».......................... 

 .                              الف ـ بیش از یک نوع ترکیب آب گریز دارد

 ب ـ در محل تولید خود، بیشترین فعالیت را دارد.

                       د می گردد.ی روده تولیج ـ توسط سلول های دیواره

 د ـ در گوارش پروتئین ها نیز نقش اساسی دارد.
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 هیدرولیز)آب کافت(  و سنتز آب دهی دو واکنش مهم زیستی هستند.
که در مونومرها حضور دارند،  –OHیا  –Hاست. بعضی از گروه های   HOHیا  O2Hدانیم که فرمول شیمیایی آب، می

از مونومرها جدا شوند. نتیجه آن می شود که آن دو مونومر با هم ترکیب  O2Hبا یکدیگر ترکیب و به صورت تمایل دارند 

    . )مثل واکنش تشکیل نام دارد سنتز آب دهیمی شوند و یک مولکول آب، از بین آن دو، آزاد می شود. این نوع واکنش 
   ل پلی پپتید ها از آمینواسید ها با پیوند پپتیدی(دی ساکارید و پلی ساکارید ها از مونوساکارید ها و تشکی

 

ی یک پلی مر به عکس چنین واکنشی هنگام تجزیه ی یک پلیمر به مونومرهای آن اتفاق می افتد؛ یعنی هنگام تجزیه

نومر پلی مر را به مو در می آیند و بدین ترتیب یک مولکول OH–و  H–مونومرهای سازنده  آن، مولکول های آب به صورت 

 نام دارد . هیدرولیزتبدیل می کنند. چنین واکنشی 

 
  

کنش آب کافت در تبدیل دی ساکارید به وا
 مونوساکارید

  
 

 
 

 

 تعداد آب تولید یا مصرف شده =تعداد پیوند تشکیل یا شکسته شده =تعداد پیش ماده یا فرآورده  –تعداد رشته مولکول 

تا مفروض اند.  574هموگلوبین با تعداد منومرهای  –سلولز  – RNA –خطی و حلقوی DNAتمرین: یک مولکول   

 معین کنید برای هیدرولیز کامل هر یک به منومرهایشان، به ترتیب چند مولکول آب مصرف می شود؟
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  گوارش کربوهیدرات ها:
         دی ساکارید ها و شوند.  رژیم غذایی ما شامل انواع گوناگون کربوهیدرات هاست. مونوساکاریدها بدون گوارش جذب می

   پلی ساکاریدها برای جذب شدن باید گوارش یابند و به مونوساکارید تبدیل شوند. آنزیم های گوارشی با واکنش

مولکول های درشت را به مولکول های کوچک تبدیل می کنند. در آب کافت همراه با مصرف آب کافت)هیدرولیز(، 

سته می شود. دستگاه گوارش ما آنزیم مورد نیاز برای گوارش همه کربوهیدرات ها را آب، پیوند بین مولکول ها شک

 نمی سازد. مثال آنزیم مورد نیاز برای تجزیه سلولز را نمی سازد.

 نشاسته                          مونوساکارید مثل گلوکز                                  دی ساکارید مالتوز  و مولکول های  درشت تر                    

 آمیالز بزاق                                   آنزیم ها                                                                                            

  گوارش پروتئین ها:
               پروتئازهای لوزالمعده و ی فعالیت باریک در نتیجهی گوارش پروتئین ها را در معده آغاز می کند. در رودهپپسین 

 پروتئین ها به آمینواسیدها، تجزیه می شوند. باریک، آنزیم های روده
 پروتئین های غذا                                پپتیدهای کوچک                                                                 آمینو اسیدها                                   

 

 پپسین معده                         پروتئاز های لوزالمعده و سلول های روده باریک                                       

 گوارش تری گلیسیرید ها:

لیپاز، تری گلیسیریدها را به واحد های سازنده آن هستند. آنزیم  تری گلیسیریدهالیپیدهای رژیم غذایی،  فراوان ترین 

موجب ریز شدن چربی ها می شوند. گوارش چربی ها،  ی روده ی باریکصفرا و حرکات مخلوط کننده تجزیه می کند.

 انجام می شود.  بیشتر در اثر فعالیت لیپاز   لوزالمعده در دوازدهه

 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -27

 .آمیالز بزاق نشاسته را به مولکول هایی با دو یا بیشتر از دو گلوکز، تبدیل می کنند 

 .نمک ها و فسفولیپید صفرا به قطره های چربی می چسبند و آنها را آب کافت می کنند 

 ه می شوند.پروتئین های غذا، توسط پپسین های معده به آمینواسیدها تجزی 

 .چربی ها معموال از پیوند بین سه مولکول گلیسرول و یک اسیدچرب بوجود می آیند 

  .دی ساکارید ها و مونوساکاریدها تحت تاثیر آنزیم های موجود در روده باریک گوارش می یابند 

 د تبدیل می شوند. هر یک از پلی ساکاریدهای غذا توسط آنزیم های ترشح شده از دستگاه گوارش ما به مونوساکاری 

 

قطره های ریز چربی                                                            تری گلیسیرید ها                              چربی                     گوارشمولکول حاصل از 

 )فراوان ترین لیپید غذا(                        مثل اسید چرب، گلیسرول و مونوگلیسیرید و .......                                                                               

                                         

  فسفو لیپید و نمک های صفرا و حرکات روده باریک                                                            بیشتر لیپاز لوزالمعده                                                   
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 جذب مواد 
ی گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی مواد مغذی برای رسیدن به یاخته های بدن باید از یاخته های بافت پوششی لوله

                خون، لنف و مایع بین یاخته ای محیط داخلی را تشکیل نام دارد.  جذبشوند. ورود مواد به محیط داخلی بدن، 

 در دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در روده ی باریک انجام می شود. ند.می ده

 

 ی باریکجذب مواد در روده

 روده غشای یاخته های پوششی دیوارهی باریک، مولکول های گوناگونی وجود دارند که باید از پس از گوارش در فضای روده

 اخلی وارد شوند.بگذرند و به این یاخته ها و پس از آن، به محیط د

اخته های دیده می شوند. غشای ی پرزهای فراوانیوجود دارند؛ روی این چین ها،  چین های حلقویدر دیواره داخلی روده، 

می گویند.  ریزپرز، چین های میکروسکوپیروده ی باریک نیز در سمت فضای روده، چین خورده است. به این پوششی 

. افزایش می دهند چندین برابرا سطح داخلی روده ی باریک را که در تماس با کیموس است چین ها، پرزها و ریزپرزه مجموعه

وجود دارد( یاخته های روده تخریب می شوند و ریزپرزها و گندم و جو )که در  بیماری سلیاک بر اثر پروتئین گلوتندر 

از مواد مغذی مورد نیاز بدن  بسیاری کند و روند. در نتیجه، سطح جذب مواد، کاهش شدیدی پیدا میحتّی پرزها از بین می

 )اسهال ، کاهش وزن ، کم خونی ، پوکی استخوان ، اختالل در انعقاد و انقباض  و ...... (جذب نمی شوند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 چین های حلقوی دیواره روده باریک:
 پرز های دیواره روده باریک:

 ریزپرزهای یاخته های روده باریک:
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مویرگی  ند و  به شبکهگوناگون به روش های متفاوتی که در فصل قبل خواندید، از یاخته های پوششی هر پرز عبور می کن مواد

نیز وجود  ی لنفیمویرگ بستهدرون پرز و سپس جریان خون وارد می شوند. همان طور که در شکل می بینید، در هر پرز، 

          و در رگهای لنفی جریان دارد. مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها به دیگر تشکیل شده دارد. لنف از آب و ترکیبات 

 مویرگ لنفی و سپس به خون وارد می شوند. 

)ترکیب لیپید  لیپوپروتئیندر کبد از این لیپیدها، مولکول های  این مولکول ها در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوند.

  (LDL)یپوپروتئین ها کلسترول زیادی دارند و به آنها لیپوپروتئین کم چگال گروهی از ل و پروتئین( ساخته می شود.

زیاد بودن نام دارند. (HDL) می گویند. در گروهی دیگر، پروتئین از کلسترول بیشتر است که لیپوپروتئین پرچگال 

چاقی، کم تحرکی هش می دهد. سرخرگ ها را کا کم چگال، احتمال رسوب کلسترول در دیوارهین پر چگال نسبت به لیپوپروتئ

 و مصرف بیش از حد کلسترول، میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش می دهد.

 

 مسیر جذب مولکول های حاصل از گوارش لیپید ها
 رز          رگ لنفی روده پوششی استوانه ای ریزپرزدار مخاط روده باریک          مویرگ لنفی پ گوارش لیپید ها          سلول حاصل ازمولکول 

 

 مجرای لنفی چپ                     سیاهرگ زیرترقوه ای چپبزرگ سیاهرگ زبرین                   قلب             و بافت چربی           آئورت  کبد    

 LDLو  HDLساخت 

 

 مسیر جذب سایر مواد
 ول پوششی استوانه ای ریزپرزدار مخاط روده باریک         شبکه مویرگی پرز      سیاهرگ روده   سل   حاصل از گوارش سایر مواد     مولکول 

 

 سیاهرگ باب             کبد سیاهرگ های فوق کبدی                        بزرگ سیاهرگ زیرین                قلب                                      
 

 

 ه در رابطه با ساختار روده باریک انسان صحیح می باشد؟کدام گزین -28
 در چین های حلقوی روده باریک ماهیچه های حلقوی و طولی دیواره روده باریک قرار گرفته اند. (1

 یاخته های پوششی روده ی باریک دارای چین خوردگی هایی بنام پرز می باشند. (2

 زیر مخاط می باشند.      پرز های دیواره روده باریک شامل چین خوردگی مخاط و (3

 در هر پرز شبکه مویرگی و در مرکز آن مویرگ بسته لنفی قرار دارد. (4

 )) در افراد مبتال به بیماری سلیاک، ..................... ((  نمی کند؟کدام گزینه عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل  -29

 اریک توسط دستگاه ایمنی می شود.وجود نوعی پروتئین در غذا سبب نابودی سلول های روده ب (1

 روند. یاخته های روده تخریب می شوند و پرزها و حتّی چین های حلقوی از بین می (2

 به دنبال کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها، ترشح اریتروپویتین افزایش می یابد. (3

 حذف گندم و جو از رژیم غذایی، سبب کاهش عالیم بیماری می شود.  (4

 رابطه با دستگاه گوارش انسان صحیح می باشد؟ کدام گزینه در -30

 در می آیند.  HDL  و LDLلیپیدها به همراه پروتئین ها در یاخته های پوششی روده باریک به شکل  (1

 مولکول های حاصل از گوارش لیپیدهای غذا ابتدا وارد مویرگ بسته لنفی پرز می شوند. (2

 وتئین های کم چگال و اختالل در جذب چربی ها می شود.     بیش از حد کلسترول سبب افزایش میزان لیپوپرمصرف  (3

 مولکول های حاصل از گوارش لیپیدهای غذا توسط سیاهرگ باب وارد کبد می شوند. (4
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  گردش خون دستگاه گوارش:

به ی گوارش به طور مستقیم خون بخش هایی از بدن مانند خون لوله 

و سپس  کبد، ابتدا به سیاهرگ باببلکه از راه  بر نمی گردد:قلب 

از راه سیاهرگ های دیگر به قلب می رود. پس از خوردن غذا، میزان 

جریان خون دستگاه گوارش افزایش می یابد تا نیاز آن برای فعالیت 

بیشتر تأمین شود و مواد مغذی جذب شده، به کبد منتقل شوند. در 

 ساخته می شود و گلیکوژن و پروتئیناز مواد جذب شده،  کبد،

 نیز در آن ذخیره می شوند. آهن و برخی ویتامین هاموادی مانند 
 

 کولون باالرو –آپاندیس  –روده کور  –سیاهرگ های روده باریک 

 کولون پایین رو                                   –سیاهرگ های راست روده 

 سیاهرگ باب                        سیاهرگ های لوزالمعده و پایین معده )انحنای بزرگ معده(
 سیاهرگ های طحال و باالی معده )انحنای کوچک معده(

                                                                                    
 تا!( 2سیاهرگ های فوق کبدی)                                     مویرگ های کبدیسیاهرگ باب                                              

 بین سیاهرگ ها                                                                   

 

مراه چند سیاهرگ سیاهرگ خارج شده از ..................... و ...................... یک سیاهرگ مشترک تشکیل داده و به ه -31

 ی را تشکیل می دهند.سیاهرگ باب کبددیگر 

 کولون پایین رو                        –( روده باریک 2پانکراس                                                                   –( طحال 1

 کولون باالرو –( بخش پایینی معده 4بخش باالیی معده                                                        –( طحال 3

 

 حیشود، صحیباب وارد م اهرگیانسان که خون خارج شده از آنها به س یلنف یهاکدام دو مورد، درباره همه اندام -32

 (1400)د است؟

 موجود در سطح خود ترشح کنند.  یهامشابه با مولکول ییهاتوانند مولکولیاست که م ییهااختهی یمحتو -الف

 کنند. یوارد م یوندیبافت پ یبه نوع ییهارگ قیطر خود را از داتیتول -ب

 دارند.  یمرده نقش مؤثر یخون یهااختهیآهن موجود در  یدر آزادساز -ج

 اند. قرار گرفته یاز کولون افق االترراست بدن و ب مهیدر ن -د

 د  ( ج و4 د  ( ب و3 ( الف و ج 2 ( الف و ب 1

 

 (1400؟ )خ است حیصح ،زدیریباب م به سیاهرگ ،شده از آن جکه خون خار یهر اندام لنف ۀدربار ،کدام مورد -33

 .قرار دارد یلون افقوراست بدن و باالتر از ک مهیدر ن (1

 .دارد یثرؤنقش م ،مرده یخون یهااختهیآهن موجود در  یدر آزادساز (2

 .کندید موار یوندیبافت پ یبه نوع تیو در نها یلنف یخود را ابتدا به مجرا داتیتول (3

 .ندیموجود در سطح خود ترشح نما یهامشابه با مولکول ییهامولکول توانندیم هکند کیم دیتول ییهااختهی (4
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   ی بزرگ و دفعروده

دارد که به آپاندیس ختم  ی کور نامی بزرگ، رودهابتدای روده

ابتدای  .............. و)آپاندیس در انتهای .........می شود. 
.......................)........ 

کولون باالرو، کولون افقی و کولون ی بزرگ از ی رودهادامه

انتهای کولون افقی باالتر از پائین رو، تشکیل شده است. 
ابتدای آن قرار گرفته و کولون پایین رو نسبت به کولون باالرو 

 طویل تر می باشد.
      اط آن، روده ی بزرگ، پرز ندارد و یاخته های پوششی مخ

ی مخاطی ترشح می کنند ولی آنزیم گوارشی ترشح  ماده

نمی کنند.  بعد از روده بزرگ، راست روده قرار دارد. در 

ی حلقوی انتهای راست روده، بنداره های داخلی )ماهیچه

 قرار دارند. ی حلقوی مخطط(صاف( و خارجی )ماهیچه

              ی بزرگ می شوند. ی شیره های گوارشی، وارده رودهرده و باقی مانده، یاخته های م مواد جذب نشده و گوارش نیافته

آهسته ی بزرگ، آید. حرکات روده؛ در نتیجه، مدفوع به شکل جامد در میآب و یون ها را جذب می کندی بزرگ، روده

توسط باکتری های روده بزرگ شود.  انجام می شوند، مدفوع به راست روده وارد و سرانجام دفع به صورت ارادی انجام می
 ...................................... نیز تولید می شود.

 

 کدام گزینه در رابطه با دستگاه گوارش انسان صحیح می باشد؟ -34

 ی  مخطط( قرار دارند.صاف( و خارجی )ماهیچه در انتهای روده بزرگ  بنداره های داخلی )ماهیچه (1

 ی مخاطی ترشح می کنند  ولی آنزیم  ترشح  نمی کنند.     خاط روده بزرگ، مادهیاخته های پوششی م (2

 آپاندیس در ابتدای روده کور قرار داشته و در از بین بردن یاخته های سرطانی نقش دارد. (3

 در روده بزرگ همانند روده باریک جذب آب، یون ها و برخی از ویتامین ها صورت می گیرد. (4

 

 

 

سمت ................  ...........، در.............انسان ... وارشگ دستگاه در -35

 (92است. )خ قرارگرفته بدن

 چپ  -رو پایین کولون همانند کور روده( 1

 راست  -باالرو کولون برخالف صفرا کیسه( 2

 راست  -باالرو کولون همانند پیلور ( بنداره3

 چپ  -رو پایین کولون برخالف( بنداره انتهای مری 4
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 تنظیم فرایندهای گوارشی
)بعد از ورود  یک مرحله فعالیت شدید)فاصله بین خوردن وعده های غذایی( و  یک مرحله خاموشی نسبیدستگاه گوارش 

و  ترشح،ی کافی غذا( دارد. این دستگاه باید به ورود غذا پاسخ مناسبی بدهد؛ یعنی شیره های گوارشی به موقع و به اندازه

ی گوارش به موقع انجام شوند تا غذا را با شیره ها مخلوط کند و در طول لوله با سرعت مناسب حرکت دهد. لولهحرکات 

گردش خون نیز باید با فعالیت دستگاه گوارش هماهنگ باشد. فعالیت دستگاه گوارش را بدن از جمله فعالیت بخش های دیگر 

 تنظیم می کنند. دستگاه های عصبی و هورمونیمانند بخش های دیگر بدن، 

انجام می دهد. فعالیت این دستگاه،  دستگاه عصبی خودمختارتنظیم عصبی دستگاه گوارش را بخشی از دستگاه عصبی به نام 

 است؛ مثالً وقتی به غذا فکر می کنیم، بزاق ترشح می شود. ناخودآگاه 

رسد ، پیام عصبی به غده های بزاقی میس )سمپاتیک(()اعصاب پاد هم حس )پاراسمپاتیک( و هم ح با فعالیت دستگاه عصبی خودمختار

  )مرکز ترشح بزاق ................................(و بزاق ترشح می شود. دیدن غذا و بوی آن نیز باعث افزایش ترشح بزاق می شوند. 

  نگام بلع و عبور غذا از حلق، انجام فعالیت های گوارشی با فعالیت های بخش های دیگر بدن نیز باید هماهنگ شود. مثالً ه

فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد، مهار می کند: در نتیجه، نای بسته و تنفس برای  ،بصل النخاعمرکز بلع در 

 زمانی کوتاه، متوقف می شود.

)از مری  گوارش دیدیم، در دیواره این لوله همان طور که در ساختار لوله

ی یاخته های عصبی، وجود دارند. این شبکه ها شبکه ها تا مخرج( 

شبکه های عصبی گوارش، تنظیم می کنند.  را در لوله تحرک و ترشح

از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت  می توانند مستقلروده ای 

با آنها  ارتباط دارد و بر عملکرد   دستگاه عصبی خودمختار. اما کنند

 آن تأثیر می گذارد. 
پاد هم حس فعالیت دستگاه گوارش را افزایش و اعصاب هم حس  معموالً اعصاب

  فعالیت این دستگاه را کاهش می دهند.

می ریزند و همراه  به خونیاخته هایی وجود دارند که هورمون می سازند. این هورمون ها  معده و روده،در بخش های مختلف 

از  سکرتین،هورمون ها هستند. سکرتین و گاسترین از این  د.با دستگاه عصبی، فعالیت های دستگاه گوارش را تنظیم می کنن

گاسترین از معده  دوازدهه به خون ترشح می شود و با اثر بر لوزالمعده موجب می شود ترشح بیکربنات افزایش یابد.

 .ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود

 

  وزن مناسب:

غذا ، عوامل روانی مانند استفاده از غذاهای پرانرژی )غذاهای پرچرب و شیرین(از دالیل چاقی در جوامع امروزی، 

مربوط است. چاقی،  ژن هااست. البته چاقی در برخی از افراد به  کم تحرکی زندگیِ و شیوه خوردن برای رهایی از تنش

       ، انواعی از سرطان، تنگ شدن 2دیابت نوع اندازد و احتمال ابتال به بیماری هایی مانند سالمت فرد را به خطر می

 می دهد. را افزایش ی قلبی و مغزیسرخرگ ها، سکته

کاهش دریافت مواد مغذی دچار  کمتر از نیاز غذا می خورند و در نتیجه، الغر می شوند: به علت افرادی کهاز سوی دیگر، 

در تمایل افراد به کاهش فشار اجتماعی  تبلیغات ومی شوند. مشکالتی مانند کم خونی و کاهش استحکام استخوان ها 

 وزن بیش از حد نقش دارد. 
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 ی بدنی استفاده می کنند. این شاخص از رابطه زیر محاسبه می شود:برای تعیین وزن مناسب، از شاخص توده

یتوده بدنی شاخص  =  
(𝐾𝑔)جرم

(𝑚2)مربع قد
 

 25تا  19به معنی چاقی است. اگر این شاخص بین  30بیشتر از ، نشان دهنده کمبود وزن و 19شاخص توده بدنی کمتر از 

ین وزن مناسب بر اساس شاخص              به معنی داشتن وزن اضافه است. تعی 30تا  25باشد، نشان دهنده وزن مناسب و بین 

قرار دارند، برای بررسی  دکمتر از بیست سال در سن رشاست. از آنجا که افراد افراد بیشتر از بیست سال بدنی برای  توده

 ی بدنی آنها را با افراد هم سن و هم جنس، مقایسه می کنند.مناسب بودن وزن این افراد، شاخص توده

            او بستگی دارد. بنابراین فقط افراد متخصص تراکم استخوان، مقدار بافت ماهیچه و چربی بدن البته وزن هر فرد به 

 بودن وزن فرد، قضاوت کنند. مناسب می توانند درباره

 

ی گوارش انسان درست کدام عبارت، در ارتباط با شبکه های یاخته های عصبی دستگاه عصبی روده ای لوله -36

 (98است؟)د
 فقط در الیه ی ماهیچه ای دیواره ی روده نفوذ می کند. (1

 فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می نماید. (2

 عصبی خودمختار فعالیت کند. می تواند مستقل از دستگاه (3

 به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می گیرد. (4

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با دستگاه گوارش انسان صحیح می باشد؟ -37

 .در فاصله بین خوردن وعده های غذایی ترشح بزاق متوقف می شود 

 ارش وجود دارند.شبکه یاخته های عصبی از ابتدا تا انتهای لوله گو 

 .شبکه های یاخته های عصبی با اثر بر بصل النخاع باعث انعکاس بلع می شوند 

 .کاهش دریافت مواد مغذی سبب کم خونی و کاهش استحکام استخوان ها می شود 

 

 با توجه به شاخص توده بدنی چند مورد از موارد زیر به صحیح مطرح شده است؟ -38

  کیلوگرم، دارای اضافه وزن است. 66ی متر و وزن سانت 150ساله با قد  16فردی 

  کیلوگرم، دارای کمبود وزن است. 60سانتی متر و وزن  170ساله با قد  26فردی 

  کیلوگرم، دارای وزن مناسب است. 85سانتی متر و وزن  180ساله با قد  36فردی 

  کیلوگرم، چاق است. 70سانتی متر و وزن  160ساله با قد  46فردی 
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 نوع گوارش در جاندارانت

   برخی از تک یاختگان و برخی از پر یاختگان مثل کرم پهن کدو فاقد گوارش:                                                                        

 طور مستقیم از محیط از سطح یاخته یا بدن     جذب مواد مغذی به                                                                           

                                                                  

 برخی از تک یاختگان مثل پارامسی با واکوئول گوارشیگوارش درون یاخته ای:                                                                        

 ع گوارش مواد غذاییتنو  

 کرم پهن پالناریا -در حفره گوارشی مرجانیان مثل هیدر ابتدا گوارش برون یاخته ای  سپس درون یاخته ای:        در جانداران                  

 

 و همه مهره داران )از کرم لوله ای به بعد(در بسیاری از بی مهرگان در لوله گوارشی گوارش برون یاخته ای:                                                                   

 

از سطح یاخته یا بدن و به طور مستقیم از برخی از جانداران، مواد مغذی را  -1

آب دریا، دستگاه گوارش یا مایعات بدن می کنند. این محیط، دریافت  محیط،

فاقد که  ....................................()....................کرم کدو  است. جانوران میزبان

 جذب می کند. سطح بدناست، مواد مغذی را از  دهان و دستگاه گوارش

 فاقد دهان و دستگاه گوارش و دارای بدنی قطعه قطعه با قطری متفاوتکرم پهن کدو:   

 

  واکوئول گوارشی: -2

      از محیط به غذا را  مژک هااز آغازیان است و با حرکت   پارامسی

منتقل می کند. در انتهای حفره، کیسه ای غشایی به نام  دهانی حفره

تشکیل می شود. واکوئول غذایی درون سیتوپالسم واکوئول غذایی 

می پیوندد نده تن)لیزوزوم(، به واکوئول کاف .)مسیر حلقوی(حرکت می کند

واکوئول و آنزیم های خود را به درون آن آزاد می کند. در نتیجه، 

        تشکیل می شود. مواد گوارش یافته، از این واکوئول خارج  گوارشی

می شوند و مواد گوارش نیافته در آن باقی می مانند. به این واکوئول، 

 منفذ دفعیمی گویند. محتویات این واکوئول از راه  واکوئول دفعی

 یاخته خارج می شود.

 آغازی تک سلولی مژکدار آب شیرین امسی:پار                                 

  

 واکوئول گوارشی          واکوئول غذایی      حفره دهانی           مژک ها          واکوئول دفعیمنفذ دفعی        
 ده تن هاکافن                                            مواد گوارش نیافته                                   

 خروج مواد گوارش یافته                                                                                                              
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  ی گوارشی:حفره -3

خ برای ورود و انجام می شود. این حفره فقط یک سورا ی گوارشیحفرهای به نام  در کیسههیدر در جانوری مانند گوارش 

             یاخته هایی در این حفره، گردش مواد نیز درون همین کیسه و انشعابات آن انجام می شود.خروج مواد دارد. 

                  گوارش به صورت آنزیم هایی ترشح می کنند که فرایند 

ذره های غذایی  ،می کنند. یاخته های این حفره آغازرا  ایبرون یاخته

گوارش به صورت دریافت می کنند. سپس فرایند  درون بریبا  را

 ادامه می یابد.  حفره گوارشیدر  درون یاخته ای

شابهی در تغذیه روش م در برخی کرم های پهن، نظیر پالناریا،

 می شود.مشاهده 

 مکعبی الیه بیرونی:                  

 بعضی دو تاژکیاستوانه ای و الیه درونی:                                                           

 

 

 بازوها  دهان       مواددفعی         )گوارش برون یاخته ای(حفره گوارشی منشعب             غذا                 دهان                      

 

 گزوسیتوز آنزیم های گوارشی از سلولهای استوانه ایآندوسیتوز ذرات غذا  به سلول های استوانه ای و                   ا

 گوارش درون یاخته ای در واکوئول های گوارشی آنها          

 

 

 (1400)د صادق است؟ یچند مورد، در ارتباط با پارامس -39

 دارد.  ازین یبا عمل اختصاص ییهابه مولکول ،ی)واکوئل( گوارش چهیکر 

 جاندار نقش دارد.  یفشار اسمز میظدر تن ،ی)واکوئل( دفع چهیکر ینوع 

 شود. یم لیجاندار تشک یحفره گوارش یدر انتها ،یی)واکوئل( غذا چهیکر 

 کند.یبه خارج وارد م یمنفذ قیخود را از طر اتیمحتو ،یرانقباضی)واکوئل( غ چهیکر ینوع 

 

 

 

  نمی باشد؟صحیح  یپارامسگوارش مواد غذایی در چند مورد در ارتباط با  -40

 اد گوارش نیافته وارد واکوئول دفعی شده و از منفذ دفعی خارج می شوند.مو 

 .محتویات واکوئول دفعی از راه منفذ دفعی در انتهای حفره دهانی از یاخته خارج می شوند 

 .آنزیم های گوارشی سبب گوارش درون یاخته ای ذره های غذا در واکوئول غذایی می شوند 

 ی دهانی منتقل می کنند.از محیط به حفره حرکت تاژک ها  ذره های غذا را 
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 چند مورد از موارد زیر در رابطه گوارش مواد غذایی در هیدر صحیح می باشد؟ -41

 .سلول های دو تاژکی حفره گوارشی هیدر دارای واکوئول گوارشی می باشند 

 رشی هیدر از راه مخرج خارج می شود. غذاهای گوارش نیافته از حفره گوا 

 .حرکات بازوهای هیدر سبب آغاز گوارش برون یاخته ای مواد غذایی می شود 

  .هر یک از سلول های پوشاننده حفره گوارشی هیدر دارای دو تاژک می باشند 

 

 نمی کند؟چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل  -42

 .......................... ، ............................. (()) هر جانداری که .....

  دارای ساده ترین ساختار عصبی می باشد. –حفره گوارشی دارد 

  دارای حفره گوارشی می باشد. –هرمافرودیت و خودبارور است 

  فاقد گوارش برون یاخته ای است. –دارای حفره دهانی می باشد 

 شبکه عصبی دارد.  –گوارش دارد  جریان دوطرفه غذا در دستگاه 

 

  ی گوارش:لوله -4

را فراهم می کند. در ادامه، نمونه هایی از  ی غذاامکان جریان یک طرفهشکل می گیرد و  تشکیل مخرج،این لوله در اثر 

 لوله گوارش در جانوران را بررسی می کنیم. 

  ملخ:

منتقل می کند. غذای خرد شده از طریق  دهاناد غذایی را خرد و به ، موآرواره هااست و با استفاده از  ای گیاهخوارحشره

سپس  ذخیره و نرم می شود.است که در آن غذا  بخش حجیم انتهای مریوارد می شود. چینه دان  چینه دان بهمری 

              یشتر خرد شدن بی پیش معده دندانه هایی دارد که به وارد می شود. دیواره پیش معدهغذا به بخش کوچکی به نام 

آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند. جذب،  کیسه های معده،معده و کمک می کنند.  مواد غذایی

 دفع می شوند. مخرجوارد و سپس از  راست رودهبه  روده، صورت می گیرد. مواد گوارش نیافته پس از عبور از معدهدر 

 

 

 

     

 غده های بزاقی                                           آنزیم ها        لوله های مالپیگی                                      
        اوریک اسید                                                                                  -آب  –یون ها                                         

 دهان        آرواره ها       مریروده گشادتر        معده      کیسه های معده       پیش معده      چینه دان         روده باریکتر  مخرج    راست روده   
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 دو شاخک بند بند                                              ابتدا گشادتر و متصل به لوله های مالپیگی و انتها تنگ تر                             

 

 زیر چینه دان                       پاهای عقبی بلند تر                        لوله های مالپیگی متصل به روده     

 بخش هایی از پا ها دارای شاخک های ریز –دارای سه جفت پای بند بند و دو جفت بال 
 

 ایساختاری ماهیچه بخشی عقبی معده در این پرندگاننیز چینه دان دارند.   پرندگان دانه خوارجانوران دیگری مانند 

  بلعد، فرایند آسیاب کردن غذا را تسهیل می کنند.است و سنگدان نامیده می شود. سنگریزه هایی که پرنده می

 
 مجرای صفراوی از کبد به ابتدای روده ه دان و اتساع دو طرفه     متسع ترین بعد از چین کوچک    اتساع شکمی      متسع ترین بخش لوله گوارش و 

 

 تعداد انگشتان پا چهارتا بوده که یکی عقب و سه تا جلو می باشد.

 

 دان               مری               دهان سنگدان           معده              چینه         مخرج        روده بزرگ       روده باریک        
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 چند مورد از موارد زیر در رابطه با دستگاه گوارش ملخ صحیح می باشد؟ -43

 .غذای گوارش نیافته در چینه دان ذخیره و نرم می شود 

 .گوارش مکانیکی و شیمیایی در پیش معده کامل می شود 

 می شوند. مواد غذایی گوارش یافته از معده وارد همولنف 

 .بخش حجیم انتهایی مری دندانه هایی دارد که به خردشدن بیشتر غذا کمک می کند 

 .آنزیم های ترشح شده از پیش معده در گوارش شیمیایی غذا نقش دارند 

 .گوارش غذا در دهان ملخ به کمک بزاق آغاز می شود 

 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -44

 گوارش کبوتر ..................... ملخ ، .................................................. (( )) در دستگاه

 جذب مواد گوارش یافته در معده صورت می گیرد. –( برخالف 1

 غذا پس از عبور از معده به محل گوارش شیمیایی وارد می شود.  -( همانند 2

 دان ذخیره و نرم می شود. غذای گوارش یافته در چینه –( برخالف 3

 غذا پس از عبور چینه دان به محل گوارش مکانیکی وارد می شود. -( همانند 4

 

 (98چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟)د -45

با دفعات کمتر تغذیه، ))در ................................. ، ساختاری که به ذخیره غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا 

 انرژی مورد نیاز خود را تامین کند، ..................................... ((

 .ملخ ـ در باالی غدد ترشح کننده ی بزاق قرار دارد 

 .پرنده دانه خوار ـ ابتدا مواد غذایی را به بخشی در جلوی سنگدان منتقل می کند 

 انتهای مری وارد می نماید. ملخ ـ ابتدا مواد غذایی را به بخش حجیم 

 .پرنده دانه خوار ـ مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می نماید 

 

 1                     می کند؟         کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل -46

                                                                                                                                                            2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                 )) با توجه به شکل مقابل بخش شماره .............. در بدن انسان ...................  ((                       

 با ترشح هورمونی سبب افزایش رسوب کلسیم در استخوان ها می شود.                                              -1( 1

 نی سبب افزایش ترشح آنزیم های تجزیه کننده پروتئین ها می شود. با ترشح هورمو - 4( 2

 4                                     3    د.           با ترشح هورمونی سبب افزایش ترشح بی کربنات از پانکراس می شو – 2( 3

                                                                              با تولید هورمونی سبب افزایش مصرف فولیک اسید در مغز استخوان می شود. – 3( 4
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 شامل کیسه، معدهدارند. در این جانوران،  ی چهار قسمتیمعده نشخوار کننده، نظیر گاو و گوسفند، پستانداران

 است. ی واقعی یا شیردانمعدهو  هزارال، یک اتاقک الیه الیه به نام  نگاری، بخشی به نام  سیرابی بزرگی به نام

                         ابتدا امن، غذا را با نشخوارکردن به دهان برگردانند و بجوند.این جانوران به سرعت غذا می خورند تا در فرصت مناسب یا مکانی 

                  می یابد. در  گوارشمی شود و در آنجا به کمک میکروب ها تا حدی  سیرابیبلعیده و وارد  غذای نیمه جویده

       جانوران  اغلب سلولز مقدار زیادی انرژی دارد ولیاست.  ضرورینشخوار کنندگان، وجود میکروب ها برای گوارش سلولز 

 فاقد توانایی تولید آنزیم الزم برای گوارش آن هستند. 

وارد  سیرابیو دوباره به  به طور کامل، جویدهبر می گردند. در این زمان غذا  دهانوارد و به نگاری  توده های غذا سپس به

و  آبگیریرفته، تا حدودی هزارال جریان می یابد. مواد از آنجا به نگاری به پیدا می کند و  بیشتر حالت مایعمی شود، 

 وارد عمل می شوند و گوارش ادامه پیدا می کند. آنزیم های گوارشیوارد می شوند. در این محل  شیردانسرانجام به 

 

  زمان گوارش میکروبی

 

 محل آغاز 

 گوارش میکروبی سلولز

 

  محل گوارش میکروبی

 

 جذب محل 

 گلوکز حاصل

 

 

 

 
 دوباره جویده               نیمه جویده                                                                                                   
 دهان               مری                 سیرابی     سیرابی             مری                    نگاری       دهان          مری         سیرابی   

       

 

        نگاریشیردان               هزارال                      مخرج           راست روده          روده بزرگ            روده باریک              

 

 

 (94سلول های دیواره بخش ................ )خدر شکل زیر، سلول های دیواره بخش ...........  -46

 

 مولکول های سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه می نمایند. – 1همانند  3 (1

 در مجاورت با غذای دوباره جویده شده، قرار می گیرند. - 3برخالف  1 (2

  به تولید انرژی زیستی در غیاب اکسیژن می پردازند. - 4همانند  2 (3

 خشی از مواد حاصل از گوارش را جذب می کنند.ب - 4برخالف   3 (4
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 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -47

)) در دستگاه گوارش گاو مواد غذایی ...................... ، بعد از ........................ بالفاصله وارد بخشی شده که 

)) ......................... 

 مواد حاصل از گوارش میکروبی سلولز را جذب می کند. –هزارال  –دوباره جویده  (1

 بزرگترین بخش معده و دارای دیواره چین خورده می باشد. –نگاری  –دوباره جویده  (2

 با ترشحات خود در ساخت گروهی از سلول های خونی نقش دارد. –هزارال  –نیمه جویده  (3

                                                                میکروب ها صورت می گیرد.گوارش سلولز در آن توسط  –سیرابی  –نیمه جویده  (4

 کدام گزینه در رابطه با بخش مشخص شده در لوله گوارش گاو به طور صحیح مطرح شده است؟ -48

 غذای نیمه جویده در آن تا حدود زیادی آبگیری می شود. (1

 ه محل اصلی جذب مواد عذایی می باشد.موادغذایی را به بخشی منتقل کرده ک (2

 غذای دوباره جویده در آن بیشتر حالت مایع پیدا می کند. (3

 مواد غذایی از بخشی وارد آن شده که غذای نیمه جویده را وارد سیرابی می کند. (4

 

 (99کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ )د -49

 ... (()) در بخشی از لوله گوارش ................

 گاو که آنزیم های گوارشی جانور ترشح می گردند، مواد غذایی تا حدود زیادی آب گیری می شوند. (1

 اسب که در محل اتصال روده بزرگ و روده کوچک قرار دارد، سلوالز جانور وارد عمل می شود. (2

 د.پرنده که فرآیند آسیاب کردن غذا انجام می شود، آنزیم های گوارشی جانور ترشح می گرد (3

 ملخ که غذا نرم و ذخیره می شود، مواد غذایی تا حدی گوارش یافته اند.  (4

 

 چند مورد از موارد زیر به طور صحیح مطرح شده است؟    -50

  ،مواد مغذی را به طور مستقیم از دستگاه گوارش یا مایعات بدن هر جانداری که فاقد دستگاه گوارش می باشد

 جانوران میزبان دریافت می کند. 

 ر جانوری که از غذاهای گیاهی به طور مستقیم تغذیه می کند، فاقد توانایی تولید آنزیم الزم برای گوارش سلولز ه

 می باشد.  

  هر جانوری که موادغذایی را در چینه دان نرم و ذخیره می کند، گوارش مکانیکی موادغذایی در لوله گوارش آن پس

 از معده ادامه می یابد.

 سامانه دفعی آن لوله هایی بوده که با منفذی به بیرون باز و دفع  ای کیسه های معده می باشد،هر جانداری که دار

 انجام می دهند.
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 تبادالت گازی - 3فصل
 چرا نفس می کشیم؟

          ، معتقد بود که نفس کشیدن باعث ارسطواز جانوران است.  بسیاریدر  آشکارنفس کشیدن، یکی از ویژگی های 

 بنابراین هوای دمی و بازدمی را از. او نمی دانست که هوا خود مخلوطی از چند نوع گاز است. می شودشدن قلب خنک 

  دانست.مینظر ترکیب شیمیایی یکسان  

اما در هوای  اند. هوای دمی، اکسیژن بیشتری داردهوای دمی و بازدمی نشان می دهد که این دو هوا با هم متفاوت مقایسه

بیشتر است. بنابراین، اهمیت فرایند تنفس از آنچه که ارسطو می پنداشت فراتر  نسبت به هوای دمیربن دی اکسید کبازدمی، 

 تباط دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون را بیابد.راست. درک این اهمیت، زمانی ممکن شد که آدمی توانست ا

دستگاه گردش خون، خون را از اندام های بدن جمع آوری می کند 

روف مع خون تیرهآورد. این خون که به و به سوی شش ها می

کربن دی اکسید زیادی دارد. در شش ها است اکسیژنِ کم، اما 

          می دهد و از هوا اکسیژن کربن دی اکسید را از دست خون، 

تبدیل می شود. خون روشن توسط  خون روشنمی گیرد و به 

ها فرستاده می شود. به دستگاه گردش خون به اندام ها و یاخته 

         رسد و این ترتیب، همواره به یاخته های بدن، اکسیژن می

 می شود. دی اکسید از آنها دور  کربن

   در فصل قبل دیدیم که یاخته ها چگونه مواد مغذی را به دست 

    می آورند. انرژی مواد مغذی، مثل گلوکز، باید ابتدا به انرژی 

ی این واکنش خالصه شدهبدیل شود. ت ATPذخیره شده در 

 تبدیل، به این صورت است:

 

 

ATP      آب + کربن دی اکسید +                             ADP   و فسفات + اکسیژن + گلوکز 
 

 

 یکید؟ نام دارد، علت نیاز به اکسیژن را توجیه می کند. اما کربن دی اکسید چرا باید دور شوای تنفس یاختهاین واکنش که 

را کاهش  pHتولید کند و  کربنیک اسیدزیان بار بودن کربن دی اکسید این است که می تواند با آب واکنش داده، از علل 

را مختل کند. از آنجا که  عملکرد پروتئین هامی تواند می شود که  تغییر ساختار پروتئین هاباعث  pHاین تغییر  دهد.

ای را در کار یاخته ها روتئین ها انجام می دهند؛ از بین رفتن عملکرد آنها اختالل گستردهرا پاز فرایندهای یاخته ای  بسیاری

 از کاهش اکسیژن است.خطرناک تر کربن دی اکسید، در واقع، افزایش و بافت ها ایجاد می کند. 

 

 

    ATPسوختن مولکول های زیستی مثل گلوکز برای تولید تنفس سلولی = 
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وا نشان داد. برای دانشمندان در ابتدا، وجود سه گاز نیتروژن ..................... ، اکسیژن و کربن دی اکسید را در هنکته : پژوهش های 
                رنگ( یا برم تیمول بلو رقیق)آبی رنگ( که معرف کربن دی اکسید در هوا می توان از محلول آب آهک)بی بررسی مقدار

دمیدن کربن دی اکسید به درون این محلول ها، آب آهک شیری رنگ و برم تیمول بلو، زرد با اکسید هستند استفاده کرد. دی   کربن 
 رنگ می شود.

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -1

  افزایشPH .می تواند سبب تغییر ساختار و عملکرد پروتئین ها شود 

 .کاهش اکسیژن خطرناک تر از افزایش دی اکسید کربن است 

 ود میزان اکسیژن و کربن دی اکسید در هوای دمی و بازدمی یکسان است.ارسطو معتقد ب 

 و کربن دی اکسید تولید می شود. در تنفس یاخته ای در راکیزه ها آب 

 .برم تیمول بلو و آب آهک با کربن دی اکسید به ترتیب آبی و شیری رنگ می شوند 

 .نفس کشیدن، یکی از ویژگی های آشکار همه جانوران است 

 

 های عملکردی دستگاه تنفسبخش 
 تقسیم کرد. ایبخش هادی و بخش مبادلهاز نظر عملکرد، می توان دستگاه تنفس را به دو بخش اصلی به نام های 

  تولید صدا –گرم و مرطوب کردن هوا  -ها پاک سازی از ناخالصی -هدایت هوا  بخش هادی:

و آن را از  هدایت می کنندبه درون و بیرون دستگاه تنفسی  تشکیل شده است که هوا را ایمجاری تنفسیبخش هادی، از 

 تا برای مبادله کنندمیگرم و مرطوب و نیز، پاک سازی میکروب های بیماری زا و ذرات گرد و غبار، ها، مثل ناخالصی

 به بخش هادی تعلق دارد. از بینی تا نایژک انتهاییگازها با خون آماده شود. 

     ، مانعی در برابر ورود موهای آنپوشیده شده است که  )اپیدرم و درم(پوست نازکیدر بینی، از ابتدای مسیر ورود هوا 

در بینی آغاز می شود که در سراسر مجاری هادی  مخاط مژک دارهای هوا ایجاد می کند. با پایان یافتن این پوست، ناخالصی

دارد. در این ترشحات مواد ضد میکروبی وجود  ترشحات مخاطی و فراوانیاخته های مژک دار امه پیدا می کند. این مخاط، اد

 )ماده مخاطی چسبناک و آنزیم لیزوزیم(دارد. 

    ترشحات مخاطی، ناخالصی های هوا را ضمن عبور به دام می اندازد. مژک ها با حرکت ضربانی خود، ترشحات مخاطی و 

د. در آنجا یا به دستگاه گوارش وارد شده، شیره معده آنها را نابود می رانن حلقبه سوی دام افتاده در آن را ناخالصی های به 

 می کند یا به خارج از بدن هدایت می شوند.  

می کنند. مرطوب کردن هوا برای تبادل گازها ضرورت دارد. گازهای تنفسی تنها در صورتی  مرطوبترشحات مخاطی، هوا را 

 و خون مبادله شوند.که محلول در آب باشند، می توانند بین شش ها 

وجود  ی نازکای وسیع از رگ هایی با دیوارهشبکهدر بینی، 

دارد که هوا را گرم می کند. این شبکه به سطح درونی بینی بسیار 

نزدیک است، بنابراین آسیب پذیری بیشتری دارد و آسان تر از دیگر 

 نقاط، دچار خون ریزی می شود.
 

        مژک دار قرار دارند که در بین آنها  در مخاط نای سلول های استوانه ای
 سلول های استوانه ای فاقد مژک و سلول های باقالی! قرار دارند.
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، حلقهوا با عبور از بینی، دهان، یا هر دو، به حلق وارد می شود. 

ای، که هم هوا و هم غذا از آن عبور می کند. گذرگاهی است ماهیچه

ی شود. در این دوراهی، حنجره در انتهای حلق به یک دوراهی ختم م

  جلو و مری در پشت قرار دارد.

       واقع است و در تنفس، دو کار مهم انجام  حنجره در ابتدای نای

ی غضروفی آن، مجرای عبور هوا را باز نگه می دهد. یکی آنکه دیواره

می دارد و دیگر آنکه درپوشی به نام برچاکنای )اپی گلوت( دارد که 

 ود غذا به مجرای تنفسی می شود.مانع ور

دارد که  C، حلقه های غضروفی شبیه به نعل اسب یا حرف نای دیواره

( Cحرف  )دهانه غضروف دارند. دهانههمیشه باز نگه می مجرای نای را

به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری 

 با مانعی رو به رو نمی شود. 

 نایژه های اصلینتهای خود، به دو شاخه تقسیم می شود و نای، در ا

اصلی به  هر نایژه)نایژه اصلی راست کوتاهتر و قطورتر است( آورد. را پدید می

تقسیم می شود.  نایژه های باریکتریک شش وارد شده، در آنجا به 

رویم، ی اصلی به سمت نایژه های باریکتر پیش میهمچنان که از نایژه

انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی  ر غضروف کاسته می شود.از مقدا

      نامیده می شود. به علت نداشتن غضروف، نایژک ها  نایژکندارد، 

می توانند تنگ و گشاد شوند. این ویژگی نایژک ها به دستگاه تنفس 

امکان می دهد تا بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند. 

 نام دارد.نایژک انتهایی ایژک در بخش هادی، آخرین انشعاب ن

 )نایژک ها تحت تاثیر هورمون ................................................ باز می شوند.(
 
 

                         ندی سست + غدهپیو بافت پوششی سنگفرشی چند الیه +مخاط:                      :زیر مخاطپیوندی سست + شبکه یاخته های عصبی                  

 : ماهیچه ایماهیچه طولی و حلقوی + پیوندی سست + شبکه یاخته های عصبی

                :بیرونیپیوندی سست                                            
         

 پوششی استوانه ای مژکدار با آستر پیوندی:

 
  پیوندی با غدد ترشحی:                        

  

  

 

 

 
 

 ی نای، از بیرون به درون شامل چهار الیه است:ساختار بافتی دیواره

 مخاط)بافت پوششی با آستر پیوندی( – 4زیرمخاط با غدد ترشحی                    – 3غضروفی ماهیچه ای                -2      پیوندی       -1
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 ارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟چند مورد از موارد زیر عب -2

 )) هر یک از سلول های مخاط نای، ...................... (( 

 .توسط شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی به یکدیگر متصل می باشند 

 .در تماس با الیه ای از ترشحات چسبناک مخاطی با ضخامت متفاوت می باشند 

  به باال، ناخالصی های به دام افتاده را به سوی حلق می رانند.با زنش مژک های خود رو 

 .بسیار به یکدیگر نزدیک و فضای بین سلولی اندکی داشته و استوانه ای شکل می باشند 

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با بخش هادی دستگاه تنفس انسان صحیح می باشد؟ -3

 حات مخاطی می باشد.سرتاسر بخش هادی دارای مخاط مژکدار با ترش 

 .هر یک از سلول های استوانه ای مخاط نای دارای مژک های فراوان است 

 .مژک های بخش هادی همواره با حرکت رو به باال، مواد را به سوی حلق می رانند 

 .نایژه ها همانند نای در دیواره خود دارای غضروف و ماهیچه صاف می باشند 

 ون شش ها حبابک ها وجود دارد.بر روی آخرین انشعاب نایژک ها در 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -4

 .مخاط نای همانند مخاط مری از سلولهای پوششی با توانایی ترشح ماده مخاطی تشکیل شده اند 

 .در دو طرف غضروف های نای بافت پیوندی قرار گرفته است 

 ف های نای نزدیکترند.ماهیچه ای طولی مری نسبت به ماهیچه های حلقوی به غضرو 

 .داخلی ترین سلول های مری همانند نای سلول های مژکدار می باشند 

 .در الیه زیرین الیه بیرونی در مری برخالف نای بافت ماهیچه ای به همراه بافت پیوندی وجود دارد 

  .مخاط مری همانند زیر مخاط نای دارای غدد ترشحی می باشد 

 

 

 

 مقابله با ناخالصی ها  – مبادله هواای: بخش مبادله

ای، با حضور اجزای کوچکی به نام بخش مبادله

حبابک مشخص می شود. نایژکی را که روی آن 

می نامیم.  اینایژک مبادلهابک وجود دارد، حب

ای خود به ساختاری شبیه نایژک مبادله ای در انته

      انگور ختم می شود که از اجتماع  به خوشه

مده است. هر یک از این خوشه ها حبابک ها پدید آ

مخاط مژک دار  می نامند. ی حبابکیکیسهرا یک 

ای به پایان می رسد، بنابراین در طول نایژک مبادله

 در محل حبابک ها، این مخاط وجود ندارد.
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 در حبابک ها، گروهی از یاخته های دستگاه ایمنی بدن به نام

  ین یاخته ها، مستقر شده اند. ا درشت خوار )ماکروفاژها(

        باکتری ها و ذرات گرد و غباری را که از مخاط مژک دار 

گریخته اند نابود می کنند. درشت خوارها یاخته هایی با ویژگی 

  این یاخته ها، نه فقط در  اند.توانایی حرکتبیگانه خواری و 

کیسه های حبابکیِ شش ها، بلکه در دیگر نقاط بدن نیز حضور 

 ........................................................................................دارند مثل 

 

 

هنگام نفس کشیدن، حجم کیسه های حبابکی تغییر می کند. الیه ی نازکی از آب، سطحی 

از حبابک را که در تماس با هواست پوشانده است، بنابراین حبابک به علت وجود نیروی 

عامل سطح فعال  آب، در برابر باز شدن مقاومت می کند. ماده ای به نامکشش سطحی 

از یاخته های حبابک ها ترشح می شود، با کاهش نیروی کشش  بعضیکه از  )سورفاکتانت(

از نوازدانی که زود هنگام به دنیا   بعضیسطحی، باز شدن حبابک ها را آسان می کند. در 

است و بنابراین به زحمت نفس  کافی ساخته نشدهبه مقدار آمده اند، عامل سطح فعال 

 می کشند.

اطراف حبابک ها را مویرگ های خونی فراوان، احاطه کرده اند و به این 

 ترتیب، امکان تبادل گازها بین هوا و خون فراهم شده است. 

نوع اول، سنگفرشی و حبابک از دو نوع یاخته ساخته شده است. دیواره 

 م؛ با ظاهری کامالً متفاوت، به تعداد خیلی کمترنوع دواست.  فراوان تر

را بر عهده دارد. درشت خوارها را  ترشح عامل سطح فعالدیده می شود و 

  نمی کنند.جزء یاخته های دیواره حبابک، طبقه بندی 

برای اینکه اکسیژن و کربن دی اکسید بین هوا و خون مبادله شوند، این 

هر دو دیواره، از بافت پوششی سنگفرشی ی حبابک ها و دیواره مویرگ ها عبور کنند. مولکول ها باید از ضخامت دیواره

ی مشترک ، بافت پوششی حبابک و مویرگ هر دو غشای پایهجاهای متعددساخته شده اند که بسیار نازک است. در  یک الیه

های سنگفرشی نوع اول سبب ارتباط  منافذ بین سلول دارند، در نتیجه مسافت انتشار گازها به حداقل ممکن رسیده است.
 حبابک ها با یکدیگر می شود.

 
در هنگام عبور اکسیژن از حبابک 

نی، اکسیژن به مویرگ های خو
نوع سلول  1تا سلول ،  ۲از 

بار از غشا  4)سنگفرشی( ،
الیه فسفولیپیدی  ۸از   سلولی، 

و    از غشای پایه مشترک  عبور 
می کند. البته برای ورود به 

چه های قرمز از یک غشا و گوی
دو الیه فسفو لیپیدی دیگر هم 

 می گذرد.
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 ترشح ماده مخاطی سورفاکتانت نوع بافت پوششی مژک غضروف 

      نای

      نایژه ها

      نایژک ها

      حبابک
 
 در انسان، حبابک ................ نایژک ..................   - 5

 فاقد سلول های مژک دار است. -( همانند2پایه می باشد.                                           واجد غشای  -( برخالف1

 ماده ای مخاطی ترشح می کند. -( برخالف4فاقد حلقه های غضروفی است                                        -( همانند3

 

 انسان صحیح می باشد؟چند مورد از موارد زیر در رابطه با دستگاه تنفس  -6

 .دهانه غضروف های نای به منظور تسهیل بلع به سمت جلو قرار گرفته است 

  .نایژک های انتهایی بر خالف نایژه های انتهایی بافت غضروف کمتری دارند 

 .سورفاکتانت سطح درونی مجاری تنفسی را پوشانده و کشش سطحی مایع را کاهش می دهد 

  هادی که غضروف وجود دارد، مخاط مژکدار نیز یافت می شود.در دیواره هر بخشی از بخش 

 .بعضی از نوزادان زودرس به دلیل فقدان سورفاکتانت به زحمت تنفس می کنند  

 .همه حبابک ها در انتهای نایژک های مبادله ای قرار گرفته اند 

 

 بب ............................ می شود.سورفاکتانت توسط سلول های ........................ حبابک ساخته شده و س -7

 کاهش مقاومت آب –( سنگفرشی 2کاهش کشش سطحی                                       –( فراوان 1

 تسهیل باز شدن  –( غیر سنگفرشی 4کمک به عمل بازدم                                           –( کمتر 3

 

 در رابطه با دستگاه تنفس انسان صحیح می باشد؟ چند مورد از موارد زیر -8

 .گروهی از سلول های دیواره حبابک توانایی بیگانه خواری دارند 

 .نایژک های مبادله ای فاقد غضروف و فاقد مژک می باشند 

 .اولین بخش از انشعابات نایژه ها درون شش ها که فاقد غضروف است، نایژک انتهایی می باشد 

  نایژکی از بخش هادی قرار داشته که مخاط مژک دار در طول آن به پایان می رسد.حبابک ها بر روی 

 شود. یمشترک وارد حبابک ها م هیپا یپس از عبور از غشا ژنیدر هنگام مبادله هوا، اکس 

 .آخرین انشعاب نایژک درون شش ها، نایژک انتهایی نام دارد 
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 (98)د نیست؟تار بافتی دیواره نای که در تماس با الیه مخاط قرار دارد، صادق در انسان، کدام مورد درباره الیه ای از ساخ -9

 ( تعدادی غدد ترشحی دارد.                                                          1

 ( دارای رگ های خونی و اعصاب است.2

             ماهیچه ای چسبیده است.                         –( به الیه غضروفی 3

 ( یاخته های استوانه ای مژکدار دارد. 4

 

 (99است؟ )د نامناسبکدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر  -10

 ))در بخش هادی دستگاه تنفسی انسان، گروهی از یاخته های ...................((

 سنگفرشی به گرم شدن هوای دم کمک می کند. (1

 وجود می آورند.ترشحی، الیه ای با ضخامت متفاوت را ب (2

 پوششی و مویرگی از غشای پایه مشترکی استفاده می کنند. (3

 غیرپیوندی، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضد میکروبی می فرستند. (4

 

 (99)خچند مورد برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟  -11

 .................« در بخشی از مجرای هادی دستگاه تنفس انسان، گروهی از »

 بسپار )پلیمر(ها، در پاسخ ایمنی بدن دخالت دارند.  -الف

 کنند. های سنگفرشی، به گرم شدن هوای دم کمک مییاخته -ب

 آورند. ای با ضخامت متفاوت را به وجود میهای ترشحی، الیهمولکول -ج

 فرستند. ها، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضد میکروبی مییاخته -د

 

 (1401های ریۀ انسان درست است؟ )د ورد، درباره ساختار حبابکچند م -12

 شود.های نوع دوم زوائد ریزی یافت میدر سطح یاخته 

 .فقط در بین دو یاخته نوع دوم مجاور، منفذی وجود دارد 

 ها، غشای پایۀ مشترک دارند.های مویرگهای نوع اول و یاختهیاخته 

 های گسترده وجود دارد.ها و کیسهای از لوله، شبکههای نوع اولفقط در سیتوپالسم یاخته 

 ( چهار4   ( سه 3   ( دو 2   یک  (1

 

 

 

 

 

 

 



  Learn Better -دهم                                                                         1402 کنکور                                               حنیف عظیمی             دکتر

58 
 

 حمل گازها در خون

بن دی اکسید رساند و کرکار دستگاه تنفس با همکاری دستگاه گردش خون، کامل می شود. خون، اکسیژن را به یاخته ها می

 تا از بدن خارج شود.می گیرد و به سمت شش ها می آورد را از آنها 

بنابراین به ساز و کارهای  با توجه به اینکه بخش اندکی از این گازها به صورت محلول در خوناب جابجا می شوند،

  دیگری برای حمل این مولکول ها در خون نیاز است.

 

چهار  )هموگلوبین، پروتئینی است که ازاست.  هموگلوبینقرمز سرشار از  گویچه
آمینواسیدی )........................................( تشکیل شده است. هر رشته، به یک  زنجیره

           گروه غیرپروتئینی به نام هِم متصل است. هر گروه هِم یک اتم آهن دارد که 
  می تواند به طور برگشت پذیر به یک مولکول اکسیژن متصل شود.(

 

، کمتر از غلظت اکسیژن غلظت اکسیژن خونی که از قلب به شش ها می رود

  در شش ها اکسیژن به هموگلوبین  در هوای اطراف حبابک ها است، در نتیجه

می پیوندد و در مجاورت بافت ها، که غلظت اکسیژن به علت مصرف شدن توسط 

یاخته ها کاهش یافته است، اکسیژن از هموگلوبین جدا و به یاخته ها داده می شود. 

            غلظت هموگلوبین و یا گسستن از آن نیز تابع  پیوستن کربن دی اکسید به

در بافت ها، کربن دی اکسید به هموگلوبین متصل و در  کربن دی اکسید است.

 شش ها از آن جدا می شود.
 

مولکول دیگری است که می تواند به هموگلوبین متصل شود با این  کربن مونوکسید،

محل اتصال این مولکول به  نمی شود.به آسانی جدا تفاوت که وقتی متصل شد، 

هموگلوبین، همان محل اتصال اکسیژن است. بنابراین کربن مونواکسید با اتصال به 

می شود و چون به آسانی جدا نمی شود ظرفیت بین، مانع پیوستن اکسیژن هموگلو

حمل اکسیژن را در خون کاهش می دهد. این وضعیت ممکن است چنان شدید باشد 

         رود. نجر شود. از این رو کربن مونواکسید گاز سمی به شمار میکه به مرگ م

 تنفس این گاز باعث مسمومیت می شود و به گاز گرفتگی شهرت دارد.

 

 

        بیشترین مقدار حمل اکسیژن در خون به وسیله هموگلوبین انجام می شود، اما هموگلوبین در ارتباط با حمل 

 دارد. کربن دی اکسید نقش کمتری

 

  حمل می شود. در گویچه قرمز، آنزیمی به نام  در خونبیشترین مقدار کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات 

 به سرعتآورد. کربینک اسید هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می کربنیک انیدراز

       وارد می شود. با رسیدن به  خوناببیکربنات از گویچه قرمز خارج و به  به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون

 شش ها، کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود و از آنجا به هوا انتشار می یابد.
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   حمل گازها در خون:
 شش                                                                                                                      

   2HbO                    2Hb   +   O            گویچه قرمزبیشترین مقدار ترکیب با هموگلوبین                              

 بافت                                                     اکسیژن                                                                              

 پالسما در بخش اندکی  محلول                             

             

 

                                                                                        بخش اندکی محلول در پالسما                                                        

 
 بافت                                                                                                                                                               

           2HbCO                     2Hb   +   CO                     شی! ترکیب با هموگلوبین گویچه قرمز بخ                                             

 شش                                                                                                                                    دی اکسید کربن

 
              سرعتبه                                                                                                                                                                

-               3HCOپالسما               2COبیشترین مقدار بی کربنات در پالسما       
3+  HCO  +H              3CO2O            H2H+  2CO                                                                                                                           

 شش                                                                  

 کربنیک انیدراز گویچه قرمز          هموگلوبین                                                                                                                      

 

 
، کربن دی اکسید ابافت هپیوستن کربن دی اکسید و اکسیژن به هموگلوبین و یا گسستن از آن تابع غلظت آن ها است. در 

 اکسیژن به هموگلوبین متصل و کربن دی اکسید از آن جدا می شود.شش ها به هموگلوبین متصل و اکسیژن از آن جدا و در 
 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -13

 .اکسیژن پس از جداشدن از هموگلوبین از غشای پایه مشترک عبور می کنند 

 ید توسط آنزیم کربنیک انیدراز در پالسما به بی کربنات تبدیل می شود.بیشترین مقدار کربن دی اکس 

 .در مجاورت حبابک ها دی اکسید کربن در ترکیب با هموگلوبین قرار می گیرد 

 .بیشترین مقدار دی اکسید کربن از طریق گویچه های قرمز خون جابجا می شود 

 ژن می باشد.محصول مستقیم انیدرازکربنیک یون های بی کربنات و هیدرو 

 .در مجاورت غشای پایه مشترک کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود 

 .محل اتصال کربن دی اکسید به هموگلوبین همان محل اتصال اکسیژن است 

  2از نظر میل ترکیبی با هموگلوبین ترتیب به صورتCO >  2O  >CO  .می باشد 

 ه به گویچه های قرمز، به هموگلوبین متصل نمی شود.بیشترین مقدار کربن دی اکسید وارد شد 

 .افزایش مصرف ید در بدن سبب افزایش فعالیت آنزیمی در گویچه های قرمز می شود 

 شود می قرمز های گویچه در آنزیمی فعالیت افزایش سبب کند به نسبت تند ای ماهیچه تارهای بیشتر فعالیت. 
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 ی ششیتهویه
ند دم و بازدم است. برای درک چگونگی دم و بازدم، الزم است ابتدا با ساختار و عمل شش ها آشنا ی ششی شامل دو فرآیتهویه

 شویم.

 شش ها 
ای دیافراگم )میان بند( ...................................  قرار دارند. شش چپ به علت مجاورت ماهیچه سینه و روی پرده شش ها درون قفسه

شش راست از سه قسمت یا لپ یا لوب و شش چپ از دو قسمت تشکیل است.  کوچک ترریبا قلب، از شش راست قد

           را به شش  اسفنج گونهاند و ساختاری به خود اختصاص داده کیسه های حبابکیبیشتر حجم شش ها را  شده است.

احاطه کرده، دیگر بخش فراوان  ، که اطراف کیسه های حبابکی را همچون تار عنکبوتمویرگ های خونی فراوانمی دهند. 

 رگ ها ای از نایژه ها ، نایژک ها ، کیسه های حبابکی و عمدتاً مجموعهدر شش ها است. بنابراین شش را می توان 

 آن را احاطه می کند. بافت پیوندیدانست که از بیرون 

پرده، به سطح شش چسبیده و  الیه های اینفرا گرفته است. یکی از  ی جنبپردهای دوالیه به نام هر یک از شش ها را پرده

        ، مایع جنب ی جنب، فضای اندکی است که از مایعی به نامدیگر به سطح درونی قفسه سینه متصل است. درون پردهالیه 

که  پر شده است. فشار این مایع از فشار جو کمتر است و باعث می شود شش ها در حالت بازدم، کامال جمع نشوند. در صورتی

 قسمتی از قفسه سینه سوراخ شود، شش ها جمع می شوند.  

 

شار منفی و ................... فشار و ..................................... ف.)فشار این مایع جنب همواره منفی بوده و در هنگام دم عمیق .......
 . فشار و ..................................... فشار منفی را دارد.(بازدم عمیق ........................................در هنگام 

 

   

   

                                                                                                                       1 

                                                                                                                            2 

 3                  جناغ                                                                                                     

                                                                                                                                   4       

                                                                                                                                   5               
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حجم قفسه سینه  . هنگامی کهکشسانیویژگی و دیگری  پیروی از حرکات قفسه سینهشش ها دو ویژگی مهّم دارند: یکی 

    می یابد، شش ها باز می شوند. در نتیجه، فشار هوای درون شش ها کم شده، هوای بیرون به درون شش ها کشیده افزایش 

یژگی کشسانی، شش ها در برابر کشیده شدن، مقاومت نیز نشان می دهند و تمایل می شود. اما باید توجه داشت که به علت و

 کشسانی شش ها در بازدم نقش مهمی دارد.خود بازگردند. ویژگی  دارند به وضعیت اولیه

 هماهیچ ،اولافزایش حجم قفسه سینه رخ می دهد. در این رویداد، دو عامل دخالت دارد.  دم، فرایندی است که در نتیجه

 آید.)میان بند( که در حالت استراحت، گنبدی شکل است اما وقتی منقبض می شود، به حالت مسطح در میدیافراگم

ماهیچه های بین دنده ای خارجی که دنده ها را به سمت باال و جلو جا به جا می کند و جناغ را به جلو ، انقباض دوم

گردن  م عمیق، انقباض ماهیچه های ناحیهدر درا بر عهده دارد.  ینقش اصلآرام و طبیعی، دیافراگم . در تنفس راندمی

 نیز، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می کند.

           دیافراگم و ماهیچه های بین دنده ای خارجی، و بر اثر ویژگی کشسانی شش ها، حجم  در آمدن ماهیچه با به استراحت

در بازدم عمیق، انقباض یابد و هوای درون آنها به بیرون رانده می شود. قفسه سینه و در نتیجه، حجم شش ها کاهش می 

 ای داخلی و نیز ماهیچه ها شکمی، به کاهش حجم قفسه سینه کمک می کند.ماهیچه های بین دنده

 

 
 

 حـجــــــم                            فشـــــــــــار
 
 

حجم خود را افزایش داده در نتیجه فشار درون آنها  پیرویها با خاصیت  در هنگام دم به دنبال افزایش حجم قفسه سینه شش

کاهش یافته تا هوا با مکش وارد شش ها شود و در هنگام بازدم به دنبال به استراحت در آمدن ماهیچه ها، شش ها با خاصیت 

 خارج می شود. حجم خود را کاهش داده در نتیجه فشار درون آنها افزایش یافته پس هوا از آنهاکشسانی 
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.........................................  بازدم معمولیماهیچه های ................................................ و در هنگام  دم معمولیدر هنگام 
 منقبض می شوند.

 

 بازدم عمیق دم عمیق 

   دیافراگم

   بین دنده ای داخلی

   بین دنده ای خارجی

   چه های شکمماهی

   ماهیچه های گردن

   دنده ها

   جناغ

 

 (93در یک فرد، با ............. شدن عضله ای که مهم ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد، ..........)د -14

 جناغ سینه به سمت عقب حرکت می کند. -( مسطح1

 بازشدن حبابک ها تسهیل می شود.  -( غیرمسطح 2

 دنده ها به سمت باال و بیرون حرکت می کنند. - ( غیرمسطح3

 مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می ماند. -( مسطح 4

 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟  -15

 )) در هنگام دم عمیق ....................... و ............................. می باشند.((

 عضالت شکم منقبض                     -گم مسطح(دیافرا1

 دیافراگم گنبدی -( ماهیچه های بین دنده ای خارجی در حال انقباض 2

 عضالت شکم در حال استراحت     -(جناغ به طرف جلو3

 جناغ به طرف جلو -(ماهیچه های بین دنده ای داخلی در حال انقباض4

 

 (98اسب کامل می کند؟ )دکدام گزینه عبارت زیر را به طور من -16

 )) در انسان به منظور انجام هر نوع عمل ........................... ، ماهیچه یا ماهیچه های ............................ ((

 گردن، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می نماید. –دم  (1

 بین دنده ای داخلی، به انقباض در می آیند. –بازدم  (2

 ، از حالت گنبدی خارج می شود.دیافراگم  -دم  (3

 شکمی، از نظر طول کوتاه می شود. –بازدم  (4
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 (98کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ )خ -17

 )) در انسان به منظور انجام هر نوع عمل ........................... ، ماهیچه یا ماهیچه های ............................ ((

 شکمی منقبض می شوند. –بازدم  (1

 ناحیه گردن انقباض می یابند. –دم  (2

 دیافراگم فقط نقش اصلی را به عهده دارد. –دم  (3

 .بین دنده ای خارجی به حالت استراحت در می آیند –بازدم  (4

 

 (98کدام گزینه در مورد دستگاه تنفسی انسان درست است؟ )خ ق  -18

 ن دیافراگم همزمان می گردد.حرکت رو به پایین دنده ها همواره با مسطح شد (1

 حرکت رو به جلوی استخوان جناغ سینه همراه با حرکت رو به باالی دیافراگم انجام می گیرد. (2

 تغییر موقعیت جناغ سینه همواره با کوتاه شدن طول سارکومرهای عضالت شکم همراه است. (3

 ود در ساختار دیافراگم صورت می گیرد.افزایش حجم قفسه سینه، به دنبال در هم رفتن رشته های نازک و ضخیم موج (4

 

 کدام گزینه عبارت را با توجه به عملکرد ماهیچه های تنفسی انسان به طور صحیح تکمیل می کند؟ -19

ست،  شکمی منقبض ا ست، ماهیچه های ............... و در هر زمان که ماهیچه های  سطح ا )) در هر زمان که دیافراگم م

 ................ می باشند. ((ماهیچه های ...........

 بین دنده ای خارجی در حال استراحت –گردن در حال انقباض  (1

 بین دنده ای داخلی در حال استراحت –بین دنده ای خارجی در حال انقباض  (2

 دیافراگم در حال استراحت –بین دنده ای داخلی در حال استراحت  (3

 گردن در حال انقباض –شکمی در حال انقباض  (4

  

 نشده است؟کدام گزینه در رابطه با پرده جنب به طور صحیح مطرح  -20

 بخشی از الیه خارجی آن در تماس با ماهیچه بین دنده ای و دیافراگم می باشد. (1

 ی بین دو تنفس نقش مهمی دارد.در ایجاد امکان تبادل گازها در فاصله (2

 شود.انقباض ماهیچه های گردن سبب ایجاد بیشترین فشار در مایع آن می  (3

 ایجاد سوراخ در آن سبب خروج هوای باقی مانده از درون شش ها می شود.  (4

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -21

 .پیروی از حرکات قفسه سینه در دم و ویژگی کشسانی شش ها در بازدم نقش دارد 

 5 .جفت دنده پایینی با غضروف پیوسته به هم به جناغ متصل می باشند 

 یچه های شکمی فشار هوا را درون شش ها افزایش می دهد.انقباض ماه 

 .اگر تکه ای از شش را در ظرفی پر از آب بیندازید روی سطح آب شناور می ماند 

 .در نای گوسفند قبل از دو نایژه اصلی، یک انشعاب سوم هم مشاهده می شود که به شش چپ می رود 

 نای و نایژه ها برخالف نایژک ها دارای غضروف های C .شکل می باشند 

 

 



  Learn Better -دهم                                                                         1402 کنکور                                               حنیف عظیمی             دکتر

64 
 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -22

ستگاه  صاص داده و این بخش در د شش ها را به خود اخت شترین حجم  سان، بی ستگاه تنفس ان )) بخش ............... از د

 تنفس انسان، ................ بخش دیگر، ...................... ((

 در پاک سازی دستگاه تنفس از میکروب های بیماری زا نقش دارد. –ف برخال –مبادله ای  (1

 در دیواره ممکن است دارای حلقه های غضروفی کامل یا ناقص باشد. –برخالف  –هادی  (2

 در به دام انداختن و انتقال ناخالص های هوا به حلق نقش دارد.  -همانند  –مبادله ای  (3

 رودی یا خروجی به دستگاه تنفس نقش دارد.در تنظیم میزان هوای و –همانند  –هادی  (4

 

 

 

 فعالیت : تشریح شش گوسفند
شش به علت دارا بودن کیسه های حبابکی فراوان، حالتی اسفنج گونه دارد. شش راست از شش چپ بزرگتر است.  ویژگی ظاهری:-1

 شش راست از سه قسمت یا لپ یا لوب و شش چپ از دو قسمت تشکیل شده است. 

اگر در نمونه ای که تهیه کرده اید مری نیز وجود دارد، به محل قرارگیری آن توجه کنید. نای در  راست و چپ: تشخیص شش -2

جلو و مری در پشت قرار گرفته است و به این ترتیب می توانید سطح جلویی و پشتی نای و شش ها )و در نتیجه راست و چپ آنها( را 

شخیص سطح جلویی و پشتی نای در حالتی که مری از آن جدا شده است، کافی است به نیز مشخص کنید. مری را جدا کنید. برای ت

از سایر قسمت ها  Cاند. این وضعیت باعث می شود که در نای، قسمت دهانه ی حرف شکل Cیاد داشته باشید که غضروف های نای 

 ی به مری و بنابراین سطح پشتی نای است.نرم تر باشد. با لمس کردن، این قسمت را پیدا کنید. این قسمت، محل اتصال نا

 با یک تلمبه از نای به درون شش ها بدمید و خاصیت کشسانی شش ها را مشاهده کنید.بررسی ویژگی کشسانی شش ها:  -3

         ( در طول، برش دهید تا به نزدیکی شش ها برسید. Cنای را از قسمت نرم آن )دهانه ی حرف  بررسی ساختارهای درونی: -4

مدخل این  رود.در نای گوسفند، قبل از دو نایژه اصلی، یک انشعاب سوم هم مشاهده می شود که به شش راست می

 انشعاب و سپس نایژه های اصلی را مشاهده کنید.

اختار برش طولی نای را از مدخل نایژه اصلی ادامه دهید. دقت کنید که بریدن نایژه ی اصلی به سادگی نای نیست و این به علت س

       در طول نای، مدخل های ی کامل و بعد به صورت قطعه قطعه است.در ابتدا به صورت حلقهغضروف های نایژه است که 

 نایژه های بعدی قابل مشاهده است.

رخرگ ها و اند. نایژه ها، سای از شش را بِبُرید، در مقطع آن سوراخ هایی را مشاهده می کنید که به سه گروه قابل تقسیماگر تکه

     ابل تشخیص است. سرخرگ ها دیوارهی نایژه ها به علت دارا بودن غضروف، زبر است و به این ترتیب از رگ ها قسیاهرگ ها. لبه

 نبود خون هم باز است اما دهانه  ی آنها حتی درمحکم تری نسبت به سیاهرگ ها دارند و به همین علت، برخالف سیاهرگ ها دهانه

 ر نبود خون بسته است.سیاهرگ ها د

 ای از شش را ببرید و در طرفی پر از آب بیندازید خواهید دید که روی سطح آب شناور می ماند. اگر تکه
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 حجم های تنفسی
مقدار هوایی که به شش ها وارد یا از آن خارج می شود به چگونگی دم و بازدم ما بستگی دارد. بنابراین، حجم های مختلفی از 

اندازه می گیرند. )اسپیرومتر( می توان به شش وارد و یا از آن خارج کرد. حجم های تنفسی را با دستگاه دَم سنج  هوا را

بازدم های فرد رسم می کند، دَم نگاره )اسپیروگرام( نامیده می شود. تحلیل دم نگاره در تشخیص موداری که دَم سنج از دم و ن

 درست بیماری های ششی کاربرد دارد. 

می گویند. حجم جاری حدود  حجم جاریمقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج می شود  به

ml500  .آید.به دست می حجم تنفسی در دقیقهاز حاصل ضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه، است 

 دمی، حجم ذخیرهبه شش ها وارد یا از آنها خارج کنیم. اما می دانیم که با دم یا بازدم عمیق می توانیم مقدار بیشتری هوا را 

، بازدمی حجم ذخیرهبه مقدار هوایی گفته می شود که می توان پس از یک دم معمولی، با یک دم عمیق، به شش ها وارد کرد. 

به مقدار هوایی گفته می شود که می توان پس از یک بازدم معمولی، با یک بازدم عمیق از شش ها خارج کرد. حتّی بعد از یک 

    می نامند.  حجم باقی مانده بازدم عمیق، مقداری هوا در شش ها باقی می ماند و نمی توان آن را خارج کرد. این مقدار را

 همچنین تبادل گازها را در فاصلهدارد، چون باعث می شود حبابک ها همیشه باز بمانند. حجم باقی مانده، اهمیت زیادی 

 بین دو تنفس ممکن می کند.

رسد. به این هوا که در باید توجه کرد که بخشی از هوای دمی در بخش هادی دستگاه تنفس می ماند و به بخش مبادله ای نمی

 بستگی دارد. به سن و جنسیت اویند. مقدار حجم ها در فرد سالم، می گو هوای مرده میلی لیتر است، 150حدود 

 .هوای مرده در ..................... دم و در ................... بازدم می باشد 

 .................... هوای مرده جزو ظرفیت حیاتی 

 .در یک دم عمیق هوای مرده بخشی از هوای .................. است 

 یابد.عصاب سمپاتیک میزان حجم هوای مرده در یک دقیقه ................ میبا تحریک ا 

 

 ظرفیت های تنفسی
عمیق و با یک  مقدار هوایی است که پس از یک دم ظرفیت حیاتیظرفیت تنفسی، مجموع دو یا چند حجم تنفسی است. 

       است.  ذخیره دمی و ذخیره بازدمیمجموع حجم های جاری، می توان از شش ها خارج کرد و برابر با بازدم ععیق 

  حداکثر مقدار هوایی است که شش ها می توانند در خود جای دهند و برابر است با مجموع ظرفیت حیاتی و  ظرفیت تام،

 حجم باقی مانده.
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  هوای جاری:                                                                                                   

 مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد                                                                                                    

 ا در یک بازدم عادی خارج می کنیم.                                                                                       و ی                                                                                                   

  

                                                      

 هوای ذخیره ی دمی)هوای مکمل(:   مقدار هوایی که               ظرفیت حیاتی:                                    

 مقدار هوایی که پس از یک دم معمولی  با یک بازدم                 پس از یک دم عمیق و                                    

 ش ها وارد کرد.                 می توان با یک دم عمیق به شها خارج کرد.                 عمیق می توان از شش                                    

                                                                                                            

 

                                                                                    

 مقدار هوایی که هوای ذخیره بازدمی:                                                                                                  

 پس از یک بازدم معمولی می توان                                                                                                    

 با یک بازدم عمیق از شش ها خارج کرد.                                                                                                 

 تام ظرفیت                 

 می توانند در خود جای دهند     حداکثر مقدار هوایی که شش ها     

 

 مقدار هوایی که پس از حداکثر بازدم، هنوز درون شش ها باقی می ماند. هوای باقی مانده :                                       
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 ماهیچه های تنفسی منقبض هوای موجود در دستگاه تنفس 

   پس از دم معمولی

   پس از دم عمیق

   پس از بازدم معمولی

   پس از بازدم عمیق

شان می  -23 سالم را ن سپیروگرام یک فرد  صحیح  شکل زیر ا شکل کدام یک از گزاره های زیر  دهد، با توجه به این 

 )المپیاد( نیست؟

 

 G .را نمی توان در طی یک اسپیرومتری ساده به دست آورد  

 C .مجموع حجم جاری و حجم ذخیره دمی را نشان می دهد 

 B .مجموع حجم جاری و حجم ذخیره بازدمی را نشان می دهد 

 D ی دهد.ظرفیت حیاتی ریه ها را نشان م  

 F .هوایی است که پس از یک بازدم معمولی و با یک بازدم عمیق از ریه ها خارج می شود 

 

.......... برخالف هوای ......توان بیان داشت که هوای .....با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم، می -24

 (95 شود.)د....... بخشی از ظرفیت حیاتی محسوب می.................

 ی بازدمیی دمی ـ ذخیره( ذخیره2                  ( ذخیره دمی ـ مرده1

 ی بازدمیمانده ـ ذخیره ( باقی4                             ( مرده ـ باقی مانده3

 نمی کند؟چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل  -25

 ................. ، ماهیچه یا ماهیچه های ............................ می باشند.(()) در اسپیروگرام مقابل هنگام ثبت بخش ..

 A – گردنی برخالف بین دنده ای خارجی در حال انقباض 

 B – بین دنده ای داخلی برخالف دیافراگم در حال انقباض 

 C –  شکمی برخالف بین دنده ای داخلی در حال انقباض 

 D – دنده ای خارجی در حال انقباض دیافراگم برخالف بین 

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با حجم های تنفسی انسان به طور صحیح مطرح شده است؟ -26

 .هوای باقی مانده همانند هوای مرده در اسپیروگرام حجم کمتری نسبت به هوای ذخیره دمی دارد 

 ل های پوششی سنگفرشی باشد. هوای مرده همانند هوای باقی مانده ممکن است در تماس با سلو 

 ی بین دو تنفس ممکن می کند.هوای مرده برخالف هوای باقی ماده تبادل گازها را در فاصله 

 .هوای باقی مانده همانند هوای مرده در شش راست حجم بیشتری نسبت به شش چپ دارد 
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  نمی کند؟چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل   -27

 قدار هوایی که هر فرد سالم، ........................(()) به م

 گویند.کند، ذخیره بازدمی میها خارج میبا یک بازدم عمیق از شش 

 .پس از دم عمیق در دستگاه تنفس دارد، ظرفیت حیاتی می گویند 

 گویند.پس از حداکثر بازدم درون شش ها دارد، هوای مرده می 

 شود.کند، هوای ذخیره دمی گفته میها میبا یک دم عمیق وارد شش 

  است. حیاتیپس از هر دم عمیق با هر بازدم از شش ها خارج می شود، ظرفیت 

 

 تکمیل می کند؟ نادرستیکدام گزینه عبارت را به  -28

 )) در هنگام انقباض ماهیچه یا ماهیچه های ................. ممکن است ....................((

 ی ذخیره بازدمی در دستگاه تنفس وجود داشته باشد.هوا –دیافراگم  (1

 هوای موجود در دستگاه تنفس برابر با ظرفیت تام باشد. -گردن (2

 حبابک ها به کمک هوای مرده در حالت نیمه باز قرار داشته باشند. –شکم  (3

 هوای ذخیره دمی در دستگاه تنفس وجود داشته باشد. -بین دنده ای خارجی  (4

 

  به طور صحیح تکمیل می کند؟را  رتعباکدام گزینه -29

 .................................... (( ............. ظرفیت حیاتی، حجم هوایی وجود دارد که...در ظرفیت تام ...))

 پس از انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی، از دستگاه تنفس خارج نمی شود. –همانند  (1

 ی بین دنده ای خارجی، در بخش هادی دستگاه تنفس می ماند.پس از انقباض ماهیچه ها - برخالف (2

 پس از انقباض ماهیچه های شکم، از دستگاه تنفس خارج می شود.  –برخالف  (3

  پس از انقباض ماهیچه های گردن، وارد بخش مبادله ای دستگاه تنفس می شود. -همانند (4

 

 سایر اعمال دستگاه تنفس
  تکلّم:

به سمت داخل اند. پرده های صوتی  حاصل چین خوردگی مخاطای صوتی است. این پرده ها حنجره محل قرارگیری پرده ه

. )هورمون ........................... ی بخش هایی مانند لب ها و دهان صورت می گیردصدا را تولید می کنند. شکل دهی به صدا به وسیله

 سبب بم شدن صدا می شود(

 

  سرفه و عطسه:
جی یا گازهایی که ممکن است مضر یا نامطلوب باشند به مجاری تنفسی وارد شوند، باعث واکنش سرفه یا چنانچه ذرات خار

    عطسه می شود؛ در این حالت هوا با فشار از راه دهان )سرفه( یا بینی و دهان )عطسه( همراه با مواد خارجی به بیرون رانده 

، سرفه راه مؤثرتری ز بین رفتن یاخته های مژکدار مخاط تنفسیبه علت امی شود. در افرادی که دخانیات مصرف می کنند، 

)مرکز انعکاس عطسه و برای بیرون راندن مواد خارجی است و به همین علت این گونه افراد به سرفه های مکرر مبتال هستند. 
 سرفه ........................................ می باشد.(

 
 



  Learn Better -دهم                                                                         1402 کنکور                                               حنیف عظیمی             دکتر

69 
 

 

 وضعیت اپی گلوت وضعیت حنجره وضعیت زبان کوچک 

    عطسه

    سرفه

    استفراغ

    بلع

 تکمیل می کند؟ نادرستکدام مورد عبارت را به طور  -30

 باشد.((باال می ---------،  ---------بر خالف  ---------)) در 

 حنجره                                                         -سرفه -( بلع2اپی گلوت                                                    –بلع  –( عطسه 1

 زبان کوچک -عطسه -( استفراغ4زبان کوچک                                                -استفراغ -( سرفه3

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -31

 می شود. در هنگام عطسه برخالف بلع زبان کوچک به طرف باال کشیده 

 .پرده های صوتی همانند دریچه های میزنای حاصل چین خوردگی مخاط می باشند 

 .شکل دهی به صدا به کمک پرده های صوتی حنجره صورت می گیرد 

 .در افرادی که دخانیات مصرف می کنند به دلیل تخریب سلولهای مژکدار کمتر انعکاس سرفه صورت می گیرد 

 تنظیم تنفس
ها، با دستوری انجام  ( و بین دنده ای خارجی آغاز می شود. انقباض این ماهیچهمیان بندهیچه های دیافراگم )دم، با انقباض ما

، با بدون نیاز به پیام عصبیصادر شده است. با پایان یافتن دم، بازدم  بصل النخاعاز طرف مرکز تنفس در می شود که 

    نی شش ها انجام بازگشت ماهیچه ها به حالت استراحت و نیز ویژگی کشسا

 می شود.

، واقع است و با اثر بر مرکز تنفس پل مغزتنفس، مرکز دیگری هم دارد که در 

می تواند مدت در بصل النخاع، دم را خاتمه می دهد. مرکز تنفس در پل مغز 

 زمان دم را تنظیم کند.

از دیگر عوامل مؤثر در  افزایش کربن دی اکسید و کاهش اکسیژن خون،

 اند. نفستنظیم ت

 

 کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟ -32

 پل مغزی با دستور مهاری به دیافراگم و بین دنده ای خارجی سبب توقف دم می شود. (1

 مرکز بلع در بصل النخاع با اثر بر مرکز تنفس در پل مغزی سبب قطع تنفس می شود. (2

 ود.پل مغزی با اثر بر بصل النخاع سبب تنظیم حجم تنفسی در دقیقه می ش (3

 گیرنده های حساس به کاهش مقدار دی اکسید کربن در تنظیم تنفس نقش دارند. (4
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  تنوع تبادالت گازی

 

            اسفنج و یا کرم و مانند هیدر )در تک سلولی ها و جانورانی 

که همه یاخته های بدن می توانند با محیط  پهن پالناریا(

برای تنفس وجود ویژه ای ساختار  تبادالت گازی داشته باشند،

مشاهده  ایویژهساختارهای تنفسی ندارد؛ اما در سایر جانوران، 

می شود که ارتباط یاخته های بدن را با محیط فراهم می کنند. در 

می شود که برای تنفس مشاهده  چهار روش اصلیاین جانوران، 

تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی، تنفس آبششی و عبارت اند از 

 تنفس ششی.

 

  نایدیسی: تنفس
 ابتداینایدیس ها، لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق منافذ تنفسی به خارج راه دارند. منافذ تنفسی در 

      نایدیس قرار دارند. نایدیس به انشعابات کوچکتری تقسیم می شود. انشعابات پایانی، که در کنار تمام یاخته های بدن قرار 

در این چنین تنفسی دارند. حشرات دارای مایعی است که تبادالت گازی را ممکن می کند. بوده و بن بست می گیرند، 

)پس همو لنف حشرات فاقد گاز های تنفسی بوده و تیره و روشن جانوران دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. 
 نقش دارداااااااا !( همولنف سخت پوستان در انتقال گازهای تنفسینمی باشد ولی 

 
  منافذ تنفسی در دو طرف بدن و در سینه و شکم

 
 تنفس در بندپایان:

 

 

  تنفس پوستی:
مویرگی زیرپوستی با مویرگ های فراوان وجود  در تنفس پوستی شبکه

دارد و گازها با محیط اطراف از طریق پوست مبادله می شوند. سطح 

رند، مرطوب نگه داشته می شود. پوست در جانورانی که تنفس پوستی دا

نیز وجود  دوزیستانتنفس پوستی دارد. تنفس پوستی در  کرم خاکی

 دارد.

 

 ساختارهای تنفسی دوزیستان:
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  تنفس آبششی: 

ی پوستی هستند، آبشش ها، برجستگی های کوچک و پراکنده ساده ترین

ه نواحی . در سایر بی مهرگان، آبشش ها بی دریاییستارهمانند آبشش های 

 خاص محدود می شوند. ........................................................

آبشش دارند. تبادل گاز از طریق آبشش، و نوزاد دوزیستان نیز ماهیان 

بسیار کارآمد است. جهت حرکت خون در مویرگ ها، و عبور آب در طرفین 

 یکدیگر است. برخالفتیغه های آبششی، 
آب شور برخی یون ها و در سخت پوستان ماده دفعی نیتروژن دار از آبشش ها  در ماهیان

 دفع می شود.

. در هر کمان تعداد کمان های آبششی در ماهی ها چهار جفت بوده که به هر کدام دو ردیف رشته های آبششی به سمت بیرون متصل می باشد
وجود دارد. درون رشته های آبششی، تیغه های آبششی قرار داشته که دارای  رشته آبششی یک سرخرگ روشن و یک سرخرگ تیرهآبششی و در هر 

 شبکه مویرگی می باشند و با آب موجود در طرفین خود تبادل گازها را انجام می دهند.

  تنفس ششی

و  از بی مهرگان خشکی زی است که برای تنفس، از شش استفاده می کند. در مهره داران شش دار سازحلزون )نرم تن( 

کارهایی وجود دارد که باعث می شود جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله ای برقرار شود.این ساز و کارها 

 شهرت دارند. ساز و کارهای تهویه ایبه 

       مهره داران دو نوع ساز و کار متفاوت در تهویه دارند. مثال قورباغه به کمک 

ا حرکتی شبیه قورت دادن هوا را با فشار به شش ها ماهیچه های دهان و حلق، ب

)در تنفس قورباغه با پایین رفتن راند. به این ساز و کار پمپ فشار مثبت می گویند. می
کف حفره دهانی و باز شدن بینی، هوا وارد دهان شده و باال رفتن کف حفره دهانی و بسته شدن بینی، 

 هوا وارد شش ها می شود.(
 

 دم قورباغه:در هنگام باز

 شش ها در حال خالی شدن –حفره دهانی در حال پر شدن  –بینی باز 
 در هنگام دم قورباغه:

 شش ها در حال پرشدن –حفره دهانی در حال خالی شدن  –بینی بسته 
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 ، هوا به وسیلهدر انسان ساز و کار فشار منفی وجود دارد که در آن

  می شود. فشار منفی، به شش ها واردمکش حاصل از  

انرژی بیشتری به علت پرواز، نسبت به سایر مهره داران پرندگان 

و بنابراین به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. پرندگان  مصرف می کنند

هستند  کیسه های هوادارعالوه بر شش، دارای ساختارهایی به نام 

 که کارایی تنفس آنها را نسبت به پستانداران افزایش می دهد.
 

کیسه هوادار با اندازه های متفاوت بوده )چهار تا عقبی و پنج تا  9ارای پرندگان د
کیسه در ارتباط است چون یکی از کیسه های هوادار  5جلویی( که هر شش با 

 مشترک است.
 
 

 

 

 

 

 تنوع 

 تبادالت گازی

 در تک یاخته ای ها مثل پارامسی

 و گروهی از پرسلولی ها مثل هیدر 

انند با محیط تبادالت گازی همه یاخته های بدن می تو
 داشته باشند، ساختار ویژه ای برای تنفس وجود ندارد.

 

 

 ساختارهای تنفسی ویژه

 چهار روش اصلی تنفس

تنفس 

 نایدیسی

 حشرات

تنفس 

 پوستی

 دوزیستان بالغ -کرم خاکی 

تنفس 

 آبششی

 سخت پوستان  –ستاره دریایی 
 نوزاد دوزیستان -ماهی ها 

 حلزون تنفس ششی
 پستانداران-پرندگان-خزندگان –دوزیستان بالغ

 در مهره داران و بی مهرگان به ترتیب چند روش اصلی برای تنفس مشاهده می شود؟ -33

 سه –( سه 4چهار                                  –( چهار 3چهار                           –( سه 2سه                 –( چهار 1

 

 ند مورد از موارد زیر در رابطه با تنفس نایدیسی در حشرات صحیح می باشد؟چ -34

 .منافذ تنفسی در سراسر بدن حشرات قرار داشته و سبب ورود و خروج هوا از نایدیس ها می شوند 

 .هر یک از نایدیس ها بن بست بوده و دارای مایعی می باشند که تبادالت گازی را ممکن می کنند 

 ی نایدیس ها کوچکتر بوده و در کنار اغلب یاخته های بدن قرار می گیرند.انشعابات پایان 

 .نایدیس ها، لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند که در انتهای آنها منافذ تنفسی قرار دارند 

 

 (99؟ )د نمی باشدهای آبششی یک ماهی استخوانی صحیح کدام مورد در ارتباط با تیغه -35

 گازهای تنفسی هستند.محل انجام تبادالت  (1

 جهت حرکت خون در آن برخالف عبور آب است. (2

 دهند. آب را از درون خود عبور می (3

 های آبششی جای دارند. درون رشته (4
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 چند مورد از موارد زیر در رابطه با تنفس آبششی در ماهی ها به طور صحیح مطرح شده است؟ -36

 قطر آنها از ابتدا تا انتها کاهش می یابد. رشته های آبششی متصل به کمان های آبششی بوده و 

 .در هر کمان آبششی یک سرخرگ با خون روشن و یک سیاهرگ با خون تیره وجود دارد 

 .درون هر تیغه آبششی چندین رشته آبششی وجود داشته که هر یک دارای شبکه مویرگی می باشند 

  رشته های آبششی وارد کمان آبششی می شود.خون تیره از کمان آبششی وارد رشته های آبششی و خون روشن از 

 

 چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -37

 )) هر جانوری که دارای ..................................... می باشد، ......................................... ((

  نند با محیط تبادالت گازی داشته باشند.همه یاخته های بدن آن می توا -حفره گوارشی 

  دستگاه گردش مواد آن نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. -همولنف و سامانه گردشی باز 

  ساز و کاری برای برقراری جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله ای دارد. -تنفس ششی 

  ه های خود را از طریق حفره دهانی وارد شش هایش می کند.همه اکسیژن مورد نیاز یاخت –پمپ فشار مثبت 

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با انواع تبادالت گازی در جانوران صحیح می باشد؟  -38

 .تبادل گازها در کرم خاکی همانند ستاره دریایی، در سطح پوست صورت می گیرد 

 یایی، نوعی مایع قرار گرفته است.در سطح تبادل گازهای تنفسی در ملخ همانند ستاره در 

 .سطح تبادل گازهای تنفسی در حلزون همانند مونارک در درون بدن قرار گرفته است 

 .در سطح تنفسی ستاره دریایی همانند انسان، اکسیژن پس از عبور از دو سلول وارد مایعات بدن می شود 

 
 (1401چند مورد، درباره پرندگان درست است؟ )د  -39

 صورت جفت وجود دارند.های هوادار عقبی، بههای هوادار جلویی همانند اغلب کیسههمۀ کیسه 

 کنند.های هوادار جلویی، به تبادل گازهای تنفسی کمک میهای هوادار عقبی همانند همۀ کیسههمۀ کیسه 

 دارند. شدن نای قرارهای هوادار جلویی، در محل دوشاخههای هوادار عقبی همانند اغلب کیسههمۀ کیسه 

 دهند.بند )دیافراگم( تغییر حجم میهای هوادار عقبی، در پی حرکات میانهای هوادار جلویی همانند همۀ کیسههمۀ کیسه 

 ( چهار4   ( سه 3   ( دو 2   یک  (1

 

 (1401کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ )د  -40

 ..........................«شوند. در این جانور، ود میبه نواحی خاصی محد هاآبششمهره، در نوعی جانور بی»

 کند.انشعابات حفرۀ گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می (1

 سازد.ای، تبادالت گازی را ممکن مینوعی سازوکار تهویه (2

 شود.دار از طریق عضو ویژه تنفسی دفع میمواد دفعی نیتروژن (3

 نبی تماس دارند.دار خط جاهای مژکهای عصبی با یاختهرشته (4
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 گردش مواد در بدن - 4فصل 
 

 مصنوعی قلب پیوند آمیز موفقیت عمل دومین

 قلب بیمارستان در 1394سال  در ایران در

 انجام ساله 59مردی  روی رجایی تهران شهید

 او قلبی ده برون  و کرده سکته بار سه که شد

 بود.  رسیده درصد 10به 

 

تشکیل شده است. قلب، رگ ها و خوناز دستگاه گردش مواد در انسان، 

 
 رگ های متصل به قلب:

خارج  بطن راست سرخرگ ششی تیرهو از  بطن چپ سرخرگ آئورت روشنسرخرگ خارج شده به طوری که از  ۲از قلب انسان 

             و به دهلیز راست (4دهلیز چپ سیاهرگهای ششی روشن )سیاهرگ وارد شده به طوری که به  7شده و به قلب انسان 

 وارد می شود. سیاهرگ های بزرگ زیرین، بزرگ زبرین و کرونری تیره

بوده و از آن سه شاخه برای خونرسانی به اندام های باالتر از قلب جدا می شود. سرخرگ ششی  سرخرگ ششی راستقوس آئورت بر روی 

برای تغذیه قلب خارج می شود که  گ کرونری)اکلیلی(دو سرخرراست از پشت بزرگ سیاهرگ زبرین عبور می کند. از ابتدای آئورت 

    به دهلیز راست متصل  یک سیاهرگ کرونری)اکلیلی(پس از رفع نیاز های یاخته های قلب نهایتا با هم یکی می شوند و به صورت 

 می شوند.

 دریچه های قلب:

         و بین سرخرگ های آئورت و ششی و سه لختی  و بین دهلیز و بطن راست دریچه میترال)دو لختی(بین دهلیز و بطن چپ دریچه 

        های ی طناب های ارتجاعی به برجستگیهای میترال و سه لختی به وسیلهدریچه قرار دارند. دریچه های سینیبطن چپ و بطن راست 

 د.از سه قطعه کوچک تشکیل شده ان دریچه های سینی ی داخلی قلب اتصال دارند.ماهیچه ای دیواره

 بطن راست است. بیشترضخامت بطن چپ 
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  قلب مغذی مواد و اکسیژن تأمین
 غذایی و تنفسی نیازهای تواند نمی کند، می عبور قلب درون از که خونی

 نام ای به ویژه های رگ با قلب ماهیچه دلیل همین کند. به برطرف را قلب

         منشعب شده اند، تغذیه آئورت از که )کرونری(اکلیلیسرخرگ های 

 )دو سرخرگ اکلیلی(شود.  می

 به و شوند می یکی هم با قلبی، های نیاز یاخته رفع از پس ها رگ این

 این بسته شدن. شوند می متصل راست دهلیز اکلیلی به سیاهرگ صورت

 ممکن شرایین(، )تصلب آنها دیواره شدن سخت یا لخته توسط ها رگسرخ

 قلب، ماهیچه از بخشی به حالت این در چون شود؛ سکته قلبی باعث است

 میرند. می آن های یاخته و رسد نمی اکسیژن

 قلب های دریچه 

 مواد گردش دستگاه از بخشی هر در ها دریچه وجود

 آن قسمت در خون جریان شدن یک طرفه باعث

 به ای ماهیچه بافت ها، دریچه شود. در ساختار می

 است که پوششی بافت همان بلکه نرفته رکا

 سازد؛ می را ها دریچه و است خورده چین

 به پیوندی در این دریچه ها وجود بافت

 خاص ساختار کند. می کمک آنها استحکام

 یا باز باعث آنها، طرف دو در فشار تفاوت و ها دریچه

                 شود.  می ها دریچه شدن بسته
 هنگام در که هست ای یچهدر بطن و بین دهلیز

 جلوگیری دهلیز، به خون بازگشت از بطن؛ انقباض

اب های ارتجاعی ی طنها به وسیلهاین دریچه) . می کند
ی داخلی قلب اتصال ماهیچه ای دیوارههای به برجستگی

بین دهلیز  است. شده شکیلت آویخته قطعه دو زیرا از می گویند؛ دو لختی یا میترال را چپ بطن دهلیز وبین  دریچه (دارند.

 از که دارند قرار سینی های دریچه ها، از بطن خروجی های سرخرگ ابتدا قرار دارد. در دریچه سه لختیو بطن راست، 

 )هر کدام از سه قطعه کوچک تشکیل شده اند.(ها جلوگیری می کنند.  به بطن خون بازگشت

 سه لختی –دولختی  –نی آئورت سی –سینی ششی ترتیب دریچه های قلب از جلو به عقب: 
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 تکمیل می کند؟ نادرست کدام گزینه عبارت به طور -1

 خون ....................... می کند. (( انسان، ........................ مستقیماً در معمول طور )) به 

 وارد قلب حفرات از یکی به را روشن -سیاهرگ ( چهار 2وارد         قلب حفرات از یکی به را تیره -( دو بزرگ سیاهرگ 1

 خارج قلب حفره ی یک از را روشن -سرخرگ  ( یک4خارج                    قلب حفره ی دو از را تیره -سرخرگ ( دو3

 چند مورد در رابطه با گردش خون انسان صحیح است؟ -2

 .در گردش عمومی خون پس از عبور از دریچه های سینی از قلب خارج می شود 

 گردش کوچک خون روشن از طریق سیاهرگ ها وارد قلب می شود. در 

 .در گردش عمومی خون تیره پس از عبور از دریچه دولختی وارد بطن می شود 

 .در گردش کوچک خون تیره از طریق سرخرگ ها وارد شش ها می شود 

 (99کند؟ )دچند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -3

هایی که به دهلیز چپ وارد شوند، .......... همه رگهایی که به دهلیز راست قلب وارد میانسان، همه رگبه طور معمول در »

 ..........« شوند، می

  ها، سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد.های خونی آنترکیب آهن دار یاخته –بر خالف 

  کنند. های باالتر یا پایین تر از قلب را دریافت میخون اندام –همانند 

  های کشسان زیادی دارند.  در الیه میانی دیواره، رشته –همانند 

  آید.ها به جریان در میتحت تأثیر تلمبه ماهیچه اسکلتی خون در آن –بر خالف 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -4

متصل بوده و از بازگشت خون به ............  دریچه میترال توسط رشته هایی به برجستگی های ماهیچه ای ..........))

 جلوگیری می کند.((

 بطن راست  –( دهلیز راست 4  بطن چپ     –( دهلیز چپ 3    دهلیز راست  –( بطن راست 2  دهلیز چپ    –( بطن چپ 1

 (1400ست؟ )ددهد، کدام عبارت درست ابا توجه به شکل زیر، که بخشی از دستگاه گردش خون انسان را نشان می -5

 نماید.، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می1همانند بخش  2بخش ( 1

 نماید.، خون نواحی چپ قلب را دریافت می1برخالف بخش  2( بخش 2

 کند.، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می2برخالف بخش  1( بخش 3

 قش اصلی را دارد.، در ایجاد صدای قوی و گنگ قلب ن2همانند بخش  1( بخش 4

 چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -6

 ))در قلب انسان، سرخرگ اکلیلی راست ............... سرخرگ اکلیلی چپ ........................................... ((

  شود می متصل راست دهلیز اکلیلی را تشکیل داده که به نهایتا سیاهرگ -برخالف. 

  از باالی دریچه ای منشا گرفته که دارای سه قطعه کوچک می باشد. –همانند 

  از پشت رگی که خون تیره را به شش ها منتقل می کند، عبور می کند. –برخالف 

  انشعاباتی ایجاد کرده که بر روی بافت چربی اطراف قلب قرار گرفته اند. –همانند 

 نشده است؟های قلب انسان به طور صحیح مطرح کدام گزینه در رابطه با دریچه  -7

 دریچه سینی سرخرگ ششی نسبت به دریچه سینی آئورت به سطح شکمی بدن نزدیکتر است. (1

 تعداد برجستگی های ماهیچه ای و طناب های ارتجاعی در بطن راست بیشتر از بطن چپ می باشد.  (2

 بدن نزدیکتر است. دریچه سینی آئورت نسبت به دریچه سینی سرخرگ ششی به سمت چپ (3

 هر دریچه قلب که از سه قطعه تشکیل شده مانع بازگشت خون به یکی از حفرات قلب می شود.  (4
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 چند مورد از موارد زیر در رابطه با قلب انسان به طور صحیح مطرح شده است؟ -8

 ت را تشکیل می دهد. سرخرگ آئورت پس از خروج از بطن چپ از سمت راست تنه سرخرگ ششی عبور کرده و سپس قوس آئور

 سرخرگ ششی پس از خروج از بطن راست دو شاخه شده که شاخه راست آن از جلوی بزرگ سیاهرگ زبرین می گذرد.

 قوس آئورت بر روی شاخه چپ سرخرگ ششی قرار گرفته و از آن سه شاخه برای خونرسانی به اندام های باالیی خارج می شود. 

 اخه های چپ و راست توسط طناب کوتاهی به زیر قوس آئورت متصل شده است.محل دو شاخه شدن سرخرگ ششی به ش

 سلول های ماهیچه های سطح جلویی قلب عمدتا توسط انشعابات سرخرگ کرونری چپ تغذیه و اکسیژن رسانی می شوند.

 

  قلب بافتی ساختار

 دارد.    سه الیهاست و دیواره آن  ای ماهیچه اندامی قلب

شامل یک الیه نازک و  آن درون شامهداخلی ترین الیه 

وجود  بافت پیوندیاست که زیر درون شامه،  بافت پوششی

الیه میانی یا ماهیچه ای دارد. این بافت درون شامه را به 

دریچه های قلب نیز ل می چسباند. درون شامه در تشکی قلب

 شرکت می کند.

 قلب ماهیچه قلب است که الیه ترین الیه میانی ضخیم

ای  ماهیچه های یاخته این الیه بیشتر از .می شودنامیده نیز 

پیوندی  بافت ها، یاخته این است. بین شده تشکیل قلبی

      از  بسیاری. دارد قرار متراکم نیز

به رشته های  ای قلب ماهیچه های یاخته

متصل  کالژن موجود در این بافت پیوندی

هستند. بافت پیوندی متراکم باعث استحکام     

 دریچه های قلبی می شود.

            بیرونی ترین الیه دیواره قلب 

است. این الیه روی خود      برون شامه

می گردد و پیراشامه را به وجود می آورد. بر

پوششی  بافتبرون شامه و پیراشامه از 

شی و بافت پیوندی متراکم سنگفر

 و شامه برون بینشده اند. تشکیل 

 مایع پر با که اردوجود د فضایی پیراشامه

 از محافظت ضمن نیز مایع است. این شده

 می کند.کمک  آن روان حرکت به قلب،

 چند مورد از موارد زیر در مورد ساختار بافتی قلب صحیح می باشد؟ -9

 .خارجی ترین و داخلی ترین الیه دیواره قلب دارای بافت پوششی سنگفرشی می باشند 

 بی به رشته های کالژن بافت پیوندی متراکم متصل اند. هر یک از سلول های ماهیچه ای قل 

 .بیرونی ترین الیه دیواره قلب پیراشامه بوده که از بافت پوششی و بافت پیوندی متراکم تشکیل شده است 

 .قاعده دریچه های قلب به سلول های ماهیچه ای قلب متصل می شوند  

  قلب را به وجود می آورد.الیه پیراشامه قلب روی خود بر می گردد و برون شامه 
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 ( 98مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ )د -10

 ، با رشته های عصبی در ارتباط است.3برخالف بخش  2بخش  (1

 ، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.2همانند بخش  1بخش  (2

 ، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.4همانند بخش  3بخش  (3

 اخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.، ی1برخالف بخش  4بخش  (4

 (1400)داست؟  حیقلب انسان، صح وارهید هیال نیتریخورده دروننیچ یهاچند مورد، در ارتباط با بخش -11

  اند.را به وجود آورده یکسانی کامالً یساختارها -الف 

 اند. شده لیبه هم تشک کینزد اریبس ییهااختهیاز  - ب

 اند. مرتبط شده گریکدیبا  ینینابیآن توسط صفحات ب یاهاختهی -ج

 اند.دهیمستحکم گرد م،یکالژن ضخ یهارشته یحاو یتوسط بافت -د

 

  قلب ماهیچۀ ساختار

 همانند دارد. صاف و اسکلتی ماهیچه های ویژگی از قلبی، ترکیبی ماهیچه

 های ختهیا همانند طرف دیگر است. از مخطط ظاهری اسکلتی، دارای ماهیچه

 بیشتر های آن یاخته می شوند.  منقبض غیرارادی طور به صاف، ماهیچه

  اند. هسته ای و بعضی دو یک هسته ای

 صفحاتطریق  از آنها ارتباط قلب ای ماهیچه های های یاخته ویژگی از یکی

صفحات به گونه ای است  این در ای یاخته رفته( است. ارتباط هم )در بینابینی

 های بین یاخته به سرعت استراحت و انقباض پیام ودش می باعث که

      یک تودهمانند  استراحت و انقباض در قلب و شود منتشر قلب ماهیچۀ

 ماهیچه دهلیزها به ماهیچه ارتباط محل در کند. البته عمل واحد ای یاخته

دهلیزها  هم زمانکه مانع از انقباض  دارد؛ وجود عایقی پیوندی بافت ها، بطن

 ن ها می شود.و بط

  قلب هادی شبکه

 است. پراکندگی کرده قلب اختصاصی خود به خودی تحریک برای را آنها که دارند هایی ویژگی قلب ماهیچه های یاخته بعضی

بین  در ها گره و ها رشته از ای شبکه صورت به ها یاخته این

 می گویند. قلب هادی شبکه آنها، مجموع به که هاست یاخته سایر

دارند.  ارتباط قلبی ماهیچه های یاخته با دیگر شبکه این های یاخته

برای شروع انقباض ماهیچه قلبی  شبکه پیام های الکتریکی این در

  می یابند. گسترش سرعت در همه قلب بهو  می شوندایجاد 

 یافته تخصص تارهای از هایی دسته و گره دو شامل قلب هادی شبکه

یا                                اوّل گرهاست.  الکتریکی نجریا سریع ایجاد و هدایتبرای 

 منفذ زیر و راست دهلیز دیواره پشتی در دهلیزی -سینوسی گره

            است و تر بزرگ گره دارد. این قرار زبرین سیاهرگ بزرگ

 آن به دلیل همین به پیام های الکتریکی است، شروع کننده

     ند.می گوی ساز ضربان یا پیشاهنگ

  است. لختی سه دریچه در عقب و راست، دهلیز پشتی دیواره در بطنی -دهلیزی گرهیا  دوم گره
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شود که جریان الکتریکی ایجاد شده در گره پیشاهنگ را  می انجامرشته های شبکه هادی طریق  از گره دو این بین ارتباط

 ه کوچک می باشند()رشته های بین گرهی شامل سه دست به گره دوم منتقل می کنند.

بطنی قبل از گسترش پیام ها در گره دهلیزی شود در واقع  می انجام زمانی فاصلۀ با بطن، درون به بطنی دهلیزی گره از پیام فرستادن
 بطن ها اندکی معطل می شود که این به دلیل تضمین تخلیه کامل دهلیزها قبل از انقباض بطن هاست.به دیواره 

راست و چپ تقسیم  وجود دارند به دو مسیر دیواره بین دو بطننی رشته هایی از بافت هادی که در پس از گره دهلیزی بط

جریان الکتریکی را در بطن ها پخش می کنند. در نتیجه پیام الکتریکی به یاخته های ماهیچه قلبی منتقل می شود می شوند و 

 و بطن ها به طور همزمان منقبض می شوند.

 

از بعضی از سلول های ماهیچه قلبی تشکیل شده که خاصیت تحریک پذیری خود به خودی داشته و با شبکه هادی قلب  پس

             برای شروع انقباض ماهیچه قلبی ایجاد  پیام های الکتریکی شبکه، این دارند. در ارتباط قلبی، ماهیچه های یاخته دیگر
 می یابند. گسترش سرعت در همه قلب و به می شوند

     گرهی  بین مسیرهای - بطنی دهلیزی گره - ساز( ضربان یا پیشاهنگ) دهلیزی سینوس گرهشامل   قلب هادی شبکه

 می باشد.دسته تارهای بطنی چپ و راست  –تارهایی در دیواره بین دو بطن  –دسته تارهای دهلیزی  - )سه دسته کوچک(

 

 فعالیت ریتمیک هر ضربان قلب: پس

 فعالیت گره سینوسی دهلیزی )گره پیشاهنگ(آغاز خود به خودی با  (1

 گسترش در میوکارد دهلیزها  (۲

 هدایت سریعتر با سه دسته کوچک بین گرهی به گره دهلیزی بطنی و یک دسته تارهای دهلیزی به دهلیز چپ (3

 فعالیت با تاخیر گره دهلیزی بطنی (4

 هدایت در تارهای خاص دیواره بین دو بطن (5

 پ و راست هدایت در دسته تار های بطنی چ (6

 هدایت در تمام میوکارد بطن ها (7

 

                                 شده اند، اختصاصی الکتریکی پیام انتقال برای و دارند قرار بطن ها نوک در که ماهیچه ای رشته های انسان، در -12

 (93)د نمی توانند .......................

 شوند.           بطن دو هر سلول های زمان هم انقباض ( سبب1

 .شوند قلب میوکارد همه تارهای انقباض ( سبب2

       .باشند داشته نقش سرخرگی دریچه های شدن باز ( در3

 دهند. تغییر را خود فعالیت خودمختار، اعصاب تأثیر ( تحت4
 

 کدام گزینه در رابطه با شبکه هادی قلب صحیح می باشد؟ -13

 ار تحریکات طبیعی قلب از دهلیز چپ به دهلیز راست می شوند.دسته تارهای دهلیزی سبب انتش (1
 تحریکات طبیعی قلب از گره دهلیزی بطنی پس از یک فاصله زمانی به سلول های ماهیچه قلبی بطن ها انتشار می یابند.  (2

 وند.دسته تارهای خاص در دیواره بین دو بطن در نوک بطن دو شاخه شده و به دو مسیر چپ و راست تقسیم می ش (3

 دسته تارهای بین گرهی سه دسته کوچک بوده که در دیواره پشتی دهلیز راست قرار دارند. (4
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 (1401است؟ )د  نادرستکدام عبارت، درباره شبکۀ هادی قلب یک فرد سالم  -14

 یابد.یافتۀ دهلیزی، ابتدا در سراسر دیوارۀ دهلیز گسترش میدسته تارهای تخصص (1

 شود.مسیر بین گرهی، به گره دهلیزی بطنی منتقل میجریان الکتریکی از طریق سه  (2

 شود.یافته، پس از گره دهلیزی بطنی به دو شاخه تقسیم میای تخصصدسته تارهای ماهیچه (3

 شود.یافته از گره سینوسی دهلیزی به دهلیز چپ هدایت میجریان الکتریکی توسط یک دسته تار عضالنی تخصص (4

 (1401قلب یک فرد سالم درست است؟ )خ چند مورد درباره شبکۀ هادی  -15

 شود.جریان الکتریکی از طریق سه مسیر بین گرهی، به گره دهلیزی بطنی منتقل می 

 یافته به نوک قلب هدایت می شود.جریان الکتریکی در نهایت توسط تارهای عضالنی تخصص 

 یابد.ین بخش گسترش مییافته وارد شده به دهلیز چپ، ابتدا در سراسر دیوارۀ ادسته تارهای تخصص 

 شود.یافته، بالفاصله پس از گره دهلیزی بطنی به دو شاخه تقسیم میای تخصصدسته تارهای ماهیچه 

 

 قلب ضربان چرخه

 بار میلیارد سه به عمر، نزدیک طول در متوسط عمر با فرد یک در است ممکن و دارد ضربان یک ثانیه، هر در تقریباً قلب

 انقباض ودیاستول( باشد. استراحت ) داشته پیوستهاستراحتی  بتواند اسکلتی های ماهیچه مانند کهاین بدونشود،  منقبض

 خون با قلب چرخه، هر طی می گویند. در قلبی دوره یا چرخه شود، می انجام طور متناوب به که را، قلب )سیستول(

  شود. می دیده مراحل این چرخه، هر رفرستد. د می بدن سراسر به را خون و شود می منقبض سپس و پر ها سیاهرگ

 

 عمومی: استراحت -1
وارد  چپ دهلیز به ششی های خون سیاهرگ و راست دهلیز وارد ها سیاهرگ است. خون بزرگ استراحت حال در قلب تمام

شود. ورود خون از دهلیز ها به بطن ها  می

 آغاز می شود.

 ثانیه 4/0زمان: حدود 

و دیچه های دریچه های دهلیزی بطنی باز 

 سینی بسته 

 دهلیزی: انقباض -2 
 ها دهلیز انقباض و زودگذر است بسیار 

 به ها بطن آن، انجام و با گیرد می صورت

 .می شوند پر خون با کامل طور

 ثانیه 1/0زمان: حدود 

دریچه های دهلیزی بطنی باز و دیچه های 

 سینی بسته 

 بطنی: انقباض -3
 از خون و گیرد می ها صورت بطن انقباض

 بدن های قسمت همه ها به سرخرگ طریق

 شود. می ارسال

 ثانیه 3/0زمان: حدود 

 دریچه های دهلیزی بطنی بسته و دیچه های سینی باز 
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 قلب صداهای
 قرار دیگر شخصی یا سینه خود قفسه روی را پزشکی گوشی یا بچسبانید کسی سینه قفسه چپ سمت به را خود گوش اگر

 و دولختی های دریچه بسته شدن به و است تر طوالنی و گنگ قوی، )پوم( اوّل صدای می شنوید. را قلب صداهای دهید،

      بسته شدن مربوط به و تر کوتاه دوم )تاک( واضح و صدای .است مربوط ها بطن انقباض شروع هنگام لختی سه

       خونِ که شود می شنیده زمانی و است همراه ،بطن استراحت شروع با که است ها سرخرگ ابتدای سینی های دریچه

 گرفته آن جلوی سینی، های دریچه بسته شدن  با و دارد را ها بطن به برگشت قصد ششی، و آئورت های سرخرگ به وارد شده

 ها بیماری برخی . در شوند می آگاه قلب بودن سالم از قلب و نظم آنها، صداهای به دقیق دادن گوش با شود. متخصصان می

 قلب، های حفره میانی دیواره نشدن کامل مثل مادرزادی نقایص یا قلب شدن بزرگ ها، دریچه ساختار در اختالل هویژ به

 .شود شنیده غیرعادی صداهای است ممکن

 

دریچه های  زمان دوره قلبی

 سینی

دریچه های 

 دهلیزی بطنی

 همزمانی فشار خون جهت جریان خون

 نوار قلب

  80 از دهلیز ها به بطن ها ازب بسته 1/0 انقباض دهلیز ها

 

  تر طوالنی و گنگ قوی،  -پووم بسته شده بسته صدای اول

 از سیاهرگ ها به دهلیزها بسته باز شده 3/0 انقباض بطن ها

 از بطن ها به سرخرگ ها

120  

  واضح و تر کوتاه -تاک  بسته بسته شده صدای دوم

  80 به بطن هااز دهلیزها  باز شده بسته 4/0 استراحت عمومی

 

 ثانیه (( 5/0دیاستول بطن:  --ثانیه  7/0دیاستول دهلیز:  --ثانیه  3/0سیستول بطن:  --ثانیه  1/0))سیستول دهلیز: 
نکته: در یک دوره کار قلب در یک فرد سالم در حال آرامش، .............. ثانیه صرف پر شدن بطن ها ، ....................... ثانیه 

ی باز بطن -دن دهلیزها شده و ......................... ثانیه دریچه های سینی ، ........................... ثانیه دریچه های دهلیزی صرف پرش
 بین صدای اول تا دوم ..................... ثانیه و بین صدای دوم تا اول ....................... ثانیه فاصله می باشد.  بوده و 

 

 

 در فاصله بین صدای اول تا صدای دوم قلب در یک فرد سالم ........................ -16

 ( طول تار های ماهیچه ای بطن ها در حال افزایش می باشد.1

 ( تحریکات از گره پیشاهنگ به گره دهلیزی بطنی انتقال می یابد.2

 ( دهلیزها در حال پرشدن از خون سیاهرگ ها می باشند.3

 های سینی بسته و دهلیزی بطنی باز می باشند.( دریچه 4

 

 سالم، ........................... فرد یک در قلب اول صدای شنیدن از پس بالفاصله -17

 .میشود جمع دهلیزها در ( خون2می شوند.                                     بسته سینی ( دریچه های1

 .می کند افت شدیداً بطن ها در خون ( فشار4وند                          می ش بسته بطنی  دهلیزی ( دریچه های3
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 نمی باشد؟کدام یک در رابطه با وقایع یک ضربان قلب صحیح  -18

 انقباض بطن ها سبب بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی و استراحت بطن ها سبب بسته شدن دریچه های سینی می شود.(1

 ریچه های سینی تا باز شدن دریچه های دهلیزی بطنی خون از بطن ها خارج می شود.در فاصله بین باز شدن د(2

 در فاصله بین بسته شدن دریچه های سینی تا بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی خون از دهلیز ها وارد بطن ها می شود.(3

 یچه های دهلیزی بطنی می شود.انقباض بطن ها سبب بازشدن دریچه های سینی و انقباض دهلیزها سبب باز شدن در(4

 

های مختلف قلب انسان، چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل های ایجاد شده در بخشدر ارتباط با تحریک -19

 (99)د.................« شود، به طور معمول در انسان، زمانی که موج الکتریکی به ....................... منتقل می»کند؟ می

 گردد.انقباض دهلیزها آغاز می –ها ای درون دیواره بطنارهای ماهیچهت 

 یابد. ها پایان میانقباض بطن –ها الیه عایق بین دهلیزها و بطن 

  ها آغاز شده است. مرحله انقباض بطن –گره دهلیزی بطنی 

 انقباض دهلیزها پایان یافته است.  –ها ای دیواره بین بطنتارهای ماهیچه 

های مختلف قلب انسان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب های ایجاد شده در بخشدر ارتباط با تحریک -20

 (99)خ.................« شود، به طور معمول در انسان، زمانی که موج الکتریکی به ....................... منتقل می»کند؟ کامل می

 احت خارج می شوند. بطن ها از استر –گره دهلیزی بطنی  (1

 گردد.انقباض دهلیزها آغاز می –ها تعداد زیادی از یاخته های دیواره بطن (2

 بطن ها در حالت استراحت هستند.  –تعداد زیادی از یاخته های دیواره دهلیزها  (3

 استراحت عمومی شروع می شود. –به طور گسترده به یاخته های دیواره بین دو بطن  (4

 

 (1400)د کند؟یرا به طور مناسب کامل م ریارتباط با قلب انسان، چند مورد، عبارت ز به طور معمول در -21

 یو سه لخت یدو لخت یهاچهیکه در ی......... ند/ اند، همانند هر زمان...........ی نیس یهاچهیکه در یهر زمان در»

  .................«..طور حتم  ند/ اند، به...................... 

 شود. یم زهایخون وارد دهل -بسته  -( بسته الف 

 شود. یها وارد مخون به درون بطن -باز  -ب( بسته  

 برند. یدر حالت استراحت به سر م زهایدهل -باز  -ج( باز  

 قرار دارد. ینیها در حد پائفشار خون بطن -بسته  -د( باز  

 

 گوید؟ می ( چهECGقلب ) نوار

صل از فعالیت حا الکتریکی می دهند. جریان را نشان الکتریکی فعالیت قلب، ضربان چرخه هنگام رد قلبی ماهیچه یاخته های

  کرد. ثبت (ECGنوار قلب ) صورت دریافت و به پوست سطح در می توانقلب را 

ه شکل موج و فعالیت الکتریکی بطن ها ب Pموج است. فعالیت الکتریکی دهلیزها به شکل  Tو  P  ،QRSموج  3شامل  قلب نوار

QRS  ،شروع فعالیت الکتریکی آن بخش است. موج  اندکی پس ازثبت می شود. انقباض هر یک از این بخش هاT  اندکی پیش

بررسی تغییراتی که در نوار قلب رخ می دهد، می تواند از پایان انقباض بطن ها و بازگشت آنها به حالت استراحت ثبت می شود. 

.)کاهش و افزایش فاصله موج ها در نوار قلب، نشان دهنده به ترتیب .................. های قلبی کمک کند بیماریه متخصصان در تشخیص ب

 و ...................... تعداد ضربان قلب می باشد.(
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 : پیام انقباض دهلیزها )کمی قبل از آغاز انقباض دهلیزها(Pموج 

 نقباض بطن ها(: پیام انقباض بطن ها )کمی قبل از آغاز اQRSموج 

 : پیام استراحت بطن ها )کمی قبل از آغاز استراحت عمومی(Tموج 

 
 
  (92...................... )خ گردیده، مشخص سؤال عالمت با که رو به رو منحنی از ای نقطه در -22

  .شوند می آماده انقباض جهت ها ( بطن1

 .می باشند استراحت حال در قلب حفرات ی ( همه2

 .وجود دارد چپ بطن به خون ورود برای مانعی( 3

 .باشند می بسته سرخرگی، دریچه های و باز بطنی،  -دهلیزی های ( دریچه4

 (92......... )دمت سوال مشخص گردیده،.........در نقطه ای از منحنی زیر که با عال -23

 ( دهلیزها خود را برای انقباض آماده می کنند.1

 ر حال استراحت می باشند. ( همه ی حفرات قلب د2

 ( مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود دارد.3

 ( مانعی برای خروج خون از بطن چپ وجود دارد.4

 

 (94با توجه به منحنی زیر کدام عبارت درست است؟ )خ -24

 ، صدایی طوالنی تر و بم تر از صدای دوم قلب شنیده می شود. Cبرخالف  B( در نقطه 1

 ، سلول های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند. Aهمانند  Dقطه ( در ن2

 ، جریان الکتریکی از سلول های دهلیزها به گره دوم منتقل می گردد. Bبرخالف  C( در نقطه 3

 ، جریان الکتریکی به شبکه گرهی دیواره میوکارد بطن ها منتشر می شود. Bهمانند  A( در نقطه 4

 

 ( 94برخالف ................  )د Aبه منحنی زیر، در نقطه  با توجه -25

1 )C .صدایی طوالنی تر و بم تر از صدای دوم قلب شنیده می شود ، 

2 )D .سلول های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند ، 

3 )B .جریان الکتریکی به شبکه گرهی دیواره میوکارد بطن ها منتشر می شود ، 

4 )E  ،دهلیزی به تارهای ماهیچه دهلیزی سرایت میکند. -جریان الکتریکی از گره سینوسی 
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 (96ی ............ است. )د، کمتر از نقطهCی توان بیان داشت که ......... در هنگام ثبت نقطهبا توجه به منحنی زیر می -26

 Dحجم خون بطن ها ـ  (1

   Dتعداد دریچه های باز قلب ـ  (2

 Bای دهلیزها ـ هیچهطول تارهای ما (3

 Bفشارخون در ابتدای سرخرگ آئورت ـ  (4

 

 (95ی صدای دوم، کدام اتفاق روی می دهد؟ )دی زمانی شروع صدای اول تا خاتمهدر یک فرد سالم، در فاصله -27

 در نوار قلب QRS( ثبت موج 2                 ( انقباض دو دهلیز راست و چپ1

 ی دومی پیشاهنگ به گره( انتشار پیام الکتریکی از گره4                کاردیوگرامدر منحنی الکترو T( ثبت موج 3

 (95)خ دهد؟نمیی صدای دوم، کدام اتفاق روی ی زمانی شروع صدای اوّل تا خاتمهدر یک فرد سالم، در فاصله -28

 نحنی الکتروکاردیوگرامدر م T( ثبت موج 2( افزایش فشارخون در سرخرگ ششی                          1

 در نوار قلب P( ثبت موج 4                           ها( کاهش فشارخون درون بطن3

 

 (1401کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ )د  -29

ت دریچۀ دهلیزی بطنی قلب در نقطۀ ............. از نظر وضعیت دریچۀ سینی به نقطۀ ................... شباهت و ازنظر وضعی»

  «با نقطۀ .............. تفاوت دارد.
1) A-B-D 

2) B-D-C 

3) C-A-B 

4) C-D-A 

 

 

 قلبی برون ده

 این شود. اگر می نامیدهای  ضربه حجم شود، می سرخرگ وارد و خارج بطن یک از بطنی هر انقباض در که خونی حجمِ

 فعّالیت سطح با متناسب قلبی ده برون آید. می دست به یقلب ده برون کنیم، ضرب دقیقه در قلب ضربان تعداد در را مقدار

 است. مؤثر آن در بدن، اندازه و سن بدنی، فعّالیت مقدار بدن، پایه ساز و سوخت مانند عواملی و می کند تغییر بدن

برابر است با پس میزان حجم ضربه ای است  دقیقه در لیتر پنج حدود استراحت حالت در بزرگساالن در قلبی ده برون میانگین
 میلی لیتر. 66تقریبا 

 پس:

 حجم ضربه ای= حجم خونی که در هر انقباض بطنی از هر بطن خارج می شود.
 برون ده قلب = حجم خونی که در هر دقیقه از هر بطن خارج می شود.

 

 ی چند ثانیه است؟متوال Rلیتر باشد. در نوار قلب وی فاصله دو موج   6.6تمرین: در یک فرد سالم اگر برون ده قلب  
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 رگ ها
ای مرتبط به هم وجود دارد. این شبکه، که از قلب شروع می شود و پس از عبور در شبکه سه نوع رگدر دستگاه گردش خون، 

تشکیل شده است. ساختار هر یک از این رگ ها  سرخرگ ها، مویرگ ها و سیاهرگ هااز بافت ها به قلب باز می گردد، از 

ی اصلی تشکیل شده است.      یهها از سه السرخرگ ها و سیاهرگ یهمهی ست که انجام می دهد. دیوارهمتناسب با کاری ا

قرار غشای پایه )رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی( است که در زیر آن،  بافت پوششی سنگفرشیلی آنها داخ الیه

وجود دارد.  رشته های کشسان )االستیک( زیادین الیه است که همراه ای ای صافماهیچهی میانی آن، گرفته است. الیه

 سازد.ی خارجی آنها را میاست که الیه بافت پیوندی آخرین الیه،

ها بیشتر در سرخرگ ای و پیوندیی ماهیچهالیهای سرخرگ ها با سیاهرگ ها شباهت دارد، ضخامت اگر چه ساختار پایه

 بیشتری قلب را تحمل و هدایت کنند. به همین دلیل سرخرگ ها در برش عرضی، است تا بتوانند فشار زیاد وارد شده از سو

است.  ی داخل آنها بزرگترحفرهای نازک تر دارند و ی آنها، دیوارهدیده می شوند. در حالی که سیاهرگ های هم اندازه گرد

 ه می کنند. هایی دارند که جهت حرکت خون را یک طرفها دریچهاز سیاهرگ بسیاریدر عین حال، 

 گلیکو پروتئینی دارند. –همه رگ ها بافت پوششی سنگفرشی یک الیه و غشای پایه پروتئینی  پس
 

دارند. این  ی بافت پوششی همراه با غشای پایهیک الیهمویرگ ها فقط 

ی است، هماهنگی آنها که تبادل مواد بین خون و مایع میان بافت ساختار با وظیفه

از آنها  بعضیای نیست ولی در ابتدای ماهیچه ویرگ ها الیهم دارد. در دیواره

می کند و به آنها را تنظیم  ای هست که میزان جریان خون درای ماهیچهحلقه

جریان خون در مویرگ ها بر  تنظیم اصلیآن بنداره مویرگی گویند. اگرچه 

ی سرخرگ هااساس نیاز بافت به اکسیژن و  مواد مغذی با تنگ و گشاد شدن 

 انجام می شود که قبل از مویرگ ها قرار دارند. کوچک

 مویرگ ها:عوامل موثر بر تنظیم جریان خون در 
 باز و بسته شدن مویرگ ها به کمک بنداره مویرگی ابتدای بعضی               

 تغییر قطر سرخرگ های کوچک به کمک ماهیچه های حلقوی دیواره )تنظیم اصلی(       
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 ه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟کدام گزین -30

 )) در بدن انسان همه ....................... ، ........................ (( 

 در برش عرضی گرد دیده می شوند. –( سرخرگ ها 2دریچه های النه کبوتری دارند.                     -( سیاهرگ ها 1

 در الیه خارجی بافت پیوندی دارند. –( سیاهرگ ها 4ارند.                      در ابتدا ماهیچه حلقوی د –( مویرگ ها 3

 

 ها :سرخرگ
حفظ رسانند. عالوه بر این باعث همان طور که می دانید سرخرگ ها خون را از قلب خارج می کنند و به بافت های بدن می

وقتی بطن  کشسانی زیادی دارد. سرخرگ قدرتی جریان خون و هدایت آن در این رگ ها می شوند. دیواره پیوستگی

منقبض می شود، ناگهان مقدار زیادی خون از آن به درون سرخرگ پمپ می شود. سرخرگ ها در این حالت گشاد می شوند تا 

نی از قلب خارج نمی شود، خونِ رانده شده از بطن را در خود جای دهند. در هنگام استراحت بطن یعنی وقتی که دیگر خو

راند. این فشار باعث هدایت خون در رگ ها کشسان سرخرگ ها به حالت اولیه باز می گردد و خون را با فشار به جلو می رهدیوا

تغییر حجم سرخرگ، به دنبال هر انقباض بطن، به صورت و پیوستگی جریان خون در هنگام استراحت قلب می شود. 

 احساس می شود. «نبض»رود و به صورت موجی در طول سرخرگ ها پیش می

این ساختار باعث  های صاف، بیشتر است. میزان رشته های کشسان، کمتر و میزان ماهیچه، کوچکتردر سرخرگ های 

می شود با ورود خون، قطر این رگ ها تغییر زیادی نکند و در برابر جریان خون مقاومت کنند. میزان این مقاومت در زمان 

شود. کم و زیاد شدن این مقاومت، میزان ورود خون به تر و در هنگام استراحت، کمتر میی صاف دیواره، بیشانقباض ماهیچه

 مویرگ ها را تنظیم می کند.

 

 کمترای صاف ی ماهیچهو ضخامت الیه بیشتری کشسان میزان الیه بزرگ:                                      

 تین ها و قدرت کشسانی زیاد برای حفظ پیوستگی جریان خونتغییر قطر با االس                            

 ها سرخرگ

 

 بیشترای صاف ی ماهیچهو ضخامت الیه کمتری کشسان میزان الیه کوچک :                             
 ها تغییر قطر با ماهیچه های صاف حلقوی فراوان برای تنظیم خونرسانی به مویرگ                           

 

 فشارخون:

 هر اندام قرار گرفته اند، در حالی که سیاهرگ ها بیشتر در سطح قرار دارند.  عمقیسرخرگ های بدن در قسمت های  بیشتر

ها یا ی بطندیوارهوارد می شود و ناشی از انقباض  ی رگخون بر دیوارهدانید فشارخون، نیرویی است که از سوی می

از آن بیرون خواهد ریخت و بسیار خطرناک است.  سرعت زیادبدن بریده شود، خون با  است. اگر سرخرگی در سرخرگ ها

 درون سرخرگ است. چنین فشاری برای کار طبیعی دستگاه گردش خون الزم است. فشار خون زیاداین خونریزی، ناشی از 

 

ار کمینه تیب، معرف فشار بیشینه و فشبیان می کنند. این دو عدد به تر 80روی  120معموالً فشارخون را با دو عدد مثالً 

فشار بیشینه فشاری است که انقباض بطن روی سرخرگ وارد می کند و فشار کمینه در میلی متر جیوه است. برحسب 

 ی سرخرگ باز شده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند.هنگام استراحت قلب، فشاری است که دیواره

ی نامناسب به ویژه مصرف چربی و نمک زیاد، چاقی، تعذیهارخون تأثیر بگذارد. از جمله: عوامل مختلفی می تواند روی فش

 ی خانوادگی.دخانیات، استرس )فشار روانی( و سابقه
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 چند از مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -31

 ضی از آنهاست.تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها بر اساس باز و بسته شدن بنداره های مویرگی ابتدای بع 

  .در سرخرگ های کوچکتر میزان رشته های االستین بیشتر و ضخامت الیه ماهیچه ای کمتر است 

 .به طور معمول در بدن انسان سیاهرگ ها قطور تر و عمقی تر از سرخرگ ها می باشند 

 قرار گرقته اند. در الیه میانی سرخرگ ها و سیاهرگ ها همانند الیه میانی قلب سلولهای ماهیچه ای دوکی شکل 

 .فشار بیشینه معادل فشاری است که دیواره سرخرگ به خون وارد می کند 

 

 مویرگ ها: 
           رگ های بدن هستند. تبادل مواد بین خون و  کوچکترینسرخرگ های کوچک به مویرگ هایی منتهی می شوند که 

، امکان تبادل مناسب مواد را در مویرگ ها ریان خون کُندنازک و ج دیوارهیاخته های بدن، در این رگ ها انجام می شود. 

 فراهم می کند. 

یاخته های بدن تا مویرگ ها  ی بیشتروسیعی را در بافت ها ایجاد می کنند به طوری که فاصله شبکهدر عین حال مویرگ ها 

 را از طریق انتشار، آسان تر می کند. ی سریع مولکول های کم، مبادلهمیکرومتر( است. این فاصله 20میلی متر ) 02/0 حدود

ی صاف ندارد. سطح بیرونی یاخته های پوششی سنگفرشی ساخته شده است و ماهیچه مویرگ ها، فقط از یک الیه وارهدی

 آورد.برای محدود کردن عبور مولکول های بسیار درشت به وجود می صافیمویرگ ها را غشای پایه، احاطه می کند و نوعی 

 ای بدن در سه گروه قرار می گیرند:مویرگ ه

 ویرگ هایی به عنوان یاخته های بافت پوششی با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. چنین م مویرگ های پیوسته در

یافت می شوند که ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم  )سد خونی مغزی و نخاعی( دستگاه عصبی مرکزیمثال در 

 می شود. 

 منافذ فراوانی در غشای سلول های پوششی دارند. غشای پایه در این مویرگ ها  ضخیم است  فذدارمویرگ های من

 یافت می شوند. کلیه. این مویرگ ها به عنوان مثال درها را محدود می کندهای درشت مثل پروتئینکه، عبور مولکول

 در دیواره  حفره هاییکه به صورت یاخته های بافت پوششی آنقدر زیاد است  فاصله مویرگ های ناپیوسته در

 یافت می شوند. جگرمی شود. چنین مویرگ هایی به عنوان مثال در مویرگ دیده 

 

 مثال غشای پایه شکاف بین سلولی منافذ سلولی نوع مویرگ

 عصبی مرکزی )سد خونی مغزی و نخاعی( کامل کوچک ندارد پیوسته

 کبد  ناقص بزرگ)حفره ای( ندارد ناپیوسته

 کلیه   کامل ضخیم کوچک دارد ذ دارمنف
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 تبادل مواد در مویرگ ها : 
تبادل مواد بین خون و بافت ها در مویرگ ها انجام 

غشای می شود. مولکول های مواد ممکن است از 

بین  فاصله هاییاخته های پوششی مویرگ و یا از 

 این یاخته ها عبور کنند.

                 آن هب که خون فشار مویرگ، ابتدای سرخرگی در

گویند و نسبت به فشار  می تراوشی فشار

 مویرگ از مواد خروج ، باعثاسمزی بیشتر است

        به جز خوناب از بخشی اینجا شود. در می

 وارد بافت به و خارج مویرگ از درشت های مولکول

 اسمزی فشار خوناب، خروج شوند. در نتیجه می

 تدریج شی بهنسبت به فشار تراو مویرگ درون

 سیاهرگی بخش در که طوری به یابد؛ افزایش می

 فشار از مویرگ اسمزی درون فشار ،مویرگ

 همراه با آب نتیجه دراست،  بیشتر تراوشی

 مویرگ می شوند.  وارد ها، یاخته دفعیِ مواد جمله از متفاوت های مولکول

 خون به بافت از مایعات بازگشت سرعت تواند می ها درون سیاهرگ خون فشار افزایش و خون های پروتئین کمبود

 و نمک زیاد مصرفمی گویند.  خیز یا اِدم حالت این به که می شوند متورم بدن، هایی از بخش نتیجه، دهد. در کاهش را

 شود. منجر خیز به تواند می نیز مایعات کمِ مصرف
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 در گردش خون انسان کدام کمتر از سایرین است؟ -32

 ( فشار تراوشی انتهای مویرگ2شی ابتدای مویرگ                                             ( فشار تراو1

 ( فشار اسمزی انتهای مویرگ4( فشار اسمزی ابتدای مویرگ                                             3

 

 (93نعت به عمل آورد. )خ در انسان، عدم .................. می تواند از ایجاد بیماری خیز مما -33

 ( سالمت دیواره گلومرول های کلیه2( ورود پروتئین های درشت به کپسول بومن                                     1

 ( ورود لنف به رگ های لنفی4( دفع آب و نمک از بدن                                                            3

 

 نشده است؟ر رابطه با تبادل مواد در مویرگ ها به طور صحیح مطرح چند مورد د -34

 .اختالف فشار اسمزی و فشار تراوشی در بخش سیاهرگی مویرگ بیشتر از ابتدای سرخرگی آن است 

 .در وسط مویرگ برخالف بخش سرخرگی و سیاهرگی آن، فشار تراوشی و فشار اسمزی مویرگ برابر می باشند 

 گ فشار اسمزی درون مویرگ بیشتر از فشار اسمزی بافت اطراف آن است.در بخش سیاهرگی مویر 

  .در نتیجه خروج خوناب فشار تراوشی مویرگ نسبت به فشار اسمزی آن به تدریج افزایش می یابد 

  سیاهرگ ها :
ود جای را در خ بیشتر حجم خون، می توانند ای با مقاومت کمتردیوارهو  داشتن فضای داخلی وسیعسیاهرگ ها با 

باعث ادامه جریان خون در سیاهرگ ها می شود اما به علت کاهش شدید فشارخون و جهت  باقیمانده فشار سرخرگیدهند. 

 حرکت خون در سیاهرگ ها که در بیشتر آنها به سمت باال است الزم است عواملی به جریان خون در سیاهرگ ها کمک کند. 

 این عوامل عبارتند از: 

 حرکت خون در سیاهرگ ها به ویژه در اندام های  اسکلتی: یتلمبه ماهیچه

پایین تر از قلب، به مقدار زیادی به انقباض ماهیچه های اسکلتی وابسته است. 

، به سیاهرگ های مجاور ماهیچه های دست و پا، شکم و دیافراگمانقباض 

خود فشاری وارد می کنند که باعث حرکت خون در سیاهرگ به سمت قلب 

 می شود.

 :جریان خون را یک دست و پادر سیاهرگ های  دریچه های النه کبوتری ،

طرفه و به سمت باال هدایت می کند. در هنگام انقباض هر ماهیچه در سیاهرگ 

 مجاور آن، دریچه های باالیی باز و دریچه های پائین، بسته می شوند.

 سینه  یبه وجود می آید که قفسههنگام دم در  ی سینه:فشار مکشی قفسه

   باز می شود. در این حالت فشار از روی سیاهرگ های نزدیک قلب برداشته 

فشار مکشی ایجاد می شود که خون را به سمت باال ود و درون آن ها می ش

 می کشد.
 

 (96ای دارند؟ )دکنند، چه مشخصههای مختلف بدن هدایت میهایی که خون قلب را به سمت بافتی رگدر انسان، همه -35

 کند.خون در آنها با فشار و سرعت باالیی عبور می (1

 ی آنها وجود دارد.یک الیه از سلول های بافت پوششی در دیواره (2

 ی آنها، ماهیچه های صاف حلقوی فراوان یافت می شود.در دیواره (3

 در درون آنها، همواره خون به طور پیوسته جریان دارد. (4
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 (98ب کامل می کند؟ )د ق کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناس -36

 ...........................«.در انسان، رگ هایی که »    

 ای با مقاومت بسیار زیاد دارند.بیشترین مقدار خون را در خود جای می دهند، دیواره (1

 ها می شوند.ی خود ذخیره می کنند، باعث پیوستگی خون در رگبخشی از انرژی سیستول قلب را در دیواره (2

 های صاف حلقوی فراوان دارند.ی خود ماهیچهدل مواد بین خون و مایع بین بافتی را انجام می دهند، در دیوارهتبا (3

 ها برعهده دارند، سرعت متوسط خود در آنها بیش از سایر رگ هاست.مهمترین نقش را در تغییر مقدار خون بافت (4

 

 (96ست؟)دی خون هر سیاهرگ بدن انسان صادق اچند مورد، درباره -37

 کند.محتویات مویرگ های لنفی را دریافت می 

 .مقادیر ناچیزی گلوکز و مقادیر فراوانی دی اکسید کربن دارد 

 یابد.ی فشار سرخرگی به سمت قلب جریان میفقط تحت تأثیر باقیمانده 

 .فشار دی اکسیدکربن در آن نسبت به خون سرخرگی بیشتر است 

 یاهرگی تسهیل می شود.حرکت آن به سبب وجود دریچه های س 

 

 (1400)د شوند که ...................یم افتی ییهااند. در رگحساس ژنیکه به کاهش اکس ییهارندهیدر انسان، اغلب گ -38

 اند. هر اندام قرار گرفته یسطح یهادر قسمت شتری( ب1 

 . شوندیم دهیبه شکل گرد د شتریب ،ی( در برش عرض2 

 اند. شده یبندخود، گروه وارهید یهااختهی نی( از نظر فاصله ب3 

 کنند. یم کطرفهیخون را  انیدر درون خود، جر ییهاچهی( به کمک در4 

 

 چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -39

 ............ ، .......................... (()) در بدن انسان هر رگ خونی که ................... همانند هر رگ خونی که .............

  هایی دریچه -در قسمت های سطحی اندام قرار گرفته است  –در دیواره خود گیرنده حساس به دمای درون بدن دارد

 دارند که جهت حرکت خون را یک طرفه می کنند.

  ی گیرنده حساس به اکسیژن می باشد در دیواره خود دارا –جریان خون در آن ها تحت تاثیر فشار مکشی قفسه است

 میانی رشته های کشسان زیادی دارند. در الیه –

  ها برعهده دارند مهمترین نقش را در تغییر مقدار خون بافت –تغییر حجم آن به صورت نبض احساس می شود- 

 در دیواره خود دارای گیرنده های درد می باشند.

  پروتئین  –فشار کمینه در هنگام استراحت قلب را بوجود می آورد  -در برش عرضی، بیشتر گرد دیده می شود    

 گویچه های قرمز آن اشباع از اکسیژن می باشند.ر آهن دا
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 نکات رگ ها:

 ها تیره بوده بجز سوورخرگ و سوویاهرگ                          در کتاب های درسووی تمامی سوورخرگ ها روشوون و تمامی سوویاهرگ

 ماهی. شکمی انسان و سرخرگ نافششی و بند

  شیمویرگهای ش سرخرگ و گروهی از مویرگ کالفکماهی و  آب سان بین دو  سیاهرگ  کبدیهای ان بین دو 

 باشند.می

  شترحجم خون، سوورعت خون و قطر دیواره در سوورخرگ نسووبت به سوویاهرگ هم اندازه شتر و بی           کمتر ، بی

 می باشد.

 دارند. دریچه النه کبوتریپا  ها مثل دست وسیاهرگ بسیاری 

  و دیواره سوورخرگ های  دمااز سوویاهرگ های بزرگ گیرنده  برخیودیواره   درددیواره سوورخرگ ها گیرنده  

 دارند.فشار و شیمیایی حساس به کاهش اکسیژن ناحیه گردن و آئورت گیرنده 

  باشند.های قرمز میمحل آسیب و از بین رفتن گلبول کبد و طحالمویرگهای باریک 

  وجود دارد. منفذدار مثل کالفکضخیم ترین غشای پایه در مویرگ های 

 دیده می شوند. گردسرخرگ ها در برش عرضی  بیشتر 

  وجود دارد. بنداره مویرگیدر ابتدای بعضی از مویرگ ها 

 قرار دارند.سطح اندام ها ولی سیاهرگ ها بیشتر در عمقی  سرخرگ های بدن در قسمت های  بیشتر 
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  دستگاه لنفی :
دستگاه لنفی شامل لنف، رگ های لنفی، 

مجاری لنفی، گره های لنفی و اندام های لنفی 
 مغزاستخوان و لوزه ها( -تیموس-طحال -)آپاندیس

  است.

 

آن، تصفیه و بازگرداندن آب و مواد  اصلیکار 

دیگری است که از مویرگ ها به فضای میان بافتی 

و به مویرگ ها بر نمی گردند.  نشت پیدا می کنند

نشت این مواد در جریان ورزش و بعضی 

 بیماری ها، افزایش قابل توجهی پیدا می کند.

      لنف مایعی تشکیل شده از مواد متفاوت و 

 گویچه های سفید است.

 

     انتقال چربی هایکار دیگر دستگاه لنفی، 

به خون و  ی باریکروده جذب شده از دیواره

 از بین بردن میکروب های بیماری زاین همچن

 و یاخته های سرطانی است.

لنف بعد از عبور از مویرگ ها و رگ های لنفی از 

                سپس به و  می ریزدای چپ و راست سیاهرگ های زیر ترقوهفی به نام مجرای لنفی به رگ بزرگ لن دوطریق 

 س از تصفیه شدن به دستگاه گردش خون بر می گردد. بنابراین، لنف پ می ریزد.بزرگ سیاهرگ زبرین 

لنف سمت راست گردن، سینه و بازو سمت راست به مجرای لنفی راست و لنف بقیه بدن به مجرای لنف چپ که بلند تر 
و قطور تر بوده و از پشت قلب می گذرد، می ریزند. رگهای لنفی دارای دریچه های یک طرفه بوده و تعداد رگ های لنفی 

تعداد گره های لنفی در بخش هایی مثل گردن، زیربغل، کشاله ران، زانو و  رودی به گره های لنفی بیشتر از خروجی است.و
 آرنج بیشتر است.

 تصفیه و بازگرداندن مایع میان بافتی به دستگاه گردش خون                                                        

 انتقال چربی ها از دیواره روده باریک به خون                        وظایف دستگاه لنفی

 و یاخته های سرطانی از بین بردن میکروب های بیماری زا                                                        

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -40

 می باشد. لوزه ها همانند کبد و طحال جزو اندام های لنفی 

 .رگ های لنفی آپاندیس و طحال به مجرای لنفی چپ تخلیه می شوند 

 .مجراهای لنفی از پشت سیاهرگ های زیر ترقوه ای عبور می کنند 

 .در ناحیه ساعد همانند کشاله ران و گردن گره های لنفی فراوانی وجود دارد 

 تیموس در جلو قلب و سرخرگ طحال باالتر از سیاهرگ آن قرار دارد. 

 .مجرای لنفی چپ قطورتر و کوتاهتر از مجرای لنفی راست است 

 .تعداد رگ های لنفی ورودی به گره های لنفی بیشتر از رگ های لنفی خروجی است 

 باشند یطرفه م کی یها چهیدر یها دارا اهرگیهمانند س یلنف یرگ ها. 
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 تنظیم دستگاه گردش خون :
در حالت ی ضربان قلب به طور منظم تکرار شود. و در قلب منتشر می کند تا چرخهگره ضربان ساز، تکانه های منظمی را ایجاد 

این ضربان و برون ده قلبی ناشی از آن، نیاز اکسیژن و مواد مغذی اندام های بدن را بر طرف می کند. اّما در هنگام فعالیت عادی 

 با ساز و کارهای مختلفی انجام می شود که عبارتند از:  ورزشی یا در حالت استراحت، برون ده قلب باید تغییر یابد. این تنظیم

 نقش دستگاه عصبی خود مختار )اعصاب هم حس و پادهم حس(:
افزایش و کاهش فعالیت قلب متناسب با شرایط، به وسیله اعصاب دستگاه عصبی خودمختار انجام می شود. مرکز هماهنگی این 

مرکز تنظیم تنفس قرار دارد و همکاری این مراکز، نیاز بدن به مواد مغذی و در نزدیکی  بصل النخاع و پل مغزیاعصاب در 

 و اکسیژن را در شرایط خاص به خوبی تأمین می کند.

 نقش هورمون ها :

   وقتی در فشار روانی مثل نگرانی، ترس و استرس امتحان قرار می گیریم، ترشح بعضی از هورمون ها از  غدد درون ریز مثل 

افزایش می یابد. این   مرکزی هورمون های اپی نفرین و نور اپی نفرین و بخش قشری کورتیزول و آلدوسترون( بخش)فوق کلیه 

 ، ضربان قلب و فشار خون را افزایش می دهند.قلبهورمون ها مثال با اثر بر 

 تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها :

 ان جریان خون در آنها افزایش می دهد.میزسرخرگ های کوچک با گشاد کردن  افزایش کربن دی اکسید،

  نقش گیرنده ها در حفظ فشار سرخرگی:

افزایش کربن دی اکسید و و گیرنده های حساس به  اکسیژنگیرنده های حساس به فشار، گیرنده های حساس به کمبود 

، و نیازهای بدن در پس از تحریک، به مراکز عصبی پیام می فرستند تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ یون هیدروژن

 شرایط خاص تأمین شود. 

 افزایش فشار خون و افزایش تعداد ضربان قلبسمپاتیک:                                                                                      

 دستگاه عصبی خود مختار                                                  

 کاهش فشار خون و کاهش تعداد ضربان قلب پاراسمپاتیک:            مرکز: بصل النخاع و پل مغزی                                                  

 

 ربان قلبافزایش فشار خون و افزایش تعداد ض با اثر بر قلب سبب:دستگاه درون ریز مثل غده فوق کلیه :      تنظیم                           

 دستگاه گردش خون                                                                                   

                                                         میزان جریان خون در آنها افزایش می دهد.گشاد کردن سرخرگ های کوچک با مثال افزایش کربن دی اکسید، تنظیم موضعی                                         
 

 گیرنده های شیمیایی حساس به کاهش اکسیژن در سرخرگ آئورت و گردن                                                                                      

 گیرنده های شیمیایی حساس به افزایش کربن دی اکسید و هیدروژننعکاسی          تنظیم ا                                              

 گیرنده های حساس به فشار در سرخرگ آئورت و گردن                 مرکز: بصل النخاع                                                

                                               

 مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟چند  -41

 )) مرکز هماهنگی اعصاب خودمختار قلب در بخشی از مغز قرار داشته که آن بخش ................................. ((

 .با قطع دم می تواند مدت زمان دم را تنظیم کند 

 .مرکز بلع با اثر بر آن سبب قطع تنفس می شود 

 وهی از گیرنده های شیمیایی را دریافت می کند.پیام گر 

 .مرکز اعصاب خودمختار غدد بزاقی می باشد 
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  خون
 در رگ های خونی جریان دارد و دارای دو بخش است:  یک طرفهاست که به طور منظم و  بافت پیوندیخون، نوعی 

 ید و گِرده ها )پالکت( را شامل می شود.که گویچه های قرمز، گویچه های سف ایبخش یاختهکه حالت مایع دارد و  خوناب

          اگر مقداری از خون را گُریزانه )سانتریفیوژ( کنیم، دو بخش خون از هم جدا می شود و 

حجم خون درصد  55 فرد سالم و بالغمی توان درصد هر کدام را مشخص کرد. معموالً در 

 دهند. تشکیل میبخش یاخته ای را درصد  45و  خوناب)پالسما(را 

از کارهای خون، انتقال مواد غذایی، اکسیژن، کربن دی اکسید، هورمون ها و مواد دیگر است. 

دمای بدن و خون ارتباط شیمیایی بین یاخته های بدن را امکان پذیر می سازد و به تنظیم 

خارجی نقش اساسی دارد و دفاع در برابر عوامل  ایمنیدر نواحی مختلف بدن کمک می کند. همچنین در  یکسان کردن دما

 و در هنگام خونریزی، به کمک عواملی، از هدر رفتن خون جلوگیری می کند.

خوناب، آب است و بقیه آن را موادی مانند پروتئین ها، مواد غذایی، یون ها و مواد دفعی تشکیل می دهند. درصدِ  90بیش از 

ون ، انعقاد خpHار اسمزی خون، انتقال مواد، تنظیم حفظ فشجمله های خوناب نقش های گوناگونی دارند از پروتئین

 آلبومین، فیبرینوژن و گلوبولین از پروتئین های خوناب اند.و ایمنی بدن. 

 در حفظ فشار اسمزی خون و انتقال بعضی از داروها مثل پنی سیلین نقش دارد. ، آلبومین

 در انعقاد خون  ، فیبرینوژن

 عوامل بیماری زا اهمیّت دارند.  در ایمنی و مبارزه با گلوبولین ها

 در خوناب، اهمیّت زیادی دارد چون در فعالیت یاخته های بدن نقش کلیدی دارند. یون های پتاسیم و سدیموجود 

          هستند که دو گروه اّول، یاخته های خونی و گِرده هاو  گویچه های قرمز، گویچه های سفیدبخش دوّم خون شامل 

 ی از یاخته هستند. گِرده ها، قطعات

 

 آلبومین                 
 حفظ فشار اسمزی خون و       

                                                                                                                                                                     انتقال بعضی از داروها مثل پنی سیلین 

 و پروترومبین فیبرینوژن      
 انعقاد خون               

 گلوبولین ها               

                                                                                                                                                                       ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری زا 

 آنزیم  پالسمین           
 تجزیه لخته خون         

 

 یاخته های بنیادیدر یک فرد بالغ، تولید یاخته های خونی و گِرده ها در مغز قرمز استخوان انجام می شود. در مغز استخوان 

 ن را تولید می کنند.وجود دارند که با تقسیمات خود، این بخش خو

 ساخته می شود.نیز  کبد و طحالالبته در دوران جنینی، یاخته های خونی و گرده ها در اندام های دیگری مثل 

یاخته های بنیادی مغز استخوان، یاخته هایی هستند که توانایی تقسیم و تولید چندین نوع یاخته را دارند. ابتدا این یاخته ها 

             که در جهت تولید لنفوسیت ها عمل  لنفوئیدیوع یاخته را ایجاد می کنند: یاخته های بنیادی تقسیم می شوند و دو ن

 ی یاخته های خونی و گرده ها هستند.که منشأ بقیه میلوئیدیمی کنند و یاخته های بنیادی 

 خوناب

 پروتئین ها + مواد غذایی+ مواد دفعی+ یون ها+ آب

درصد 90بیش از                                                                           

 بخش یاخته ای 
 گویچه های قرمز + گویچه های سفید+ پالکت ها    

 درصد 99بیش از           
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  RBC یاخته های خونی قرمز :

   ای خونی را گویچه های قرمز تشکیل می دهند که به خون، ظاهری درصدِ یاخته ه 99در انسان بیش از  شکل و ساختار:

 ، هستهمغز استخواندارند، در هنگام تشکیل در  فرو رفتهکه از دو طرف، حالت  کرویمی دهند. این یاخته های قرمز رنگ 

تانداران، گویچه های قرمز، می دهند و سیتوپالسم آنها از هموگلوبین پُر می شود. در انسان و بسیاری از پسخود را از دست 

نسبت هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهند. سایز گویچه های قرمز خون به میزان هموگلوبین آنها بستگی دارد. 

           حجم گویچه های قرمز خون به حجم خون که به صورت درصد بیان می شود، خون بهر )هماتوکریت( گفته 

 می شود.
 

به کمک هموگلوبین و  و)به کمک هموگلوبین در جابجایی اکسیژن ش اصلی گویچه های قرمز، انتقال گازهای تنفسی است. نق عملکرد:

 آنزیم انیدراز کربنیک در جابجایی کربن دی اکسید نقش دارد.( 

 

ی شود و باید از گویچه های قرمز، روزانه تخریب م یک درصدروز است. تقریبًا  120متوسط عمر گویچه های قرمز  مرگ:

آهن آزاد شده در  توسط ماکروفاژها(.انجام می شود) طحال و کبدجایگزین شود. تخریب یاخته های خونی آسیب دیده و مرده در 

ی گویچه های قرمز مورد و در ساخت دوباره رودیا در کبد ذخیره می شود و یا همراه خون به مغز استخوان میاین فرایند 

  استفاده قرار می گیرد.

 

نیز الزم فولیک اسید  و  12Bویتامین  برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان، عالوه بر وجود آهن،  تولید:

است که برای تقسیم طبیعی یاخته ای الزم است. کمبود آن باعث می شود  Bی فولیک اسید، نوعی ویتامین از خانوادهاست.

سبزیجات با برگ سبز تیره، حبوبات، گویچه های قرمز کاهش یابد.  تعدادر نشوند و یاخته ها به ویژه در مغز استخوان، تکثی

وابسته است. این  12Bکارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین  گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک اسیدند.

)توسط باکتری ها تولید  تولید می شود 12Bمقداری ویتامین  ی بزرگرودهوجود دارد. البته در  جانوریویتامین فقط در غذاهای 

       موجود در غذا، در روده باریک به کمک عامل داخلی ترشح شده از  12Bجذب درضمن  شده و در همان روده بزرگ جذب می شود(.
 سلول های کناری معده صورت می گیرد.
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وابسته است؛ در  12Bن، فولیک اسید و ویتامین اگرچه تولید گویچه های قرمز به وجود آه تنظیم تولید گویچه های قرمز:

ای بستگی دارد. این هورمون توسط گروه ویژه اریتروپویتینبدن ما تنظیم میزان گویچه های قرمز، به ترشح هورمونی به نام 

کند تا سرعت به درون خون ترشح می شود و روی مغز استخوان اثر می )سلول های درون ریز پراکنده(  کلیه و کبداز یاخته های 

             به مقدار کم ترشح می شود تا کاهش معمولی تعداد  طور طبیعیتولید گویچه های قرمز را زیاد کند. این هورمون به 

کم خونی، گویچه های قرمز را جبران کند. امّا هنگام کاهش مقدار اکسیژن خون، این هورمون افزایش می یابد که این حالت در 

 ممکن است رُخ دهد. ی و قلبی، ورزش های طوالنی یا قرار گرفتن در ارتفاعات،بیماری های تنفس

 

دن نکته : در ارتفاعات فشار اکسیژن ............... ، ظرفیت اشباع شده هموگلوبین از اکسیژن ..................... یافته و سلول های ب

........ ترشح هورمون ............................. زیاد شده و با اثر بر مغز استخوان دچار کمبود اکسیژن شده تا از ............... و ..........

 سبب ............................. تعداد گلبول های قرمز و .................... هماتوکریت شود.

 

  تولید گلبول قرمز

تحریک تولید گلبول قرمز 

 با اریتروپویتین

 

  مرگ گلبول قرمز

 

 طحال
 اندام دستگاه لنفی و در سمت چپ حفره شکمی 

 دارای مویرگ های خونی ناپیوسته و محل تخریب یاخته های خونی مرده و آسیب دیده 

 ساخت گویچه های خونی و پالکت ها در دوران جنینی 

 سیاهرگ آن به همراه سیاهرگ باالیی معده به سیاهرگ باب می ریزد. 
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 ر صحیح می باشد؟چند مورد از موارد زی – 42

 .به ترتیب کمبود آهن و فولیک اسید سبب کوچک شدن گویچه های قرمز خون و کاهش تعداد آن ها می شوند 

 .به دنبال قرار گرفتن در ارتفاعات اریتروپویتین شروع به ترشح کرده و سبب افزایش تعداد گلبول های قرمز می شود 

 توسط باکتری های همزیست در روده بزرگ نیز تولید می شود. فولیک اسید فقط در غذاهای جانوری وجود دارد و 

 .گلبول های قرمز انسان و بسیاری از پستانداران پس از ورود به خون هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهد 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -43

 ایش هماتوکریت می شود.افزایش فعالیت سلولهای لنفوئیدی در مغز استخوان سبب افز 

 .کمبود آهن در بدن انسان سبب تولید بیشتر الکتیک اسید در ماهیچه ها می شود 

 .نوعی غده درون ریز در بدن انسان با ترشح نوعی هورمون سبب افزایش تولید گویچه های قرمز خون می شود 

  12ویتامینB وجود فولیک اسید وابسته است. برای تقسیم طبیعی یاخته ای الزم بوده و کارکرد صحیح آن به 

 نمی شود؟کدام یک از موارد زیر سبب کاهش هماتوکریت  -44

 عدم مصرف غذاهای جانوری (1

 آسیب به سلول های کناری معده (2

 ورزش های طوالنی مدت (3

 مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها (4

 (93به طور معمول کبد انسان در ............... ناتوان است. )خ -45

 ( افزایش هماتوکریت خون2استروئیدها )کلسترول(                                                    ( تولید 1

 ( استفاده از بقایای گویچه های قرمز مسن4( خنثی نمودن اثرات سوء بعضی باکتری ها                                    3

 دهد؟ دام اتفاق روی میهای قرمز در یک فرد بالغ، کدر پی مرگ گلبول -46

 ( انتقال هموگلوبین آزاد شده به مغز استخوان2   ( هضم آهن توسط ماکروفاژها1

 های متابولیک پروتئین( ورود ترکیبی به چرخه4                        ( ذخیره آهن در مغز استخوان3

 (98است؟ )د  نادرستکدام عبارت،  -47

 آیند.ی خونی از یاخته های بنیادی مغز استخوان به وجود میی یاخته هادر جنین انسان، همه (1

 ی پلی پپتیدی تنظیم شود.خون می تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشته pHدر یک فرد بالغ،  (2

 در یک فرد بالغ، یاخته های بنیادی مغز استخوان می تواند منشأ انواع مختلف یاخته های خونی باشد. (3

 ای سهیم باشد.اخته ی بنیادی می تواند در تولید قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هستهدر جنین انسان، یک نوع ی (4

تدا به آن وارد     در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لوله ی گوارش اب -48

 (98می گردد، چند مورد، درباره ی این اندام صحیح است؟ )د می شود، ذخیره 

 الف ـ در تولید کلسترول نقش دارد.

 ب ـ بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است.

 ج ـ از طریق یاخته های بنیادی خود، گویچه های قرمز را تولید می نماید.

 ی یاخته های بافت پوششی در مویرگ های آن بسیار زیاد است.د ـ فاصله
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 سازد و جزئی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوبهای خون را مینینی، یاختهدر انسان، اندامی که در دوران ج -49

 (99ای دارد؟ )د، چه مشخصهشودنمی

 های قرمز خون نقش دارد. ( در تنظیم تولید گویچه1

 شود. های درشت میهای آن، مانع عبور مولکول( همه مویرگ2

 کند. لی را ایفا می( هنگام خونریزی شدید، در تولید لخته خون نقش اص3

 های قرمز خون، فاقد نقش است. ( در ذخیره ماده حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه4

 چند مورد از موارد زیر به طور صحیح مطرح شده است؟ -50

    سازد و جزئی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب های خونی را می)) در انسان، اندامی که در دوران جنینی، یاخته

 می شود، ممکن است ..................................... ((

 های قرمز خون نقش داشته باشد.با ترشح نوعی هورمون در تنظیم تولید گویچه 

 .آهن حاصل از تجزیه هموگلوبین گویچه های قرمز آسیب دیده را ذخیره می کند 

 های خونی می باشد. در بلوغ نیز دارای سلول های بنیادی سازنده انواعی از یاخته 

 .توسط ماکروفاژ ها تخریب یاخته های خونی آسیب دیده را انجام می دهد 

 

  WBCیاخته های خونی سفید :
یاخته های خونی، که ضمن گردش در خون، 

            راکندهبافت های مختلف بدن نیز پ در

می شوند، گویچه های سفید هستند. نقش 

ارجی اصلی آنها، دفاع از بدن در برابر عوامل خ

    است. این یاخته ها هسته دارند. انواع و 

   ویژگی های آنها را در شکل مقابل مشاهده 

 می کنید.

 و بیگانه خواری و چابک  تراگذری -نیرو واکنش سریعنوتروفیل:                                                                               

 میان یاخته با دانه های روشن ریز –هسته چند قسمتی                                       
                                                                                                     

  ه های خود را روی انگل می ریزدمحتویات دان -تراگذریائوزینوفیل:                        گرانولوسیت    دانه دار با هسته چند قسمتی 
  میان یاخته با دانه های روشن درشت –هسته دو قسمتی دمبلی                                            

 

 دارند هپارین نام به ای ماده و ها هیستامین یاخته این های دانه -تراگذریبازوفیل:                                                                             

     میان یاخته با دانه های تیره -هسته دوقسمتی روی هم افتاده                                          

                                               گلبولهای سفید                                                                                                              

 بیگانه خواری – Tو  Bلنفوسیت  -سلول کشنده طبیعی -تراگذریلنفوسیت:                                                                               

                                               ته بدون دانهمیان یاخ –هسته تکی گرد یا بیضی                                   

 آگرانولوسیت     بی دانه با هسته یک قسمتی

 تبدیل به ماکروفاژ و سلول دندریتیتراگذری پس از  مونوسیت:                                                                         

 میان یاخته بدون دانه -هسته تکی خمیده یا لوبیایی                                    
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 PLT  گرده ها :

از گویچه های خون دارند و  دانه های زیادیهستند که درون خود  رنگ و بدون هسته ایقطعات یاخته ای بیگرده ها 

قطعه قطعه و وارد مگاکاریوسیت ، زمانی تولید می شوند که یاخته های بزرگی به نام مغز استخوان درگِرده ها کوچکترند.

های کوچک دانهجریان خون می شوند. درون هر یک از قطعات، 

 وجود دارند.  پُر از ترکیبات فعال

گِرده ها به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیری می کنند. در 

رگ ها آسیب جزئی می بیند، در  که دیواره محدود،خونریزی های 

، به هم می چسبند جمع می شوند دور هم گِرده هامحل آسیب، 

می کنند. این درپوش جلوی خروج خون از رگِ  درپوشو ایجاد 

 آسیب دیده را می گیرد.

، نقش ی خونلختهگِرده ها در تولید  شدیدتر،در خونریزی های 

    و با کمک  )آنزیم پروترومبیناز(مواد آزاد کردن اصلی دارند. آنها با 

رینوژن، لخته را ایجاد می کنند. تشکیل پروتئین های خوناب مثل فیب

وجود لخته در محل زخم، جلوی خونریزی را می گیرد. 

در انجام روند انعقاد خون و تشکیل  Caو یون  Kویتامین 

مراحل انعقاد خون با کمک گرده ها و  لخته الزم است.

 می بینید.گر را در نمودار زیر  عوامل انعقادی دی

 نکته:

پالسما پس از تشکیل لخته سبب تجزیه در  آنزیم پالسمین
 آن می شود.

 از بازوفیل ها ترشح شده و نقش ضد انعقاد دارد. هپارین
نوعی بیماری ارثی بوده که در آن به دلیل  بیماری هموفیلی

 ت()هش VIIIعامل انعقادی  فقداننوع هموفیلی به شایع ترین لخته شدن خون دچار اختالل می شود. فقدان عوامل انعقادی 
 .مربوط است

 علل اختالالت انعقادی:
 بیماری های ژنتیکی و ارثی مثل هموفیلی 

  بیماری های سو جذب مثل سلیاک )اختالل در جذب بسیاری از مواد( یا سنگ کیسه صفرا )اختالل در جذب

 ( Dو  Kدر چربی امین های محلول ویت

  سو تغذیه با کمبود کلسیم، ویتامینD  یاK آمینواسیدها در غذا و 

  همچنین ساخت صفرا(  -ذخیره بعضی از ویتامین ها  -نارسایی کبدی )چون محل ساخت پروتئین ها 

 )نارسایی کلیوی )چون سبب دفع پروتئین ها، کلسیم و ویتامین ها 

 کاهش ترشح هورمون پاراتیروئیدی و افزایش ترشح هورمون کلسی تونین 

 ها افزایش ترشح هپارین از بازوفیل 

 )نارسایی مغز استخوان مثل شیمی درمانی )سبب کاهش پالکت ها 

 )افزایش ترشح هورمون کورتیزول )تجزیه پروتئین ها 

 )دیابت شیرین )تجزیه پروتئین ها 
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -51

 .فیبرین به همراه گرده های آسیب دیده سبب تشکیل درپوش می شوند 

 ین از پروتئین های محلول در خوناب می باشند.پروترومبین و فیبر 

 .منشا گرده ها یاخته های بنیادی میلوئیدی مغز استخوان قرمز می باشد 

 .مگاکاریوسیت ها سایز بزرگتر و طولی عمر کمتر از گلبول های قرمز دارند 

 .ترشح آنزیم پروترومبیناز از سلولی صورت گرفته که منشا میلوئیدی ندارد 
 

 نمی شود........... سبب اختالل در انعقاد خون ....... -52

 ( افزایش ترشحات بازوفیل 2(  کاهش هورمون پاراتیروئیدی                                   1

 ( کاهش هورمون آلدوسترون4( سنگ صفرا                                                         3

 

 ( 99حیح است؟ )دچند مورد در مورد انسان ص -53

 شود. به دنبال تحلیل الیه مخاطی معده، فرد به نوعی کم خونی مبتال می 

 یابد.های مداوم و طوالنی مدت، گلوکر خوناب )پالسما( افزایش میبه دنبال تنش 

 شود.به دنبال انسداد مجرای صفراوی، در روند انعقاد خون اختالل ایجاد می 

 ی درون ریز لوزالمعده، تراکم هابه دنبال هر اختاللی در بخش+Na یابد. های عصبی کاهش میدر یاخته 

 ( 99است؟ )خ  نادرستکدام عبارت در ارتباط با انسان  -54

 به دنبال تنش های موقتی و کوتاه مدت، نایژک ها گشاد می شوند. (1

 شود.به دنبال انسداد مجرای صفراوی، در روند انعقاد خون اختالل ایجاد می (2

 یابد. های عصبی افزایش میداخل یاختهپتاسیم  درون ریز لوزالمعده،  فعالیت بخشبا کاهش  (3

 با اختالل در عملکرد نوعی از یاخته های معده، فرد به نوعی کم خونی خطرناک مبتال می گردد. (4

 

 نشده است؟کدام گزینه در رابطه با تشکیل لخته در خونریزی های شدید به طور صحیح مطرح  -55

 شکیل دهنده رشته های پروتئینی لخته از تجزیه یکی از پروتئین های محلول در پالسما ایجاد شده است.آنزیم ت (1

 سلول های ترشح کننده آنزیم تجزیه کننده پروترومبین دارای هسته و فاقد دانه های زیادی می باشند. (2

 ته جلوگیری می کند.پروتئین فیبرین سبب تشکیل لخته شده و آنزیم پالسمین در پالسما از تشکیل لخ (3

 برای ساخته شدن گروهی از سلول های قرار گرفته در لخته، در مغز استخوان، آهن و انواعی از ویتامین ها الزم است. (4

 

 نمی کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل  -56

 ...... (()) نوعی ویتامین که ......................... ، ............................

 به فعالیت گروهی از آنزیم ها در سلول ها کمک می کند.  –در ساخت ماده حساس به نور در گیرنده های مخروطی نقش دارد (1

 مصرف آن به دنبال ترشح سلول های درون ریز کلیه افزایش می یابد.  –در غذاهای جانوری برخالف غذاهای گیاهی وجود دارد (2

 فقط به کمک عامل داخلی معده در روده باریک جذب می شود. –ویتامین الزم برای تقسیم سلولی می باشد  سبب کارکرد صحیح نوعی(3

 ترومبین در پالسما می شود. کاهش آن سبب اختالل در تولید –به کمک هورمون مترشحه از غدد پشت تیروئید تغییر شکل پیدا می کند (4
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 تنوع گردش مواد در جانداران
 آن انجام می شود.  سطحتبادل گاز، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته از  ها تک یاخته ایدر 

است در  یاخته ها با محیط بیرون ارتباط ندارند و الزم زیاد بودن تعداد یاخته ها، همه به دلیل ایجانداران پُر یاختهدر 

زائد خود را با کمک آن برطرف کنند.                                       به وجود آید تا یاخته ها نیازهای غذایی و دفع مواد دستگاه گردش موادیآن ها 

 در جانوران مختلف به صورت های زیر است: دستگاه های گردش مواد

  گردش آب: سامانه

       سوراخ یا وارد و پس از آن از  حفره یا حفره هاییآب از محیط بیرون از طریق سوراخ های دیواره به  اسفنج ها،در 

                                                                   دارند. تاژکخارج می شود. عامل حرکت آب، یاخته های یقه دار هستند که  سوراخ های بزرگتری
 در مجاورت سوراخ خروجی یاخته یقه دار وجود ندارد.                    

 
 سلولهای خارجی پهن و نازک                                  

                                                     
 سلولهای داخلی یقه دار و تاژکدار                                    

 
 سلولهای استوانه ای و لوله ای سازنده منفذ                        

 
 سلولهای میانی                                             

 یک یا چند سوراخ خروجی –دارای یک یا چند حفره میانی            

 

  ی گوارشی:حفره

، گوارشدر هیدر پُر از مایعات است و عالوه بر حفره گوارشی   

در کرم های پهن را نیز بر عهده دارد.  گردش مواد وظیفه

ی به تمام نواحی بدن ، انشعابات حفره گوارشآزادزی مثل پالناریا

انتشار مواد تا یاخته ها بسیار  نفوذ می کنند به طوری که فاصله

کوتاه است. در این جانوران حرکات بدن به جا به جایی مواد کمک 

  می کند.

 (99کدام عبارت، درباره نوعی اسفنج صادق است؟ )د  -57

 رار دارند. های تاژک دار قهای سازنده منفذ فقط در مجاورت یاختهیاخته (1

 کند. آب از طریق سوراخ کیسه گوارشی به خارج از بدن راه پیدا می (2

 شوند. های یقه دار فقط در سطح داخلی بدن یافت مییاخته (3

 شود. های تاژک دار وارد بدن میآب فقط به کمک یاخته (4

 ................ سب ............................ (())یاخته های تاژکدار ...به طور صحیح تکمیل می کند؟  اکدام گزینه عبارت ر -58

 حرکت مواد در سامانه گردش آب می شوند. -هیدر (1

 سبب تشکیل منافذ در دیواره بدن می شوند. –اسفنج  (2

 کمک به گوارش برون یاخته ای در حفره گوارشی می شوند. –هیدر  (3

 حرکت آب در حفره گوارشی آن می شوند. –اسفنج  (4
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 نمی باشد؟سلول های زیر تاژکدار  کدامیک از -59

 (  سلولهای پوشاننده حفره گوارشی هیدر2( سلولهای یقه دار اسفنج                                                       1

 ( سلول های جنسی نر کرم خاکی4( گیرنده های مکانیکی خط جانبی ماهی                                     3

 

 

 لهای تاژک دارسلو

 

 اسپرماتید تمایز یافته و اسپرم انسان
 اسپرم خزه و سرخس

 اوگلنا
 برخی از سلول های استوانه ای حفره گوارشی هیدر

 سلول های یقه دار اسفنج

 

 سلوهای مژک دار

 لوله فالوپ، گیرنده های شنوایی و تعادلی گوش درونی و مخاط بخش هادی دستگاه تنفس انسان
 ی مکانیکی دیواره خط جانبی ماهیگیرنده های حس

 آغازیان مژکدار مثل پارامسی

برای گردش مواد شکل می گیرد که در آن مایعی برای جا به جایی مواد وجود دارد.  دستگاه اختصاصیدر جانوران پیچیده تر، 

 مشاهده می شود. ی گردش موادسامانهدو نوع  در این جانوران،

 

  ی گردش باز:سامانه

را به حفره های بدن پمپ می کند. همولنف نقش های خون، لنف و آب میان بافتی  همولنفباز، مایعی به نام  سامانه قلب در

و همولنف مستقیماً به فضای بین یاخته های بدن آنها  مویرگ ندارندرا بر عهده دارد. جانورانی که سامانه گردشی باز دارند، 

 ی گردشی باز دارند. سامانهبندپایانی مانند ملخ می یابد. وارد می شود و در مجاورت آنها جریان 
کند.  می ها( پمپ حفره هایی )سینوس درون به های پشتی رگ طریق همولنف را از بوده کهای پشتی  لوله قلب در ملخ شامل باز سامانه گردش

 انقباض قلب، هنگام در منافذ های بر می گردد. دریچه قلب به دار منافذ دریچه طریق از همولنف و انجام شده همولنف و ها بین یاخته تبادل مواد

 هستند. بسته

 
 

 .ملخ فاقد مویرگ و فاقد رگ .............................. می باشد 

  می باشد..................... همولنف آن فاقد نقش در ..........................................به دلیل داشتن شیوه تنفس ....ملخ ... 

 صورت می گیرد.......قلب توسط ......... و بازگشت همولنف به ........ط .....ب ملخ توسخروج همولنف از قل ........... 

 نقش ندارند............................. بوده و در ......................ملخ محل ................. منافذ دریچه دار قلب .......................... 

 .دریچه های ابتدای رگ های ملخ مانع بازگشت همولنف به ........................................... می شوند 
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 (92)خ است؟ درست ملخ، خون گردش دستگاه با ارتباط در مورد چند -60

 .شود می وارد لبق به منفذ چند توسط تنفسی، گازهای از غنی( همولنف الف

 .گیرد می قرار ها سلول اختیار در قلب، دار دریچه منافذ طریق از ( همولنفب

 .راند می بدن جلویی نواحی به را همولنف پشتی، رگ زا ای شده حجیم های بخش( ج

 .کند می هدایت بدن عقبیِ نواحیِ به را همولنف شکمی، رگ یک (د

  نمی باشد؟صحیح ملخ  مواد درگردش  سامانها در ارتباط باز موارد زیر چند مورد  -61

  .در ابتدای گروهی از رگ های متصل به قلب دریچه ای برای جلوگیری از بازگشت همولنف به رگ ها وجود دارد 

 .همولنف خارج شده از مویرگ های انتهای رگ ها در تبادل موادغذایی و دفعی برخالف گازهای تنفسی نقش دارد 

 ای پشتی و شکمی همولنف خارج شده و مستقیما به فضای بین سلول های بدن وارد می شود.از انتهای باز رگ ه 

 .همولنف خارج شده از رگ های متصل به قلب در حفره عمومی بدن از سر به سوی انتهای بدن حرکت می کند 

  ی گردش بسته:سامانه

ود دارد. در این سامانه مویرگ ها در کنار وج کرم های حلقوی، نظیر کرم خاکیی گردش بسته در سامانه ساده ترین

 یاخته ها و با کمک آب میان بافتی، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها را انجام می دهند.

 

        جلو به خون را و کند می عمل اصلی قلب صورت که به پشتی رگ شامل خاکی، کرم در بسته گردش ترین سامانه ساده
 را خون و کنند عمل می کمکی قلب صورت گوارش به لوله اطراف در رگی کمان تجف 5 بدن جلویی قسمت راند. در می

دارند. جهت  وجود شکمی پشتی و رگ بین بدن، های قسمت همه در ها رانند. مویرگ عقب می به سپس و پایین سمت به
ی جلوگیری از بازگشت حرکت خون در مویرگ ها از پایین به باال می باشد. در سمت شکمی قلب های کمکی دریچه هایی برا

 ازگشت خون به رگ پشتی قرار دارندخون به قلب و در سمت پشتی آن دریچه هایی برای جلوگیری از ب

 انتها به سر در سطح شکمی خون از سر به انتها ولی در سطح پشتی خون از

 چند مورد از موارد زیر در مورد دستگاه گردش خون در کرم خاکی صحیح است؟ -62

  کمان رگی به صورت قلب کمکی عمل می کنند. 5در قسمت جلویی بدن 

 .جهت حرکت خون در رگ شکمی از انتها به سوی سر می باشد 

 .شبکه های مویرگی در همه قسمت های بدن وجود دارند 

  دار قلب آن در هنگام انقباض از خروج خون از قلب جلوگیری می کنند.منافذ دریچه 

 .جهت حرکت خون در رگ پشتی از انتها به سوی سر می باشد 

  .رگ پشتی و رگ شکمی به ترتیب خون را به کمان های رگی وارد و از آن خارج می کنند 

 .کرم خاکی دارای ساده ترین سامانه گردشی در جانوران می باشد 
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 جانور کدام ینبه درون معده راه دارند. مشههخصههه ا وجود دارد که یسهههک یتعداد ،خوار یاهجانور گ ینوع معدهر اطراف د -63

 (97است؟ )د

 .دارند یعقب یبلندتر از پاها یآن، به مراتب طول ییجلو ی( پاها1

 .کندمحافظت می یهای درونمااند دارد که از بیرونی ی( اسکلت2

 .می کندجذب  پرداخته و یمیاییارش شگوروده به ادامه ( 3

 شود.های بدن رانده میبخش یرسر و سا ی، ابتدا به سوقلبدار  یچهمنافذ در یق( خون از طر4

  

است. در گردش ساده  مضاعفو یا  سادهگردشی بسته دارند. گردش خون در مهره داران به صورت  مهره داران، سامانهتمام 

ایِ آن عبور می کند. مزیت این خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره ،ماهی و نوزاد دوزیستانمثل 

 ی خون اکسیژن دار به تمام مویرگ های اندام هاست.انتقال یکبارهسیستم، 

 گردش خون ساده –قلب دو حفره ای  ماهی ها

 گردش خون ساده –نوزاد: قلب دو حفره ای  دوزیستان

 گردش خون مضاعف –ای بالغ: قلب سه حفره 

 گردش خون مضاعف –بسیاری: قلب چهار حفره ای ناقص  خزندگان

 گردش خون مضاعف–برخی مثل کروکودیل: قلب چهار حفره ای

 گردش خون مضاعف –قلب چهار حفره ای پرندگان

 گردش خون مضاعف –قلب چهار حفره ای  پستانداران

 را خون بطن، شود. انقباض می وارد بطن به سپس و به دهلیز شکمی سیاهرگ طریق از بدن ماهی، خون همه خونِ در گردش

 و بدن تمام به پشتی طریق سرخرگ از خون تنفسی، گازهای از تبادل فرستد. پس می ها آبشش به سرخرگ شکمی از طریق

 سیاهرگی سینوس دهلیز، از گردد. قبل بر می قلب به و شود می سیاهرگ شکمی وارد بدن ی ها یاخته با تبادل مویرگی از پس

 دارد. قرار سرخرگی مخروط بطن، بعد از و

 

 
 در سطح شکمی خون از انتها به سر ولی در سطح پشتی خون از سر به انتها جریان می یابد.

 
انتهای ........................  سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی دارای خون ................... بوده و در ابتدای .......................... و در

 دریچه قرار دارد.
 مویرگ های آبششی برخالف مویرگ های عمومی بدن بین .......................................... قرار گرفته اند.

 باشد. سرخرگ شکمی ماهی همانند سرخرگ های .................. و ...................... انسان دارای خون تیره می
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عبور می کند. در دو بار از قلب مهره داران دیده می شود، خون ضمن یک بار گردش در بدن،  سایردر گردش مضاعف، که در 

 با فشار بیشتراین سامانه، قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند: یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی و تلمبه دیگر 

           ی گردشی مضاعف، از دوزیستان به بعد، شکل گرفته است. دوزیستان، قلب می کند. سامانهبرای گردش عمومی، فعالیت 

 ی بدن تلمبه می کند.و سپس به بقیه شش ها و پوستدارند که بطن خون را یک بار به  دو دهلیز و یک بطنای با سه حفره

حفظ رخ می دهد. این حالت،  روکودیل هاپرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کجدایی کامل بطن ها در 

فشارخون باال برای رساندن سریع مواد غذایی و خون غنی از اکسیژن  ی گردشی مضاعف را آسان می کند.فشار در سامانه

 به بافت ها در جانورانی با نیاز انرژی زیاد، مهّم است.

 
ز پوست و شش به دهلیز چپ تخلیه شده و خون تیره و در دوزیستان خون تیره از اندام ها به دهلیز راست و خون روشن ا

 روشن )مخلوط( از بطن با یک تنه سرخرگی خارج شده که دو شاخه شده و به شش، پوست و اندام ها می رود.

 خزندگان به استثنای کروکودیل قلب چهار حفره ای ناقص دارند.

 از نظر میزان اکسیژن در قلب دوزیست بالغ ............    ............ > ..................   ..............>  ...........  ....................
 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با گردش خون ماهی صحیح می باشد؟ -64

 .همه مهره داران بالغ به جز ماهی گردش خون مضاعف دارند 

 ه ای دارند.همه مهره داران به جز ماهی قلب چهار حفر 

 .همه بی مهرگان بر خالف ماهی سامانه گردشی باز دارند 

 .سلول های قلب ماهی با خون روشن تغذیه می شوند 

 .خون تیره از طریق سینوس سیاهرگی از قلب ماهی خارج می شود 

 

 میزان اکسیژن در خون در کدام بخش از قلب کمتر از سایرین است؟ -65

 ( دهلیز چپ کبوتر4( بطن چپ کروکودیل                    3( بطن دوزیست بالغ                    2        ( بطن ماهی        1
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 (92در ماهی خاردار ................. انسان، خون خارج شده از ..................، ابتدا به .................... وارد می شود. )د -66

 روده   –قلب  –( مانند 2                                  قلب            –روده  –( مانند 1

 قلب –دستگاه تنفس  –( برخالف 4مغز                                –دستگاه تنفس  –( برخالف 3

 

 است؟ گرفته منشأ کدام ترتیب از به می کند تأمین ماهی و کبوتر مغز برای را اکسیژن و موادغذایی که رگی -67

 تنفس دستگاه  -تنفس دستگاه( 4            قلب  -قلب(3               قلب  -تنفس دستگاه( 2        تنفس دستگاه  -قلب(1

 

 (92.  )خشود می وارد  ................. به ابتدا ،..................  از شده خارج خون انسان، مانند مارماهی، در -68

 تنفس دستگاه  -( قلب4قلب                   -(روده3مغز               -تنفس ه(دستگا2              کلیه  -(قلب1

 

 (94چند مورد از موارد زیر درست است؟  )خ -69

 .در کرم خاکی همانند ماهی، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت ها می راند 

 سمت نواحی عقبی بدن جریان می یابد. در ملخ برخالف کرم خاکی، خون از طریق یک رگ شکمی به 

 .در ملخ برخالف  ماهی، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت ها می راند 

 .در ماهی همانند کرم خاکی، خون از طریق یک رگ شکمی به سمت بخش های عقبی بدن جریان می یابد 

 

 (95خون ................. ماهی، ................. است. )دخون سرخرگ بندناف جنین انسان ................  -70

 ( برخالف ـ سیاهرگ شکمی ـ تیره2   ( همانند ـ سرخرگ پشتی ـ روشن1

 ( برخالف ـ سرخرگ آبششی ـ روشن4   ( همانند ـ سرخرگ شکمی ـ تیره3

 

 ( 95کند؟ )خکامل می نامناسب، عبارت زیر را به طور کدام گزینه -71

 راند، .......................هره دار بالغی که قلب، خون تیره را دریافت و سپس به خارج میدر هر م

 ( اسکلت درونی از سه نوع استخوان تشکیل شده است.1

 گردد.ای ممکن می( حرکات بدن توسط سه نوع بافت ماهیچه2

 کند.ها نفوذ می( بخشی از پالسمای خون به فضای میان سلول3

 رود.های مختلف بدن میاز تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به سمت اندام ( خون پس4

 

ی این گروه از ی گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، دربارهسامانه -72

 (98است؟ )د  نادرست جانوران

 شود. ی مکش حاصل از فشار منفی به شش های آنها وارد میهوا به وسیله (1

 نوازاد آنها به منظور تبادالت گازی دارای آبشش است. (2

 در شرایطی، باز جذب آب از مثانه ی آنها به خون افزایش می یابد. (3

 بیشتر تبادالت گازی آنها، از طریق پوست انجام می گیرد. (4
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، همراه با هم وارد هاکدام مورد، درباره جانوران مهره داری صادق است که هر دو نوع خون موجود در قلب آن -73

 (99گردد؟ )دشود که ابتدا به دو شاخه تقسیم میرگی می

 ( همانند پرندگان، پیچیده ترین شکل کلیه را دارند.1

 ( بر خالف خزندگان، ابتدایی ترین طناب عصبی شکمی را دارند.2

 ند.پرداز( بر خالف خزندگان، به کمک ساده ترین اندام تنفسی هم، به تبادالت گازی می3

 کنند. ( همانند پرندگان، نسبت به سایر مهره داران، انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف می4

 

 تکمیل می کند؟ نادرستیکدام گزینه جمله زیر را به  -74

 ))در سامانه گردش خون دوزیستان بالغ، ............................... ((

 گردد.در قلب، با هم وارد رگی شده که ابتدا به دو شاخه تقسیم میهر دو نوع خون موجود ( برخالف پرندگان، 1

 ( همانند پستانداران، دهلیز چپ خون روشن و دهلیز راست خون تیره دریافت می کند.2

 خون اکسیژن دار به تمام مویرگ های اندام ها صورت می گیرد. انتقال یکباره ( برخالف ماهی ها،3

 تی وجود ندارد که حفظ فشار در سامانه گردشی را آسان کند.( برخالف برخی خزندگان، حال4

 

 

 

 تنوع  

گردش مواد 

 در جانوران

 

 

 بی مهرگان

 اسفنج ها سامانه گردش آب

 شقایق دریایی( –عروس دریایی  -مرجانیان ) هیدر حفره گوارشی

 کرم پهن آزادزی پالناریا

 بندپایان سامانه گردش  باز

 کرم های حلقوی نظیر کرم خاکی تهسامانه گردش بس

 گردشی بسته دارند. تمام مهره داران، سامانه مهره داران
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 تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد - 5فصل 
گرچه ما انسان ها در خشکی زندگی می کنیم اّما یاخته های ما با محیط مایع در ارتباط اند. آنچه که درباره این محیط مایع 

 آنهاست.  فشار اسمزیآن با غلظت درون یاخته ها یا به عبارت دقیق تر مشابه بودن  غلظت مشابه بودنهمیّت است، حائز ا

حیات ما خواهد بود؛ چون  ا باشد، تهدیدی جدّی برای ادامهاگر غلظت مایع اطراف یاخته ها رقیق تر یا غلیظ تر از یاخته ه

 از آن منجر شود. خروج آبا آب به یاخته ی ورود بیش از حدممکن است به 

 

فشار الزم برای توقف کامل اسمز، فشار اسمزی  فشار اسمزی:
       محلول نام دارد که عامل پیش برنده اسمز است. هر چه 
                     اختالف غلظت آب در دو سوی غشا بیشتر باشد، 
فشار اسمزی بیشتر است و آب سریعتر جا به جا می شود. 

.....(......................)....................................................................... 
 

  قرار گیری گویچه قرمز در محلول .................   محلول ..................  محلول .................                                              

 

   :هم ایستایی

خواهد  کاستهورزش کنید، عرق می کنید و احتماالً متوجه خواهید شد که از مقدار ادرار شما  تابستانیاگر در یک روز گرم 

تا آب از دست رفته  مقدار ادرار را کاهش می دهدعرق کردن، آب از دست می دهد و بنابراین  شد. چون بدن شما در نتیجه

 را جبران کند.

                     مواد دفعی نیتروژن دارواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی یاخته ها مثل کربن دی اکسید و کمبود آب، اکسیژن و م

        حیات را تهدید  اند که ادامهدی.( از جمله موار.......................................................................................................................................)

 ای ثابت)هم ایستایی(، برای تداوم حیات، ضرورت دارد. می کنند. حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده

       می نامند. « هم ایستایی )هومئوستازی(»ی شود مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام م
 موجودات زنده است. ویژگی های اساسی همهاز  هم ایستایی

از  بسیاریرسند. اگر وضعیت درونی بدن از تعادل خارج شود، بعضی مواد، بیش از حدِ الزم یا کمتر از حدِ الزم به یاخته ها می

 آیند. برهم خوردن هم ایستایی پدید می در نتیجه دیابت شیرین،بیماری ها مثل 
                       حفظ تعادل آب، اسید ـ باز، یون ها و نیز دفع مواد سمی و دارند.  اساسیایی نقش کلیه ها در حفظ هم ایست

 اند.، از جمله وظایف کلیهمواد زائد نیتروژن دار

 .....................................................(...................................................................................................)دستگاه ....
 

 در ادرار فرد مبتال به دیابت شیرین مقدار کدامیک کمتر از فرد سالم می باشد؟ -1

 ( یون هیدروژن4( بی کربنات                              3( اوره                                   2( گلوکز                               1
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 دستگاه دفع ادرار:

 کلیه ها 

اند و به کلیه ها، اندام هایی لویبایی شکل ساختار بیرونی کلیه و حفاظت از آن:

قرار دارند.  شکمیمحوطه تعداد دو عدد در طرفین ستون مهره ها و پشت 

.............................................................( ) 

           اوست. به علّت موقعیت  مشت بسته در فرد بالغ، تقریباً به اندازهکلیه  اندازه

  چپ واقع است. از کلیه پائین ترراست قدری  قرار گیری و شکل کبد، کلیه

).................................................( از بخشی از کلیه محافظت می کنند. عالوه  دنده ها

هر کلیه را در برگرفته  ،کپسول کلیهبه نام  بافت پیوندیی از جنس پرده ا بر این،

می کند در  محافظتاطراف کلیه، عالوه بر اینکه کلیه را از ضربه  چربیاست. 

 کلیه نقش مهّمی دارد.  حفظ موقعیت

تحلیل بیش از حد این چربی در افرادی که برنامه کاهش وزن سریع و شدید به کار 

شود. در این  تاخوردگی میزنایمکن است سبب افتادگی کلیه و مند می گیر

مناسب ادرار از کلیه رو به رو  صورت، فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه

در اینجا با مثالی رو به رو خواهد انجامید.  نارسایی کلیهمی شود که در نهایت به 
     تواند به از بین رفتن هستیم که نشان می دهد تغییر در موقعیت اندام ها می 

  هم ایستایی منجر شود.
 

 محافظت از کلیه ها 

 

 

 

 چند مورد از موارد زیر عبارت را به درستی تکمیل می کند؟   -2

 (( )) بافت پیوندی محافظ کلیه ممکن است ...............................    

 .نقشی مشابه نخستین خط دفاع غیر اختصاصی داشته باشد 

 ر حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی داشته باشد.د 

 .در ماده زمینه ای خود دارای مواد معدنی مثل کلسیم  باشد 

 .به عنوان عایق حرارتی نیز عمل می کند 

 

 ، با کلیه ارتباط برقرار می کنند. ناف کلیهرگ ها، اعصاب و میزنای با گذر از 

 .................................................... به ترتیب از باال به پایین .......................
 و از جلو به عقب .......................................................................................

فوق کلیه قرار دارد که همان گونه که بعداً خواهیم دید در  روی هر کلیه، غده

 ایفاء می کند.تنظیم کار کلیه نقش مهّمی 

 ......................................(................. )آلدوسترون قشر فوق کلیه سبب .......
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  ساختار درونی کلیه:
در برش طولی کلیه، سه بخش مشخص دیده می شود که 

بخش قشری، بخش مرکزی از بیرون به درون عبارتند از 

 و لگنچه.

       ار هرمی شکل دیده تعدادی ساخت مرکزی،در بخش 

هرم ها به  نام دارند. قاعده هرم های کلیهمی شود که 

     سمت بخش قشری و رأس آنها به سمت لگنچه است. 
   در  راس هر هرم با یک مجرای جداگانه به لگنچه تخلیه می شود.

ی بین هرم ها، انشعاباتی از بخش قشری دیده می شود که در فاصله

هر هرم  سیاهرگ های بین هرمی قرار گرفته اند.آن ها سرخرگ و 

می نامند.  لپ کلیه قشری مربوط به آن را، یک و ناحیه
          بنابراین تعداد هرم های هر کلیه برابر با تعداد لپ های آن 

 ا کلیه را ترک کند.دارد. ادرار تولید شده، به آن وارد و به میزنای هدایت می شود ت قیفلنگچه، ساختاری شبیه به  می باشد.
 

 چند مورد از موارد زیر در مورد موقعیت کلیه صحیح می باشد؟ -3

 .افتادگی کلیه به دنبال کاهش وزن شدید ممکن است سبب تاخوردگی میزراه و نارسایی کلیه شود 

 .در ناف کلیه سیاهرگ کلیه قطورتر و پایین تر از سرخرگ کلیه می باشد 

 ه راحتی جدا می شود.کپسول کلیه در هنگام تشریح ب 

 .کپسول کلیه از جنس بافت پیوندی بوده و در حفظ موقعیت کلیه نقش دارد 

 .تعداد لپ های یک کلیه از تعداد هرم های آن بیشتر است 

 .قاعده هرم های کلیه به سمت لگنچه قرار گرفته است 

 .کلیه ها همانند تخمدان ها از خارج به صفاق متصلند  

 ور جداگانه به لگنچه می ریزد.ادرار از هر هرم به ط 

 

  نفرون )گُردیزه(:
گُردیزه تشکیل شده است که فرایند تشکیل  یک میلیونهر کلیه از حدود 

 .........(.......................................................................ادرار در آنها انجام می شود. )..

     گُردیزه،  نام دارد. ادامه کپسول بومناست و  قیفگُردیزه شبیه  ابتدای

لوله ای شکل است و در قسمت هایی از طول خود، پیچ خوردگی هایی دارد 

و بر این اساس، به قسمت های مختلفی نام گذاری می شود. این قسمت ها 

)شامل شکل   Uقوس هنله، نزدیک پیچ خوردهلولهبه ترتیب عبارتند از 

 ی پیچ خوردهلولهو  ضخیم باالرو( –نازک باالرو  –ایین رو نازک پ –ضخیم پایین رو 

 متصل می کند.  مجرای جمع کنندهکه گُردیزه را به  دور

     مجاری جمع کننده ادرار جزو نفرون ها نبوده و چون به چند نفرون متصل 
 ............ از تعداد نفرون هاست...می باشند، تعداد آنها .......

 ......... کلیه ها قرار گرفته اند...........وله های پیچ خورده دور و نزدیک به طور کامل در بخش ...........کپسول بومن و ل
 ........... طویل تر است.بخش باالرو هنله بخش ...... ....... و درش پایین رو هنله بخش ...........در این نفرون کتاب درسی، در بخ
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 ................ ، ....................... قرار دارد. در هر کلیه در حدود ...... -4

 مجرای جمع کننده  –( یک میلیون 2کپسول بومن در بخش مرکزی                                        –( یک میلیون 1

 هنله   شکل Uلوله  – ( دو میلیون4لوله پیچ خورده در بخش قشری                                        -( دو میلیون3

 

  گردش خون در کلیه :
است و بنابراین بین گُردیزه و رگ های خونی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. با توجه به اینکه تبادل مواد از  خونمنشأ ادرار از 

ردیزه مشاهده مویرگی در ارتباط با گُ شبکه دومی بینیم.  شبکه های مویرگی راطریق مویرگ ها رخ می دهد در اینجا نیز 

که اطراف قسمت های  ایدوِر لوله که درون کپسول بومن قرار دارد و دوّمی به نام کالفک )گلومرول(می شود. اوّلی به نام 

 دیگر گُردیزه را فرا گرفته است.

 .............................. ( ............دور لوله ای اطراف.....)شبکه 
ه ای از سرخرگ آئورت( به هر کلیه، یک سرخرگ )شاخ

  می شود. انشعابات این سرخرگ از فواصل بین  وارد

بخش قشری به سرخرگ های می کند و در هرم ها عبور

انشعاب انتهایی این می شود.  کوچکتری تقسیم

نامیده می شود. خون از  سرخرگ آورانسرخرگ ها، 

طریق سرخرگ آوران به کالفک وارد می شود و از طریق 

ی کند. سرخرگ وابران آن را ترک م رانسرخرگ واب

 ، شبکهلوله های  پیچ خورده و  قوس هنلهدر اطراف 

سرخرگ وابران ابتدا  را می سازد. دور لوله ایمویرگی 
      دو شاخه شده که یک شاخه آن در اطراف لوله های 
پیچ خورده قرار گرفته و نهایتا با اتصال به شاخه دیگر در 

آورند که پس از این مویرگ ها به یکدیگر می پیوندند و سیاهرگ های کوچکی به وجود میار می گیرد. اطراف لوله هنله قر

به بزرگ  ، خون را از کلیه بیرون می برد ومی سازند. این سیاهرگ را سیاهرگ کلیه عبور از فواصل بین هرم ها سرانجام

   سیاهرگ زیرین می ریزد.
 

ن و مواد زاید در سرخرگ کلیه نسبت به سیاهرگ کلیه ............... ، ................ و .................. نکته: میزان اکسیژن، دی اکسید کرب
 می باشد.

 .............................................................................................................................................حرکت ادرار ................نکته: جهت 
 

 ................................................................................................. ...................... نکته: شبکه مویرگی گلومرولی همانند شبکه مویرگی
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 ح می باشد؟چند مورد از موارد زیر در رابطه با بدن انسان صحی -5

 .شبکه مویرگی دوم کلیه برخالف شبکه مویرگی اول کلیه به سیاهرگ ختم می شود 

 .شبکه مویرگی دور لوله ای اطراف لوله هنله و مجرای جمع کننده قرار گرفته است 

 .سرخگ وابران پس از دو شاخه شدن در اطراف بخش پایین رو هنله قرار می گیرد 

 ی در بخش قشری کلیه قرار گرفته اند.سرخرگ ها و سیاهرگ های بین هرم 

 .سرخرگ وابران و آوران به ترتیب سبب تشکیل شبکه اول و دوم مویرگی می شوند 

 

 ادرار تخلیه

به  میزنایاز طریق  کلیه،ادرار پس از ساخته شدن در 

میزنای، که  دیواره کرمیمی شود. حرکت وارد  مثانه

است، ادرار را  آن صاف دیواره انقباضات ماهیچه نتیجه

راند. پس از ورود به مثانه، دریچه ای که به پیش می

میزنای  روی دهانه حاصل چین خوردگی مخاط مثانه

  است، مانع بازگشت ادرار به میزنای می شود.

مثانه، کیسه ای است ماهیچه ای که ادرار را موقتاً ذخیره 

می کند. چنانچه حجم ادرار جمع شده در آن از حدّ 

      مثانه باعث  فراتر رود، کشیدگی دیواره مشخصی

 فعال شدن ساز و کار تخلیه ادرار می شود.

 

در محلِ اتصال مثانه به میزراه، بنداره ای قرار دارد که 

بنداره به هنگام ورود ادرار باز می شود. این بنداره، که 

صاف و غیرارادی  نام دارد، از نوع ماهیچه داخلی میزراه

بنداره این بنداره، بنداره دیگری به نام  است. بعد از

مخطط و  وجود دارد که از نوع ماهیچه خارجی میزراه

ارادی است. در نوزادان و کودکانی که هنوز ارتباط مغز 

مثانه  و نخاعِ آنان به طور کامل شکل نگرفته است، تخلیه

 به صورت غیرارادی صورت می گیرد.

 
 

..... طویل تر از .......................... و در کلیه راست ................... طویل تر از ....................... و  سرخرگ در کلیه چپ ...................
کلیه چپ ........................ از سرخرگ کلیه راست و سیاهرگ کلیه چپ ...................... از سیاهرگ کلیه راست و میزنای چپ 

 .................... میزنای راست است..........
 
 

 مسیر ادرار:
 بنداره خارجی میزراه   نفرون ها         مجاری جمع کننده         لگنچه          میزنای        مثانه         بنداره داخلی میزراه         میزراه       
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 ادرار انسان صحیح می باشد؟چند مورد از موارد زیر در رابطه با دستگاه دفع  -6

 .ماهیچه های جدار مثانه از دو نوع صاف غیر ارادی و مخطط ارادی می باشند 

 .در هنگام تخلیه ادرار ماهیچه های صاف بنداره داخلی و خارجی فعال می شوند 

 .ادرار توسط دو میزراه با حرکات کرمی از کلیه ها به مثانه تخلیه می شود 

 رم کمتر از مقدار ادراری است که در هوای سرد تولید می شود.مقدار ادرار در هوای گ 

  .بنداره های مثانه مانع بازگشت ادرار به میزنای در هنگام تخلیه ادرار می شوند 

 (99است؟ )د نادرستکدام عبارت در ارتباط با بدن انسان،  -7

 فاصله کلیه راست تا مثانه بیش از فاصله کلیه چپ تا مثانه است.  (1

 های شش چپ است.های شش راست بیش از تعداد لوبلوبتعداد  (2

 گیرد. تر از نیمه راست آن قرار میبه هنگام دم، نیمه چپ دیافراگم پایین (3

 پیوندد، کمتر از قطر رگ مشابه در نیمه چپ است. ای میقطر رگ لنفی نیمه راست که به سیاهرگ زیر ترقوه (4

 می کند؟کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل  -8

ــان در محل ورود رگ های خونی به کلیه .... ــبت به رگ دیگر ....................))در بدن انس ............. ، ....... ، رگی که نس

 ...... است.((..........نسبت به آن .....

 پایین تر –هموگلوبین اشباع تری از اکسیژن دارد  –چپ  (1

 کوتاه تر –ارد مواد دفعی نیتروژن دار بیشتری د –راست  (2

 طویل تر  –عقب تر قرار گرفته است  –چپ  (3

 طویل تر –کمتری در پالسما دارد  2CO –راست  (4

 (1401است؟ )د  نامناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر  -9

 «......... ..... است که ..................................، بخشی از کلیه انسان در نزدیکی ............معمول طوربه» 

 دهد.ضربان قلب و فشارخون را افزایش می –ای غده (1

 کند.های گوارشی و بیکربنات تولید میآنزیم –اندامی  (2

 کند.های سرطانی کمک میزا و یاختههای بیماریبه از بین بردن میکروب –اندامی  (3

 کند.وارد می شکل لولۀ گوارشایمواد غذایی بلع شده را به درون بخش کیسه –هایی ماهیچه (4

 (1401است؟ )خ  نامناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر  -10

 «.................... ........... است که ...................، بخشی از کلیه انسان در نزدیکی ..........معمول طوربه» 

 کند.های گوارشی و بیکربنات تولید میآنزیم –اندامی  (1

 ی پرفورین ساز در آن تکامل می یابد.یاخته ها –ای غده (2

 ساختار عصبی افزایش دهنده ضربان قلب دارد. –ای غده (3

 نماید. به بازگشت مایعی حاوی مواد مختلف و گویچه های سفید به خون کمک می –اندامی  (4

 

 



  Learn Better -دهم                                                                         1402 کنکور                                               حنیف عظیمی             دکتر

115 
 

 فرایند تشکیل ادرار 

 وتراوش، باز جذب فرایند تشکیل ادرار، شامل سه مرحله 

 است. ترشح

تشکیل ادرار است. در این  تراوش، نخستین مرحله تراوش:

خارج  کالفکاز  فشار خون در نتیجه بخشی از خونابمرحله 

       می شوند. این فرایند را تراوش وارد  کپسول بومنشده به 

می نامند. هم ساختار کالفک و هم ساختار کپسول بومن برای 

 منفذدارتراوش متناسب شده است. مویرگ های کالفک از نوع 

هستند و بنابراین امکان خروج مواد از آنها به خوبی فراهم است. 

 مولکول های بزرگ نمی توانند وارد کپسول بومن شوند.   

ای در برای اینکه فشارِ تراوشی به حد کافی زیاد باشد ساز و کار ویژه

قطر سرخرگ آوران بیشتر از قطر شده است.  نظر گرفته

ن، فشار تراوشی را در مویرگ های کالفک است و ایسرخرگ وابران 

 افزایش می دهد. 

اطراف کالفک را کپسول بومن احاطه کرده است. کپسول بومن شامل 

 است؛ یکی بیرونی و دیگری درونی.  دو دیواره

         و پوششی سنگفرشی سادهبیرونی از یاخته های  دیواره

خته هایی به نام است، از یا با کالفک در تماسدرونی که  دیواره

  پا مانند فراوانی دارد. پودوسیت ها با پاهای خود اطراف  هر یک از پودوسیت ها رشته های کوتاه و تشکیل شده است.پودوسیت 

متعددی که در فواصل بین پاها وجود دارد به خوبی امکان نفوذ  شکاف های باریک احاطه کرده اند.مویرگ های کالفک را 

 درونی فراهم می کند.مواد را به دیواره 

 

 
 

 شبکه مویرگی کالفک                                 

 

 قطر سرخرگ آوران بیشتر از وابرانسازگاری های                       

 کمک کننده                          

 به تراوش   

 سول بومندیواره درونی کپ                                             
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 تراوش:

 درون کپسول بومن –شکاف های تراوشی دیواره درونی پودوسیتی بومن  –منافذ سلول های سنگفرشی دیواره کالفک  –درون کالفک 

 

 
  باز جذب:

                      بنابراین،  در تراوش مواد بر اساس اندازه وارد گُردیزه می شوند و هیچ انتخاب دیگری صورت نمی گیرد.

دوباره باید به خون  مواد مفیدمثل گلوکز و آمینواسیدها به گُردیزه وارد می شوند.  هم مواد مفیدمثل اوره و  هم مواد دفعی

، دوباره جذب و به این ترتیب به خون وارد می شوند. این فرآیند را مویرگ های دورِ لوله ایبازگردند. این مواد از طریق 

 بازجذب می نامند.

 آغازی نزدیک، بازجذب پیچ خورده د مواد تراوش شده به لولهحض وروبه م

یک الیه بافت پوششی ی نزدیک از پیچ خورده لوله می شود. دیواره

ریزپرزها سطح باز جذب را  مکعبی تشکیل شده است که ریزپرز دارد.

 پیچ خورده هدر لول فراوانافزایش می دهند. به علّت وجود ریزپرزهای 

از سایر  بیشر مواد باز جذب شده در این قسمت از گُردیزه، نزدیک، مقدا

است و با صرف انرژی انجام  فعالموارد، باز جذب  بیشتردر  قسمت هاست.

باشد مثل بازجذب آب که  غیرفعالمی گیرد؛ گرچه باز جذب ممکن است 

 با اسمز انجام می شود.

 

 ترشح:

        مویرگ های دور لوله ای یا ادی که الزم است دفع شوند از باز جذب رخ می دهد و در آن مو مخالفترشح در جهت 

موارد به روش  بیشترمی نامند. ترشح در  ترشحترشح می شوند. این فرایند را  درون گُردیزهبه  خودِ یاخته های گُردیزه

خون کاهش  pHگر . اخون، نقش مهّمی دارد pHترشح در تنظیم میزان و با صرف انرژی زیستی انجام می گیرد.  فعال

می کند و به این ترتیب  دفعخون افزایش یابد، کلیه بیکربنات بیشتری  pHمی کنند. اگر ترشح یابد، کلیه ها یون هیدروژن را 

pH به وسیله ترشح دفع می شوند. بعضی سموم و داروهاثابتی نگه می دارد.  خون را در محدوده 
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 بازجذب:
 درون مویرگ های دور لوله ای –سلول های سنگفرشی دیواره مویرگ های دور لوله ای  –مایع میان بافتی  –یواره نفرون سلول های پوششی د –درون نفرون 

 

 
 ترشح:

 درون نفرون –سلول های پوششی دیواره نفرون  –مایع میان بافتی  –سلول های سنگفرشی دیواره مویرگ های دور لوله ای  –مویرگ های دور لوله ای درون : 1

 درون نفرون –: سلول های پوششی دیواره نفرون 2

 

 با چه نیرویی؟ به کجا؟ از کجا ؟ چه ماده ای؟ فرآیند

شامل آب و مواد محلول در خوناب  تراوش

 به جز پروتئین هاآن 

 فشار خون درون کپسول بومن کالفک

مواد مفید تراوش شده مثل                بازجذب

 همه گلوکز و آمینواسیدها

به یاخته های دیواره گردیزه  ن گردیزهدرو

 سپس

 مویرگ های دوِر لوله ای

فعال )بیشتر( و 

 غیرفعال

بعضی از سموم، داروها و                    ترشح

 یون های هیدروژن 

 مویرگ های دور لوله ای یا   

 خودِ یاخته های ُگردیزه 

     بیشتر موارد به  درون گُردیزه

 روش فعال

 

 ........................ <............................  <ظر میزان حجم ماده جابجا شده : .......................... نکته: از ن
                        

 نکته:    حجم ادرار =                          
 

 بازجذب بی کربنات H+ترشح  افزایش دفع PHتغییرات اولیه  

     دیابت شیرین
     استفراغ شدید

     تنگی نفس
 

نکته: دیواره لوله ادراری از یک ردیف سلول پوششی ساخته شده، ولی شکل و کار این سلول ها در نقاط مختلف متفاوت است 
  مثال        

 در کپسول بومن :
 در پیچ خورده نزدیک:
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 کمک به ....................... در کلیه های انسان شده است.ویژگی های خاص بافت پوششی ........................... سبب  -11

 بازجذب -(  استوانه ای 4بازجذب                 –( پودوسیتی 3      تراوش       –( سنگفرشی 2     تراوش        –( مکعبی 1

 

 چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -12

 ............................. بیشتر از .............................. است(( ))در بدن انسان

 سرخرگ وابران - یهرم نیب اهرگیمقدار گلوکز در س 

  سرخرگ آوران –قطر سرخرگ وابران 

  پیچ خورده دور –بازجذب در پیچ خورده نزدیک 

  سرخرگ وابران –مقدار آمینواسیدها در سرخرگ آوران 

 از موارد زیر در رابطه با بدن انسان صحیح می باشد؟ چند مورد -13

 .اوره از طریق انتشار وارد نفرون می گردد 

 .تنگی سرخرگ وابران سبب افزایش حجم ادرار می شود 

 .همه آمینواسید ها و گلوکز تراوش شده در فرد سالم بازجذب می شود 

 سازد.رگی را میها، نخستین شبکه مویانشعابات سرخرگ کلیه در فواصل میان هرم 

 کند. یم یریکالفک از دفع آنها جلوگ میضخ هیپا یغشا ،یتراوش یها از شکاف ها نیدر صورت عبور پروتئ 

 .ترشح و بازجذب در تغییر ترکیب شیمیایی ادرار در مجرای جمع کننده نقشی ندارند 

 نکته :        تنگی آوران:
 تنگی وابران:             

 دام ماده زیر از میزان تراوش شده اش بیشتر است؟میزان دفع شده ک -14

 (پنی سیلین4(اوریک اسید                              3(اوره                          2(بی کربنات                         1

 

 ؟میزان کدام ماده زیر در سرخرگ وابران بیشتر از سیاهرگ کلیه می باشد -15

 ( آمینو اسید4(گلوکز                                    3                   کربنات ( بی2                 (پنی سیلین      1

 

 

 کدام گزینه در رابطه با فرآیندهای تشکیل ادرار در انسان به طور صحیح مطرح شده است؟  -16

 ............ ، ............................ (()) در مرحله ای از فرآیندهای تشکیل ادرار در انسان که ............

صورت بگیرد 1 شبکه های مویرگی  ست بدون ورود یا خروج از  سلول های نفرون ها  –( ممکن ا مواد از درون نفرون ها به 

 منتقل می شود.

سطح را افزایش می دهد2 سلول ها،  شایی  س -( چین خوردگی غ شده تو ستی تولید  ط راکیزه ها همواره به کمک انرژی زی

 صورت می گیرد.

مواد را با عبور از سیتوپالسم سلول های پا دار  –( قطر بیشتر سرخرگ آوران نسبت به وابران سبب افزایش آن شده است 3

 منتقل می کند.

 مواد از شــبکه مویرگی متصــل به نفرون ها –( مواد بر اســاس اندازه انتقال یافته و هیا انتخاب دیگری صــورت نمی گیرد 4

 انتقال می یابند.
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 کدام گزینه در رابطه با فرآیندهای تشکیل ادرار در انسان به طور صحیح مطرح شده است؟  -17

 )) در مرحله ای از فرآیندهای تشکیل ادرار در انسان که ........................ ، ............................ ((
 واد دفعی با عبور از فواصل باریک و متعدد وارد نفرون ها می شوند. گروهی از م –خون نقش مهمی دارد  pHدر تنظیم  (1

 گروهی از مواد از سلول های نفرون به درون نفرون با انتقال فعال منتقل می شوند. –در دیابت بی مزه دچار اختالل می شود  (2

 رون نفرون ها منتقل می شود.فراوان ترین ماده آلی دفعی ادرار به د –آلدوسترون بر روی میزان آن تاثیر می گذارد  (3

 مواد صرفا بر اساس اندازه به درون نفرون ها منتقل می شوند.  –گاهی سلول های نفرون ها در ایجاد آن نقشی ندارند  (4

 

 کدام گزینه در رابطه با فرآیندهای تشکیل ادرار در انسان به طور صحیح مطرح شده است؟  -18

 ز مواد را بدون عبور از غشای پایه انتقال دهد.ترشح ممکن است برخالف بازجذب، گروهی ا (1

 ترکیب نهایی ادرار در بخشی تعیین می شود، که اطراف آن را شبکه دور لوله ای فراگرفته است. (2

 به علت وجود ریزپرزهای فراوان، بیشترین میزان بازجذب در اولین بخش نفرون ها صورت می گیرد. (3

 آن بیشتر به روش فعال صورت می گیرد. ترشح در جهت مخالف بازجذب بوده و برخالف (4

 

 نشده است؟کدام گزینه در رابطه با ساختار کلیه انسان به طور صحیح مطرح  -19

 اطراف هر یک از بخش های نفرون ها، یک نوع شبکه مویرگی قرار گرفته است. (1

 باریک ترین سرخرگ های درون هر کلیه، در بین دو شبکه مویرگی قرار گرفته اند.  (2

 هر بخشی از نفرون با فرایند باز جذب و ترشح، شبکه دور لوله ای قرار گرفته است. اطراف (3

 در طول شبکه مویرگی کالفک ها، فشار تراوشی بیشتر از فشار اسمزی می باشد. (4

 

 کدام گزینه در رابطه با فرآیندهای تشکیل ادرار در انسان به طور صحیح مطرح شده است؟  -20

 با عبور از منافذ فراوان سلول های دیواره درونی کپسول بومن وارد نفرون می شوند.ا در تراوش، بخشی از پالسم (1

 در بازجذب، آمینواسیدها و گلوکز توسط ریزپرز های سلول های پوششی مکعبی از سلول های نفرون خارج می شوند. (2

 ه درون نفرون ترشح می شوند.در ترشح، برخی از داروها و سم ها توسط ریزپرز های فراوان سلول های پوششی مکعبی ب (3

 در تراوش، در صورت عبور پروتئین ها از شکاف های تراوشی، غشای پایه ضخیم کالفک از دفع آنها جلوگیری می کند. (4

 

 (1401چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ )د   -21

هایی از گردیزه )نفرون( توانند در یاختههر دو مرحله از فرایند تشکیل ادرار که دقیقاً در جهت مخالف یکدیگرند، می»

 «انسان به انجام برسند که .............. دارند.

 ای مجاورتبا شبکۀ دور لوله •    ی فراوان پرزها زیر •

 ایراکیزه )میتوکندری(هایی عمود بر غشای یاخته •              های کوتاه و پا مانند فراوانرشته •

 (1401کمیل عبارت زیر مناسب است؟ )خ کدام مورد، برای ت -22

هایی از گردیزه )نفرون( توانند در یاختههر دو مرحله از فرایند تشکیل ادرار که دقیقاً در جهت مخالف یکدیگرند، می»

 «انسان به انجام برسند که .............. دارد.

 ای     یزه )میتوکندری(هایی عمود بر غشای یاخته(   راک2غشای پایه ناقص                                            (1

 (   با نخستین شبکه مویرگی مجاورت        4های کوتاه و پا مانند فراوان                        رشته (3
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  ترکیب شیمیایی ادرار :

تغییر می دهند و آنچه  ،هگردیزه و مجرای جمع کننددو فرایند باز جذب و ترشح، ترکیب مایع تراوش شده را هنگام عبور از 

 ریزد، ادرار است.به لگنچه می

نیز  یون هاتشکیل می دهد. دفع آب از طریق ادرار، راهی است برای تنظیم مقدار آب بدن.  آبادرار را  درصد 95در حدود 

 بخش مهّمی از ادرار را تشکیل می دهند که دفع آنها برای حفظ تعادل یون ها صورت می گیرد.

تولید می شود که  آمونیاک، آمینواسیدهاموادی مانند  تجزیه است. در نتیجه اورهدر ادرار،  آلیدفعی  ن مادهفراوان تری

                    ، آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کبدبه مرگ می انجامد.  به سرعتبسیار سمّی است. تجمع آمونیاک در خون 

ویژگی سمّی بودن اوره از آمونیاک بسیار کمتر است و بنابراین، امکان انباشته شدن آن  کربن دی اکسید به اوره تبدیل می کند.

 و دفع با فواصل زمانی امکان پذیر است. کلیه ها اوره را از خون می گیرند و همراه با ادرار از بدن دفع می کنند.

ابراین تمایل آن ، بننداردل پذیری زیادی در آب است. اوریک اسید انحال اوریک اسیددر ادرار  نیتروژن داردفعی  دیگر ماده

مفاصل باعث و در  سنگ کلیهاست. رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیه ها باعث ایجاد  تشکیل بلور زیادرسوب کردن و به 

 آنها همراه است. التهابمی شود. نقرس یکی از بیماری های مفصلی است که با دردناک شدن مفاصل و  بیماری نقرس

 

                                          معدنی:                                         

 

 مواد موجود در ادرار
 

 آلی نیتروژن دار:                                         
 

 

  

 وره        آمونیاکاز نظر سمیت:                                                    اوریک اسید        ا
 از نظر نیاز به انرژی برای دفع:                                 اوریک اسید        اوره        آمونیاک
 از نظر نیاز به آب برای دفع:                                    اوریک اسید        اوره        آمونیاک

 اوریک اسید        اوره        آمونیاک                              از نظر پیچیدگی فرمول:              

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -23

 .دفع آب از طریق ادرار، تنها راه برای تنظیم مقدار آب بدن است 

  .کلیه ها آمونیاک را از طریق ترکیب با کربن دی اکسید، به اوره تبدیل می کنند 

 ه شدن اوره و دفع با فواصل زمانی در بدن انسان امکان پذیر نیست.امکان انباشت 

   .انحالل پذیری اوره بیشتر از اوریک اسید و سمیت آمونیاک بیشتر از اوره می باشد 

 .فراوان ترین ماده دفعی در ادرار انسان اوره است 

 .رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیه سبب بیماری نقرس می شود 

 واسیدها به طور مستقیم اوره تولید می شود.از تجزیه آمین 
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 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -24

 )) گروهی از مواد نیتروژن دار موجود در نفرون ها، .......................... ((

 د. فراوان ترین ماده آلی ادرار بوده و با مصرف کربن دی اکسید در سلول های کلیه ایجاد شده ان (1

 پس از ترواش از درون نفرون ها به درون سلول های پوششی مکعبی ریزپرز دار وارد می شوند. (2

 حاصل تجزیه آمینواسیدها بوده و تجمع آن ها در خون به سرعت به مرگ می انجامد. (3

 به دلیل انحالل پذیری زیاد در آب سبب ایجاد نوعی پاسخ دستگاه ایمنی در مفاصل می شود. (4

 

  تنظیم آب:

نظیم آب تحت تنظیم عوامل مختلفی مثل هورمون ها قرار دارد. یکی از ساز و کارها به غلظت مواد حل شده در خوناب ارتباط ت

             در هیپوتاالموس تحریک می شود که نتیجه آن  مرکز تشنگیدارد. اگر غلظت این مواد از یک حدِّ مشخص فراتر رود، 

        است. این هورمون با اثر برهورمون ضد ادراری نوشیدن آب و از طرف دیگر ترشح  فعال شدن مرکز تشنگی و تمایل به

 کلیه ها، بازجذب آب را افزایش می دهد و به این ترتیب دفع آب از راه ادرار کاهش پیدا می کند.

و از طریق آکسون این نورون ها به .............. سنتز شده ...)هورمون ضد ادراری توسط جسم سلولی نورون های .................
................... فشار اسمزی خون از آنجا به خون ترشح شده ................... منتقل شده و ذخیره شده و در پاسخ به ..........................

 مزی خون می شود.(   ............. فشار اس............... بازجذب آب از کلیه ها و ...........و سبب .......
دیابت . چنین حالتی به مقداِر زیادی ادرارِ رقیق از بدن دفع می شود ترشح نشود، اگر بنا به عللی هورمون ضد ادراری

        معروف است. مبتالیان به این بیماری احساس تشنگی می کنند و مایعات زیادی می نوشند. این بیماری به علّت  بی مزه

 آب و یون ها در بدن، نیازمند توجه جدّی است.برهم زدن توازن 

      

                                              

 کاهش آب خوناب و افزایش مواد حل شده در آن                 

 افزایش  فشار اسمزی خون                  

 
 وستحریک گیرنده های اسمزی هیپوتاالم                           

 

 

 
 

 

 

 چند مورد عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟   ))کاهش مقدار آب خون سبب .......................((  -25

  .تحریک گیرنده های فشار اسمزی در کلیه می شود 

 .ساخت و ترشح هورمون ضد ادراری در غده هیپوفیز پسین می شود 

  ادراری می شود.افزایش بازجذب آب و سدیم تحت تاثیر هورمون ضد 

 .کاهش تحریک گیرنده های مکانیکی دیواره مثانه می شود 
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 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -26

 )) در مبتالیان به دیابت بی مزه همانند دیابت شیرین ، ................... ((

 (  فشار اسمزی خون افزایش می یابد.2          بد.                         مقدار قند در ادرار افزایش می یا( 1

 (  بر اثر تجزیه پروتئین ها مقاومت بدن کاهش می یابد.4                                   حجم ادرار کاهش می یابد.         ( 3

 

 هورمون ها و کلیه:
 هورمون هایی که بافت هدف آنها کلیه می باشد عبارتند از:

 

1. 

2. 

3. 

 

 ... را به عهده دارند........................کلیه دارای سلول های درون ریز بوده که وظیفه ترشح هورمون ........نکته: 

 

 

 با تغییر( 96کند؟ )دچند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -27

 ................. کاهش یابد.شود تا .........در انسان، کاهش غیرطبیعی هورمون ...................... سبب می

  آنتی دیورتیک ـ باز جذب آب به مایع بین سلولی  

 هاغدد پاراتیروئید ـ باز جذب کلسیم در نفرون 

  انسولین ـ ترشح+H به درون نفرون ها    

 آلدوسترون ـ غلظت سدیم در ادرار 

 

 (98چند مورد، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم صحیح است؟ )د -28

 شود.لف ـ درپی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته میا  

 ب ـ سرخرگ آوران در اطراف بخش های مختلف گردیزه )نفرون( منعشب می شود.  

 ی ساخت ادرار تأثیرگذار است.ج ـ نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دومین مرحله  

 اد به اولین بخش گردیزه )نفرون( فرایند باز جذب آغاز می شود.د ـ به محض ورود مو  

 (98؟ )خنادرست استکدام عبارت، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم  -29

 شود.با حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می (1

 شود.ی گردیزه )نفرون( یافت میانشعابات سرخرگ وابران در اطراف لوله های پیا خورده (2

 شود.به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه )نفرون(، فرایند باز جذب آغاز می (3

 نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دو مرحله از مراحل تشکیل ادرار تأثیرگذار است. (4
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 (99چند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟ )د -30

  ،گردد.هایی از بدن متورم میمیزان فشار اسمزی خون کاهش و بخشدر نوعی بیماری کلیوی 

 رود. در نوعی بیماری مربوط به کم کاری کبد، میزان اوره خون پایین و میزان آمونیاک خون باال می 

 یابد. در نوعی بیماری مفصلی، میزان رسوب ماده دفعی نیتروژن دار در مجاورت نوعی بافت پیوندی افزایش می 

 گردد.ی بیماری مربوط به کم کاری غده فوق کلیه، مقدار زیادی از آب نوشیده شده، دفع میدر نوع 

انسان را  یخون یهااختهی نیترتعداد فراوان کسان،یدور برد  ییایمیش کیپ دیکه با تول ییهادر ارتباط با همه اندام -31

 (1400)د  است؟ نادرستکنند، کدام مورد یم میتنظ

. ندینمایبدن کمک م یآل یهامولکول ی( به دفع بعض1   

دارند. ینگه م یخون را در حد مناسب ی( فشار اسمز2   

دارند. ینقش مؤثر یزیانعقاد خون در محل خون ر ندی( بر فرا3   

آن بکاهند.  تیسم زانیدار، از متروژنین یماده دفع یاز نوع یریگچشم ریدر مقاد رییتوانند با تغ یم کی( هر 4   

 

 کبــد

 راست حفره شکمیزیر دیافراگم در سمت 

 پایین تر کلیه راستبه علت موقعیت قرارگیری و شکل سبب قرارگیری 

 ناپیوستهدارای مویرگ های 

 تبدیل می کند. اورهآمونیاک را از طریق ترکیب با کربن دی اکسید به 

 اریتروپویتین تولید هورمون 

 تولید سلول های خونیدر جنینی 

 پروتئین و آهنتوسط ماکروفاژها و تولید ه های خونی آسیب دیده تخریب یاختمحل 

  باب کبدیمقصد سیاهرگ 

 سیاهرگ باب و سیاهرگ های فوق کبدیدارای مویرگ های استثنایی بین 

 آهن و پروتئین و برخی از ویتامین ها و گلیکوژنمحل ذخیره 

 LDLو   HDLئین های پروتلیپو محل ذخیره لیپیدهای جذب شده از روده باریک و تولید 

 بی کربنات(  -کلسترول  –فسفولیپید  -)نمک  صفرامحل تولید 

 سبب مشکالت آن الکلمصرف بلند مدت 

 هورمون های تیروئیدی –کورتیزول  –نوراپی نفرین  –اپی نفرین  –گلوکاگون  –انسولین بافت هدف هورمونهای 

 تولید یاخته های کبدی و مجاری صفراوی که پس از تکثیر و تمایز بنیادی بالغدارای یاخته های 

 شکل مشخص می گیرد. ماه دومجنینی شروع به تشکیل شده و در طی  ماه اولدر انتهای 
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 تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
  ای هادر تک یاخته

انجام می شود. ولی  انتشار ای ها تنظیم اسمزی با کمکاز تک یاخته بسیاریدر 

به همراه مواد اسمز وارد می شود  ، آبی که در نتیجهپارامسینند در برخی دیگر ما

واکوئول های انقباضی نوعی  تا( دفع می شود. 2واکوئول های انقباضی) توسط دفعی

 واکوئول دفعی می باشند.

 پارامسی: آغازی تک سلولی مژکدار ساکن آب شیرین                    

 

 ............................ وجود دارد.( -..................... -.............................  -............ )در پارامسی ها واکوئول های .....
 

 مهرگان در بی
  نفریدی:

دفع، تنظیم اسمزی است که برای  نفریدیبی مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند. یکی از این ساختارها  بیشتر

 و دفع از طریق آن انجام می شود.  بیرون بازلوله ای است که با منفذی به  نفریدی. رودبه کار مییا هر دو مورد 

 آبشش:

 دفع می شوند.  آبشش ها، از انتشار سادهدر سخت پوستان، مواد دفعی نیتروژن دار با 

 لوله های مالپیگی:

است. اوریک اسید  اوریک اسیدماده دفعی در حشرات، دارند.  لوله های مالپیگیدفعی متصل به روده به نام  سامانه حشرات

به لوله های مالپیگی وارد می شود. محتوای لوله های مالپیگی به روده، تخلیه و با عبور مایعات از همولنف همراه با آب و یون ها 

همراه مواد دفعی دستگاه  اوریک اسید از طریق روده به )در راست روده(باز جذب می شوند.  به همولنفدر روده، آب و یون ها 

 لوله های مالپیگی در یک انتها بسته و در یک انتها به روده باز می باشند.                                                    گوارش دفع می شود.

 
 روده                                  راست روده با بافت پوششی استوانه ای یک الیه                           
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -32

 .واکوئول های انقباضی پارامسی فقط سبب تنظیم اسمزی شده و در دفع مواد فاقد نقش است 

 .تمام ترشحات لوله های مالپیگی در روده به همراه مواد دفعی از دستگاه گوارش دفع می شوند 

 های مویرگی آنها ارتباط دارند. لوله های مالپیگی حشرات با شبکه 

 .واکوئول های انقباضی پارامسی به ورود آب با اسمز به درون پارامسی کمک می کنند 

 .لوله های مالپیگی حشرات متصل به روده بوده و در دو انتها باز می باشند 

 .آب و یون ها در لوله های مالپیگی حشرات بازجذب می شوند 

  سخت پوستان توسط آبشش ها دفع می شوند.مواد دفعی موجود در همولنف 

 .لوله های مالپیگی حشرات هم در دفع مواد نیتروژن دار و هم در تنظیم اسمزی نقش دارند 

 

 در مهره داران 

 مهره داران کلیه دارند. یهمه

 راست روده ایغدد هستند، عالوه بر کلیه ها، دارای  آب شورکه ساکن  ماهیان غضروفی )مثل کوسه ها و سفره ماهی ها(

 را به روده ترشح می کنند. محلول نمک )سدیم کلرید( بسیار غلیظهستند که 

، فشار اسمزی مایعات بدن از محیط بیشتر است، بنابراین آب می تواند وارد بدن شود. برای مقابله با ماهیان آب شیریندر 

سته شدن دهان در ماهی ها تنها به منظور عبور آب )باز و ب آب زیادی نمی نوشندچنین مشکلی،  ماهیان آب شیرین معموالً 

 دفع می کنند. رقیقاز آب به صورت ادرار  زیادیآبشش هاست(. این ماهی ها حجم بادل گازها در و ت

بدن دارد. در فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از فشار اسمزی محیط است، بنابراین آب، تمایل به خروج از  ماهیان آب شوردر 

رار غلیظ و مقدار زیادی آب می نوشند. در این ماهیان برخی یون ها توسط کلیه به صورت ادیان دریایی ماهنتیجه، 

 یاخته های آبشش دفع می شوند.برخی از طریق 

 ماهیان آب شور ماهیان آب شیرین 

   فشار اسمزی مایعات بدن

   نوشیدن آب

   حجم و غلظت ادرار

   دفع یون ها از آبشش ها

   ت روده ایغدد راس

آب و یون هاست. به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم، و مثانه برای ذخیره بیشتر آب  محل ذخیره دوزیستان یمثانه

 افزایش پیدا می کند. به خون باز جذب آب از مثانهبزرگتر می شود و سپس 

که  ز خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانیبرخی ادارد.  باز جذب آبکلیه در خزندگان و پرندگان توانمندی زیادی در 

، به صورت چشم یا زباننزدیک  غدد نمکینمک دار مصرف می کنند، می توانند نمک اضافه را از طریق  آب دریا یا غذای

 قطره های غلیظ دفع کنند.
 

       در این مرغ دریایی دو غده نمکی باالی چشم ها محلول نمکی غلیظ را توسط مجرا به 
 خ های بینی تخلیه کرده تا یا از آنجا با هوای بازدمی یا از نوک منقار خارج شود.سورا
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 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -33

 .((نمی باشد))در ماهیان آب شور ................................، بیشتر از  ماهیان آب شیرین  

 ( دفع یون ها از آبشش 4        ( جذب یون ها از آبشش         3   لظت ادرار           ( غ2     ( میزان نوشیدن آب        1

 

 چند مورد از موارد زیر به طور صحیح مطرح شده است؟    -34

 .ماهیان که غدد راست روده ای دارند، حجم زیادی ادرار رقیق دفع می کنند 

 نه و کلیه انجام می دهند.دوزیستان بر خالف پستانداران، بازجذب آب را از مثا 

  .همه بی مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع و تنظیم اسمزی می باشند 

 نمایند. جانورانی که نوعی نفریدی دارند به کمک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرک را دریافت می 

  های منشعب و مرتبط تنفسی دارند.لولهابتدای  در منافذ تنفسیمی کنند، مواد زائد را دفع  نفریدی، بابی مهرگانی که  

 

    ها نسبت به پستانداران دارانی صادق است که کارایی تنفس آنه به طور معمول، کدام عبارت درباره همه مهر -35

 (99)خافزایش یافته است؟

 نمایند. در بخش حجیم انتهای مری، مواد غذایی را ذخیره می (1

 رانند . ک چشم یا زبان به بیرون مینمک اضافی را از طریق غدد نمکی نزدی (2

 کنند.ها، فشار اسمزی مایعات بدن را تنظیم میبا باز جذب زیاد آب در کلیه (3

 .شودها وارد میهای آنهای اندامخون اکسیژن دار به یکباره به تمام مویرگ (4

 

               ،یژگی، کدام وشودینم افتی میکلس یهااز نمک یجانور ماده، رسوب ینوع یبه طور معمول در مهره ها -36

 (1400)د  است؟ حیجانور صح نیدرباره ا

. دینمایبه سمت مخالف حرکت م رون،یآب به سمت ب انی( با فشار جر1   

کند.  دیتول یاله چسبناک و ژ یا وارهیو د ادیبا اندوخته ز یتواند تخمکی( م2   

کند. یبه روده ترشح مرا  ظیغل اریمحلول نمک بس ،یاژهی( توسط ساختار و3   

.شودیقلب وارد م ترابتدا به حفره بزرگ ،یاهرگیس نوسی( خون پس از عبور از س4   

 

 است؟ حیدهد، کدام عبارت صحیجاندار را نشان م یبدن نوع یاز دستگاه ها یکه بخش ریبا توجه به شکل ز -37

 (1400)د

 

 اید.نمها را بازجذب می، آب و یون1همانند بخش  2بخش ( 1

 کند.های مؤثر در هضم مواد غذایی را ترشح می، آنزیم2همانند بخش  3( بخش 2

 نماید.های ترشح شده از مایع میان بافتی را دریافت می، یون3برخالف بخش  4( بخش 3

 کند.حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها را دریافت می ، نوعی ماده1برخالف بخش  4( بخش 4
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تنظیم اسمزی و 

دفع مواد زاید 

 در جانداران

 

 

 

 بی مهرگان
بی مهرگان  بیشتر

دارای ساختار مشخصی 
 برای دفع

 در بسیاری با کمک انتشار تک یاخته ای ها

 در برخی مانند پارامسی به کمک واکوئول های انقباضی

 برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر دو مورد نفریدی گروهی

 از آبشش ها دفع مواد نیتروژن دار با انتشار ساده نسخت پوستا

 لوله های مالپیگی متصل به روده حشرات

 برای دفع اوریک اسید، آب و یون

 

 

 

 

 مهره داران

 همگی 

 دارای کلیه

 

 

 ماهی آب شور

 ماهیان غضروفی )مثل کوسه ها و سفره ماهی ها(

 عالوه بر کلیه ها دارای غدد راست روده ای

 ر اسمزی مایعات بدن کمتر از فشار اسمزی محیطفشا

 مقدار زیادی آب می نوشند

 برخی یون ها توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ 

 و برخی از طریق یاخته های آبشش دفع می شوند.

 ماهی آب شیرین

 

 فشار اسمزی مایعات بدن بیشتر از محیط

 معموالً آب زیادی نمی نوشند
 ادرار رقیق دفع می کنند. حجم زیادی از آب به صورت

 

 دوزیستان

 ی آب و یون هاست.دوزیستان محل ذخیره مثانه

به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم، و مثانه 

      برای ذخیره بیشتر آب بزرگتر می شود و سپس 

 باز جذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می کند.

 

 خزندگان

 پرندگان

 پرندگان  کلیه در خزندگان و

 توانمندی زیادی در باز جذب آب 

برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی نمک 

 اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان، 

 به صورت قطره های غلیظ دفع کنند.

 
 


