
....................  است؟ همه مولکول های نادرستکدام یک

.کننده اطالعات مربوط به تنیدن تار در عنکبوت، مولکول های زیستی هستندذخیره (1

.شرکت کننده در شبکه تارهای عنکبوت از مولکول های زیستی می باشند(2

.زیستی منتقل کننده اطالعات ارثی در عنکبوت، مربوط به تنیدن تار نیستند(3

.  زیستی که در غدد مربوط به تنیدن تار عنکبوت تولید می شوند، مولکول آلی محسوب می شوند(4

.   است مولکول زیستی مولکول آلی که در سلول های زنده تولید می شود هر 

 می سطح شکهستند که در غدد برون ریز جزو تارساز های غده

.جانور قرار دارند

ای اطالعات مربوط به توانایی تولید تار به شکل مولکول هDNA

.رسیده استارثاز والدین عنکبوت به ایشان به 

 استمتفاوتبا یکدیگر عنکبوت های مختلفاین اطالعات در.

 ژن های خاصیسلولهای سازنده تار در ( بخش هایی ازDNA )

.که دستور ساختن تار را می دهند بیان می شوند

 مخلوط مواد دیگریبا (ساختاری)پروتئیندر ترکیب تار نوعی

.شده و تار ساخته می شود

 استحکامپروتئین های تشکیل دهنده تار دارای خاصیت ،

ا باعث بسیار هستند که این ویژگی هکش سانی و چسبندگی 

ده و شده وقتی حشره ای در دام می افتد، نتواند تار را پاره کر

.فرار کند

وجود قسمت های مهره مانند باعث شده تار چسبناک و کش

.سان شود

 اب پیچ و تچون رشته های موجود در این قسمت روی یکدیگر

به صورت کشش یا ) خورده اند و در اثر نیروی وارد بر آنها

برابر 4رشته ها تا طولاین پیچ و تاب ها بازشده و ( رانش

.می یابدافزایش

تنیدن تار در عنکبوت

، تی قلب در سطح پشدارای عنکبوت ها گروهی از بندپایان بوده و 

ب و آنها چشم مرک. هستند گردش خون باز و طناب عصبی شکمی 

. درونی ندارند دفاع اختصاصی ، اسکلت 

: عنکبوت بیوه سیاهدر خانواده 

د  هر دو جنس نر و ماده، هر کدام با انتقال ژن هایشان به فرزن-1
.ژن های آن نقش مستقیم دارند% 50در

با طعمه قرار دادن خودش ، انرژی الزم برای  نرعنکبوت -2
یله پرورش تخم ها را در اختیار عنکبوت ماده قرار داده و بدین وس

.  داردمستقیمدر بقای ژن ها نیز نقش 

در  با مصرف انرژی و تخم گذاری در بقای ژن هامادهعنکبوت -3
.داردمستقیمجمعیت نقش 

الگوی  امااست غریزیرفتار تنیدن تار در عنکبوت ها نوعی رفتار 
تارهاشون نی که رو نمیتونی پیدا کعنکبوتی هیچ دو . عمل ثابت نیست
عین هم باشه 

جام می به یک شکل انیک گونه مختلف افراد رفتارهای وراثتی در 
. شوند 
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ژن، در ساختار پروتئین ها عالوه بر کربن، هیدرو: هاپروتئین 
.اکسیژن، نیتروژن و گوگرد نیز وجود دارد

 نوع امینو اسید 20از حداکثرو همه پروتئین ها پلی مر هستند
.  ساخته شده اند

ساخته پلی پپتیدیرشتهچند یایک پروتئین ها ممکن است از 
اصی شده باشند که روی هم پیچ و تاب خورده و شکل سه بعدی خ

رشته رچهااز هموگلوبینو یکاز میوگلوبینمثال . پیدا کرده اند
.پلی پپتیدی ساخته شده است

:انواع پروتئین ها از نظر کاری که در بدن انجام می دهند

مانند تار عنکبوت، ابریشم، ساختاری های پروتئین -1
ها، شته ریزر، کالژن، میکروتوبول ها، (پروتئین مو و ناخن)کراتین

کشسان رشته های 

مانند اکتین و میوزینمنقبض شونده های پروتئین -2

مانند آلبومین و کازئینذخیره ایهای پروتئین -3

ن های انند پادتن، اینترفرون، پروتئیدفاعی مهای پروتئین -4
مکمل ، پرفورین 

بینمانند هموگلوبین و میوگلوانتقال دهنده های پروتئین -5

کلسی مانند هورمون های پاراتیروئیدی،نشانه ای های پروتئین -6
و برخی انتقال دهنده های عصبی... و تونین، رشد 

ز، مانند پپسین، رنین، پروتئازها، سلوالز، کاتاالها آنزیم -7
...کربنیک آنیدراز و 

ی از هستند و بسیارواکنش دهنده های زیستی آنزیم ها : آنزیم ها 
.واکنش های شیمیایی درون سلول را عملی می کنند

ار بدون آنزیم ها واکنش های شیمیایی انجام می شوند، ولی  بسی
.به طوری که ادامه زندگی با این وضع ممکن نیست. آهسته

. یستند پروتئین نهیستامینو استیل کولین

هستند پروتئینیآنزیم ها بیشتر.
 آنزیم ها اختصاصی استعمل  .

نزیم ولی چون آ. از یک آنزیم بارها و بارها استفاده می کندسلول 
می یابد وکاهشها نیمه عمر مشخصی دارند، مقدار آنها به مرور 

شته اگر سلول به آنزیمی برای یک واکنش همیشگی احتیاج دا
.آن را تولید کنددائماباشد، باید 

 حساس هستند و در گرمایتغییرات شدید دما آنزیم ها به
شکل سه بعدی آن ها به هم می ( درجه 45مثال باالی ) زیاد

.ریزد

 تغییرات آنزیم ها بهPHبیشتر آنها در محیط . حساس اند
.  دهند خنثی حداکثر فعالیت خود را انجام می 

همه آنزیم ها درون سلول ساخته می شوند  .
وند می شاز آنها پس از ساخته شدن به خارج سلول ترشح بعضی 

(.  لولیدرون س)و بقیه درون سلول فعالیت می کنند( سلولیبرون )

 می آنزیمهای درون سلولی کار سایر آنزیم ها را تنظیمبرخی
.کنند

ی معده   پروتئازهایی هستند که در محیط اسیدپپسین ها 

.   فعالیت دارند

ت می در محیط قلیایی روده فعالیپروتئازهای پانکراس 

. کنند 

rRNA، روبیسکو، کاتاالز: های درون سلولی مثال  آنزیم 
... پلیمراز و RNAپلیمراز، DNA، هلیکاز، 

: آنزیم های برون سلولی مثال 
ازهای  پروتئهای گوارشی مانند پتیالین بزاقی، لیپاز و آنزیم 

، پپسین و رنین در معده و لیزوزیم بزاقی  پانکراس
ام  درون سر اسپرم نیز هنگکیسه آنزیم های موجود در همچنین 

.تجزیه پوسته های اطراف تخمک از سلول خارج می شوند

.............نوعی از پروتئین ها بوده که .............. پروتئین ؟نمی کندکدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل 

.میتوان رسوب آن را در معده نوزاد بسیاری از پستانداران مشاهده کرد–ای ذخیره ( 1

.کردمشاهده روشن ماهیچه های اسکلتی و هم خطوط تیره آنها هم در خطوط نمی توان –انقباضی ( 2

.می توان آن را به صورت کامل و فعال در داخل سلول نیز مشاهده کرد–دفاعی ( 3

.  نمی توان عبور آن ها را از عرض غشا مشاهده کرد–ای نشانه ( 4
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کدام یک صحیح می باشد؟                                                                                                   

.طور کلی فقدان آنزیم در بدن انجام واکنش های زیستی را غیر ممکن می سازدبه ( 1

.وجود گلوکز در سلول های گیاهی جهت آزادسازی انرژی ضروری استهمواره ( 2

.سلولز به صورت رشته هایی منشعب و مستحکم در دیواره سلولی گیاهان ممکن استمشاهده ( 3

.جانوران نمی توانند از موادی که آنزیم هیدرولیز کننده آن  را ندارند به عنوان غذای اصلی استفاده کنند( 4

غذای اصلی  به عنوان سلولزبعضی جانوران از 

مانند موریانه  . استفاده می کنند 

عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها 

در دماهای پایین سرعت آنزیم کم است چون جنبش : دما-1
.  تمولکولی کم شده و احتمال برخورد انزیم و پیش ماده کم اس

که بهترین فعالیت انزیم در محدوده دمایی خاصی انجام می شود
ون این محدوده دمایی برای آنزیم های مختلف و جانداران گونانگ

.متفاوت است

ا باال سرعت عمل آنزیم را کند می کند، زیردماهای بیش از حد 
.باعث تغییر شکل سه بعدی آنزیم می شود

ماده اتصال آنزیم را به پیشمواد معدنی و ویتامین های خاصی -2
. کرده و باعث افزایش فعالیت آنزیم می شوندآسان تر 

عال مانند ارسنیک و سیانید جایگاه فحشره کش ها و سمومی -3
ر اث. آنزیم را اشغال کرده و از فعالیت آنها جلوگیری می کنند

.بعضی سموم دائمی و یعضی موقتی است

:استفاده از آنزیم ها
 لباسشوییپودرهای در لیپازهاو پروتئازهااستفاده از

برای تهیه ( وزمانند مالت)با تبدیل نشاسته به قندهای شیرینآمیالزها
..آبمیوه و شکالت و

اسفنجبرای ساختن کاتاالز

برای نرم کردن گوشت، پوست کندن ماهی، تجزیهپروتئازها
پروتئین های غذای کودکان 

هت برای نرم کردن مواد گیاهی، جدا کردن دیواره سلولی جسلوالز
به دست آوردن پروتوپالست و خارج کردن پوسته دانه ها در 

کشاورزی

ه  فعالیت آنزیمی کمک می کند کبه ( 𝐵1ویتامین )تیامین

.نقش داردAتبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم در 
الزم  تین آنزیم ترومبوپالسکه برای فعالیت کلسیمیون 
.است

. اردندرا ( سلوالز)آنزیم تجزیه کننده سلولز  هیچ جانوری  :  کربوهیدرات ها
ه کار باکسیژنو هیدروژن، کربنساختار این مواد آلی عناصر در 

.رفته است

ه مانند گلوکز، گاالکتوز و فروکتوز کمونوساکاریدها-الف
.  مصرف می شوندانرژی برای تامین همگی در سلول 

وز ، الکت( فروکتوز+ گلوکز ) مانند ساکارزدی ساکاریدها -ب
(دو عدد گلوکز)و مالتوز (  گاالکتوز+ گلوکز )

مونومر مانند سلولز، نشاسته و گلیکوژن کهپلی ساکاریدها -ج
.هر سه گلوکز است

چند هزار از. استانشعابو بدون خطییک مولکول سلولز
ده و به هم متصل شکمک پیوند هیدروژنی این مولکول ها با 

.را تشکیل می دهدفیبریل سلولزی یک 

مولکولی است که ممکن است بدون انشعاب یا داراینشاسته
.  انشعاب باشد

انند فنر این مولکول هاپس از تشکیل م.استمنشعب حتما گلیکوژن
.فشرده می شوند تا جای کمتری اشغال کنند

وار گوشت خقند ذخیره ای در گیاهان است و جانوراننشاسته

. ندارندبرون سلولی تجزیه کننده آن را آنزیم

وار  گیاه خقند ذخیره ای در جانوران است و جانورانگلیکوژن 

. ندارندبرون سلولی تجزیه کننده آن را آنزیم

شاسته  جانوران همه چیزخوار آنزیم برون سلولی تجزیه کننده ن

. و گلیکوژن را دارند 

ه  تجزیسنتز کننده و درون سلولی آنزیم های همه جانوران 

.را دارند کننده گلیکوژن 
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟                                                                                                                     

................... .، نمی تواند ..................هر نوع لیپیدی که 

.دارای مولکول گلیسرول در ترکیب خود نباشد–در ساختار خود دارای اسید چرب باشد -الف

.در تولید انواعی از پیک های شیمیایی نقش داشته باشد–در ساختار غشای سلولی حضور داشته باشد -ب

.  به شکل یک مولکول با تمام اسیدهای چرب خمیده باشد–دارای خمیدگی در اسیدهای چرب خود باشد -ج

. در سلول های گیاهی مشاهده شود–باعث ایجاد بیماری مربوط به رگ ها شود -د

3(24(13(2صفر                                    (1

لیپیدها  
یتروژن ساختار این مواد عالوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، فسفر و ندر 

.هم ممکن است وجود داشته باشد
 هستندهمه لیپیدها آبگریز.

یک  ا چرببترکیب سه اسید از ( چربی ها) تری گلیسریدها -الف 
.  مولکول گلیسرول ساخته شده اند

 بودن غیراشباع یا اشباع آنها و طول چرب در تفاوت اسیدهای
.  آنهاست

 ین اتم بسه گانهیا دوپیوندیک یا چند غیر اشباع اسیدهای چرب در
از هیدروژناتم های تعدادهای کربن وجود دارد که باعث می شود 

.  شودترکمحداکثر تعدادی که این مولکول میتوانسته داشته باشد، 

 ایع که ممی شود خمیدهپیوندهای دو یا سه گانه  محل اسید چرب در
.  می شودمایعدمای اتاق بودن چربی در 

 یک گرم. می کنندذخیرهرا در سلول ها انرژیگلیسریدها تری
کنندانرژی ذخیره مییک گرم کربوهیدرات بیش از دو برابر چربی

.

و یک ( یکسان یا متفاوت)از اتصال دو اسید چرب فسفولیپیدها -ب
.  فسفات به یک مولکول گلیسرول تشکیل می شوند

فسفو لیپیدها از اجزای اصلی غشاهای سلولی هستند  .

ولکول بوده مسردر یک مولکول فسفولیپید قسمتی که فسفات قرار دارد 
ده و مولکول را اسیدهای چرب تشکیل دادُم درحالی که .استآبدوستو 

.آبگریزند 

.طویل هستند اسیدهای چرب از پلیمریمــوم ها -ج

موم ها آبگریزترین لیپیدها هستند.

 اشاره کردسوبرینو کوتینمومها میتوان به از.

موم ها پوشش مناسبی برای بخ های جوان گیاه هستند  .

 بسیاری جانوران از جمله زنبور عسل موم تولید می کنند  .

لسترول کشبیه که یکسانی دارند کلیهمگی ساختار استروئیدها -د
.  است
 ها همچنین سلول. در غشای سلول هایجانوری وجود داردکلسترول

.از آن برای ساخت سایر استروئیدها استفاده می کنند
رون، در بدن انسان هورمون های آلدوسترون، کورتیزول، تستوست

.استروژن و پروژسترون استروئیدی هستند

که  کال ؛  البته این بدان معنا نیستندارندکلسترولگیاهان 

. استروئید دارند 

. ند اسید چرب ندارتنها لیپیدهایی هستند که استروئیدها



مجموعه واکنش هایی که درون(: سوخت و ساز) متابولیسم 
.  سلول انجام می شود

 ام می واکنش های متابولیسمی با کمک آنزیم ها انجبیشتر
.شوند

:  متابولیسم شامل دو دسته واکنش است
ستند مانند فتوسنتز، سنتز آبدهی که انرژی خواه هساختن •
.ندتجزیه مانند هیدرولیز و تنفس سلولی که انرژی زا هست•

 انرژی واکنش های انرژی خواه از واکنش های انرژی زا تامین
ترابری انرژی ( ATP) مولکول آدنوزین تری فسفات . می شود

.را بین این دو دسته واکنش انجام می دهد

ATP ساختننوعی نوکلئوتید است که برایRNA  کار می به
با گرفتن ADP، مولکولواکنش انرژی زایکهنگام انجامدر .رود

.تبدیل می شودATPبه انرژی این واکنش و یک گروه فسفات  

شده و یک تجزیهATP، مولکول برای انجام واکنش انرژی خواه
گروه فسفات انتهایی آن جدا شده و انرژی آزاد شده در این 

.فرآیند باعث انجام واکنش انرژی خواه می شود

 وقتی در ساختار فسفاتATP خوانده می شود فسفات آلی قرار دارد
.دجدا می شود به آن فسفات معدنی می گوینATPو هنگامی که از 

با آزاد شدن آب همراه است و نوعی واکنش  ADPاز ATPتولید 
.انرژی خواه محسوب می شود

با مصرف یک مولکول آب همراه است و نوعی ADPبه ATPتجزیه 
.واکنش انرژی خواه محسوب می شود

5

آمینواسید
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................همه کانال های پروتئینی که در غشاء سلول های جانوری قرار دارند ، 

. به مولکول های آب اجازه عبور می دهند ( 2.                             می توانند به طور غیرتخصصی عمل کنند ( 1

.همیشه بازند و مولکول های کوچک را عبور می دهند ( 4.                                  فقط موقع عبور برخی مواد باز هستند ( 3

تکمیل می کند ؟         نادرستیچند مورد جمله زیر را به طور 

...............هر پروتئین غشایی، 

. برای عبور مواد از منافذ خود اختصاصی عمل می کند-ب. برای ایفای نقش نیاز به صرف انرژی دارد-الف

.ند به برقراری اتصال فیزیکی میان سلول ها کمک می ک-د.           حداقل با زنجیره ای از مونوساکاریدها اتصال دارد -ج

1 )12 )23 )34 )4

راه های عبور از غشاء  

از جای ) جهت شیب غلظتدرحرکت مواد : انتشار ساده-1
ند عبور مان. از فاصله بین فسفولیپیدها( پرتراکم به کم تراکم

.اورهو موادی مثل لیپیدها، کربن دی اکسید، اکسیژن

ق از طریدر جهت شیب غلظت حرکت مواد : انتشار تسهیل شده-2
(.  برای سایر مواد) ناقلو ( برای یونها )کانال

غلظت از طریقبرخالف جهت شیب حرکت مواد : انتقال فعال-3
به دست ATPمعموال از تجزیه که این انرژی صرف انرژی با ناقل
.آیدمی 

ی با پتانسیل آب)رقیق ترمحیط از حرکت مولکول های آب : اسمز-4
شایی که از یک غ( با پتانسیل آبی کمتر) غلیظ ترمحیط به ( بیشتر 

.  تراوایی نسبی دارد

ندبه تمایل محلول غلیظ تر برای جذب آب فشار اسمزی می گوی.

واردل به سلومانند پروتئین ها با این روش ذرات بزرگ : آندوسیتوز-5
خش در این روش مواد در فرورفتگی غشا قرار گرفته و این ب. می شوند

ی از غشا به صورت یک وزیکول جدا شده و ماده مورد نظر وارد سلول م
.  شود
 این فرآیند مساحت غشا کم می شوددر .
 نیز نوعی آندوسیتوز استفاگوسیتوز.

.  به این روش انجام می شودخروج ذرات بزرگ از سلول : اگزوسیتوز-6
ی وزیکول مختوی ماده مورد نظر در زیر غشا به آن می پیوندد و غشا

یق آن وزیکول با غشای سلول یکی شده و منفذی باز می شود که از طر
.  ماده مورد نظر از غشا خارج می شود

 این فرآیند مساحت غشا افزایش می یابددر.

ین سراسر  پمپ غشایی در غشاء تیالکوئید نوعی پروتئ

انرژیاست که در مرحله دوم فتوسنتز با صرف 

یون های هیدروژن را  الکترون های برانگیخته  

.استروما به داخل تیالکوئید منتقل می کند

با توجه به شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟   

.  برطرف شدن اختالف غلظت،مولکول های آب همواره از خارج وارد سلول می شوندبا (1

2 )Bعمل تخصصی داشته و می تواند در اتصال سلول با سلول های مجاور تاثیر داشته باشد

.به درون سلول موثر هستندAهای درون ماتریکس در انتقال آنزیم ( 3

.                       به همان طرف شودAمی تواند موجب انتقال Bیون فسفات به هر سمت از اتصال ( 4
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یافت پوششی

ای آن که بین سلول هاست بافت های جانوری یکی از ساده ترین 
.  داردوجود اندکی سلولی بسیار  بین فضای 

ین زیر این بافت غشای پایه وجود دارد که جنس آن از پروتئدر 
.های رشته ای و پلی ساکارید های چسبناک است

ل می کندغشای پایه بافت پوششی را به بافت زیرین آن متص  .

باز  باشدناگر بافت پوششی به بافت دیگری هم متصل 
.  هم غشای پایه دارد

 مولکول1در شکلATPدر سمتی از غشا که غلظت مواد بیشتر است به ناقل متصل شده است  .

 با تجزیه 2شکل درATP می گیردناقل جایدر سمت کم غلظت درون ، ماده کروه فسفات به ناقل متصل می ماند و با تغییر شکل ناقل.

 ودبا جدا شدن فسفات بار دیگر شکل ناقل تغییر کرده و ماده مورد نظر در سمتی که غلظت آن زیاد است رها می ش3در شکل.

..................نمی توانندهایی که از نظر فنوتیپی مشابه سلول های موجود در شکل مقابل هستند، سلول است؟نادرستچند مورد 

.رشته های پروتئینی با خاصیت ارتجاعی را به کمک ریبوزوم های سیتوپالسم سنتز کنند-الف

.برخالف سلول های سطح داخلی معده، دارای فاصله بین سلولی فراوان باشند-ب

.در ایجاد غشای موکوزی موجود در ابتدای لوله گوارش نقش داشته باشند-ج

.با تجمع در اطراف گیرنده های شیمیایی از آن محافظت کنند-د

1)12)23)34)4

دیواره مویرگ ها، داخلی ترین در 
الیه سرخرگ ها و سیاهرگها، آندو
کارد، دیواره کیسه های هوایی و 

...

سطح داخلیسطح پوست و 
دهان و مری

در لوله های نفرون در کلیه ها 

در الیه داخلی دیواره معده و روده ها 
سلول های داخلی سقف حفره بینی

سلول های سطح داخلی مجاری نیم 
...دایره ای در گوش و 

اختهستوسط سلول های بافت پوششی غشاء پایه
. می شود 

در موادجذبسلول های بافت پوششی قادر به 
. روده و همچنین نفرون ها هستند 

رای  بگیرندهسلول های بافت پوششی دارای 
های مختلف بوده و همچنین تحت  هورمون

. کنترل اعصاب بدن نیز می باشند 
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افت پیوندی  ب

.  داردوجودفضای بین سلولی فراوانی بین سلول های این بافت 
د که سلول های این بافت ماده زمینه ای را ساخته و ترشح می کنن

.  ممکن است جامد، نیمه جامد یا مایع باشد
اشد در این ماده ممکن است شبکه ای از رشته های پروتئینی ب

پذیر مانند کالژن که محکم است و رشته های االستیک که انعطاف
اوت مقدار این رشته ها در انواع مختلف بافت پیوندی متف. است
.است

متصل بافت پوششی را به ماهیچه زیر آن: بافت پیوندی سست
، در قسمت های مختلف بدن مانند دیواره لوله گوارش. می کند

ن در این بافت فضای بی......... دیواره سرخرگ ها و سیاهرگ ها و 
.  اشدمی باالستیکو کالژنسلولی زیاد است و دارای رشته های 

را در (تری گلیسرید ) سلول های این بافت چربی: بافت چربی
دن کردن بعایق، ذخیره انرژیاین کار باعث . خود ذخیره می کنند

ده در این سلول ها مقدار چربی ذخیره ش. می شودضربه گیری و 
ین ا. به حدی زیاد است که هسته سلول به کناری رانده می شود

.بافت در زیر پوست بدن قرار دارد

هامتشکل از گلبول های سفید ،  قرمز و پالکت: خون بافت 

................... برخالف  توانندنمی ............ سلول های تولید کننده 

.سلول های پوششی پوست، به غشای پایه متصل باشند–زمینه ای در انسان ماده (1

.سلول های ولوکس به صورت مستقل زندگی کنند–عصبی در انسان پیام (2

.سلول های تولید کننده آنها، دارای واکوئول باشند–زمینه ای در گیاهان تک لپهبافت (3

.سلول های انقباضی دوکی شکل، فسفولیپید تولید کنند–در لوله گوارش انسان موکوز (4

که فراوان استکالژندارای رشته های : بافت پیوندی رشته ای
تحکام در نتیجه اس. بیشتر فضای بین سلول ها را پر کرده است

، بجن، پرده قلبآبشامه، رباط، زردپیاین بافت در . زیادی دارد
ها و اطراف میونغالف اطراف عصب ، قرنیهو صلبیه، سخت شامه

.دیده می شود.... و

یت دارای ماده بین سلولی است که به آن قابل: بافت غضروف
کی در برابر فشارهای مکانیمقاومتو در عین حال انعطاف پذیری 

این بافت بخشی از اسکلت. را می دهد بدون آن که پاره شود
در محلسر استخوان ها ، نوک بینیدرونی مهره داران است و در 

.دیده می شودصفحه بین مهره ها و الله گوش ، مفاصل

شکل و به دواست سخت ترین بافت پیوندی : بافت استخوان
لولی در ماده بین س. و اسفنجی وجود داردمتراکم بافت استخوانی 

اعث وجود دارد که بمواد کلسیم دار و کالژن این بافت رشته های 
. شده ماده زمینه ای حالت جامد داشته باشد

. بافت خون کالژن ندارند 

در  هورمون کلسی تونین با کاهش کلسیم خون و ذخیره آن
. بافت استخوان این بافت را تقویت می کند
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.  دسلول های بافت استخوان در خون سازی نقش دارن
.در این سلول ها بیان می شود ژن هموگلوبین لذا 

ی که کلسیم خون را افزایش مهورمون های پاراتیروئیدی 
می این بافتتضعیفدهند ، موجب تجزیه بافت استخوان و 

.   شوند 

مون گیرنده برای هورتمامی بافت های پیوندی دارای 
زیرا این هورمون ها موجب . هستند های تیروئیدی

. تنظیم رشد و نمو بدن می شوند 

شود ، با  که از کلیه و کبد ترشح میاریتروپویتینهورمون 
اثر بر مغز استخوان موجب ساخت کلبول های قرمز می

های  این هورمون نیز در سلولژن گیرندهدر نتیجه . شود 
. بیان می شود مغز استخوان 

ای بین  کمترین فضمیان انواع بافت پیوندی ، بافت چربی 
. را دارد سلولی

.تنها سلول های بافت پیوندی هستند که بدلیل نداشتن میتوکندری تنفس بی هوازی دارند گلبول های قرمز 
تخمیر الکتیکی+ گلیکولیز 

دی  سایر سلول های بافت پیونبه جز گلبول های قرمز ، 
طی )تولید کنند ATPاگرچه قادرند بدون اکسیژن 

. خواهند مردفقدان اکسیژن اما در صورت ( گلیکولیز

ماهیچه اسکلتی

ارادی
 (دارای نوار تیره و روشن)مخطط
 ریپیکتحت کنترل دستگاه عصبی
 عمل غیرارادی دارد انعکاس ها در.

بافت قلبی

غیرارادی
 (دارای نوار تیره و روشن)مخطط
 ارخودمختتحت کنترل دستگاه عصبی
 منشعبدارای سلول های

.........هر سلول عضله انسان که 

. ظاهر مخطط دارد ، تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری است (1

.  انقباض آن بدون دخالت دستگاه عصبی آغاز می شود ، ظاهر مخطط دارد (2

.  گیرنده برای انسولین دارد ، واجد سلول های دراز و منشعب می باشد (3

.  برای انقباض به کلسیم نیاز ندارد ، واجد سلول های دوکی شکل می باشد (4

ماهیچه صاف

   غیرارادی خودمختارتحت کنترل دستگاه عصبی  دوکی شکلو با سلول های وضع متجانس دارای

کلسیم شبکه آندوپالسمی صاف سلول های عضالنی ،
کرده و هنگامذخیرهسلول  استراحتحالت در را 

. نند می کآزادآن را به سیتوپالسم انقباضشروع 

گیرنده ایسلول های ماهیچه برخالف سلول های کبدی ، 
لیکوژن و لذا گلوکز حاصل از تجزیه گبرای گلوکاگون ندارند

.  را برای خودشان مصرف می کنند 

، کبدانسان به همراه سلول های ماهیچهسلول های 
بوده و گلوکزانسولینبرای هورمون گیرندهدارای 

. اضافی بدن در این سلول ها ذخیره می شود 

زیه  تجو تولیدکننده سلول های بافت ماهیچه دارای آنزیم 
. هستند گلیکوژن کننده

در انسان می توانند در نبود  ماهیچه مخطط سلول های 
خمیر  ت. انجام دهند تنفس بی هوازی اکسیژن تا مدت معینی 
. است الکتیکیدر این سلول ها از نوع 

م نمی تقسیمراحل جنینی پس از سلول های ماهیچه اسکلتی 
ا از دوران  این سلول ه. ندارندسیتوکینزو میتوزیعنی . شوند

. هستند چند هسته ای جنینی 
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دستگاه عصبی

گز بافت عصبی که هرکامال تخصص یافته سلول های : نورون
.  تقسیم نمی شوند 

.د این سلول ها دارای جسم سلولی ، دندریت و آکسون می باشن

کدام گزینه در رابطه با دستگاه عصبی صحیح نمی باشند ؟  

.  به کمک سلول های کامال تخصص یافته در تنظیم مقدار ترشحات برون ریز بدن نقش دارند(1

. واجد نوعی سلول غیرعصبی بوده که سایر سلول های دستگاه را تغذیه و محافظت می کند (2

.  در سلول های تمایزیافته آن وجود ندارد DNAامکان مشاهده سانترومر متصل به دو مولکول (3

.  انقباض ماهیچه های طولی احاطه کننده روده بدون دخالت این دستگاه امکان پذیر نیست (4

ه نوع در سطح کتاب درسی س( : سلول های پشتیبان)نوروگلیا 
:  سلول نوروگلیا معرفی شده است 

مک کتغذیه نورون بین نورون و رگ خونی قرار گرفته و به 1نوع
.  میکند

.                                                   از نورون ها را انجام می دهدمحافظت2نوع 
و آکسون) اطراف رشته های عصبیغالف میلین ساخت در 3نوع 

. نقش دارد( دندریت
موزومکرونورون های بالغ تقسیم نمی شوند ؛ بنابراین 

.  نمی شوند ( دوکروماتیدی)مضاعفهای آنها هرگز 

تند اما  نیز سلول های تمایزیافته هسپشتیبانسلول های 
کان نورون ها کامال تمایز یافته بوده و به همین دلیل ام

. تقسیم برای آنها وجود ندارد 

...  دستگاه عصبی در تنظیم دمای بدن ، ترشحات غدد و
. نقش دارند 

و مانند سایر سلول هاییکسانهمه نورون ها ژنوتیپ
. پیکری بدن می باشد 

دیده  زمیودارندو  در آنها میتوزفقط توانایی نوروگلیاها
و  نگ اوور کراسی، تشکیل تتراد لذا . ممکن نیست نمی شود
(بدنمانند سایر سلول های پیکری. )در آنهانوترکیبی

. فراوان دارد ......... حلقه هایی که در دیواره نای انسان وجود دارد ، نوعی بافت پیوندی است که 

سلول هایی با ذخیره چربی( 2رشته های کش سان                                                         ( 1

رشته های کالژن و مواد کلسیم دار( 4سلول های رشته ای بهم فشرده                                            ( 3

. هستند ............. همه نوروگلیاها ، 

سلول های غیرعصبی هسته دار( 2انتقال دهنده پیام عصبی                                                   ( 1

عایق کننده دندریت ها و آکسون ها ( 4سلول های موثر در تغذیه هورون ها                                      ( 3


