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11 کدام1یک1از1گزاره1های1زیر1صحیح1است؟-
1( همۀ پروتئین های انتقال دهندۀ یون ها، فاقد جایگاه فعال در ساختار خود هستند.

2( همۀ آنزیم هایی که در بیرون از یاخته فعالیت می کنند، درون یاخته تولید و فعال شده اند. 
3( همۀ واکنش های شیمیایی که آنزیم ها در آن ها شرکت می کنند، تحت تأثیر آنزیم ها سریع تر انجام می شوند.

4( همۀ ترکیب هایی که در جایگاه فعال آنزیم ها قرار می گیرند، از نظر شکل ظاهری مکمل جایگاه فعال آنزیم است.

21 چند1مورد1در1ارتباط1با1هر1مولکول1نوکلئیک1اسیدی1در1یاخته1های1زندۀ1بدن1انسان1درست1است1که1در1نتیجۀ1الگو1قرار1گرفتن1-
دنای1خطی1تولید1می1شود؟

الف(1در1نتیجۀ1تشکیل1پیوند1هیدروژنی،1قطر1این1مولکول1در1سراسر1طول1آن1ثابت1باقی1می1ماند.
ب(1هر1نوع1باز1آلی1نیتروژن1دار1دوحلقه1ای1می1تواند1در1ساختار1این1مولکول1شیمیایی1مشاهده1شود.

ج(1نسبت1تعداد1بازهای1آلی1موجود1در1ساختار1آن،1از1قانون1حاصل1از1پژوهش1های1چارگاف1پیروی1می1کند.
د(1در1ساختار1خود1دارای1یک1رشته1بوده1که1به1منظور1ورود1به1محل1فعالیت1خود1باید1از1منافذ1موجود1در1غشای1هسته1عبور1کند.

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

31 در1یاخته1هایی1که1هم1دنای1خطی1و1هم1دنای1حلقوی1دارند،1............1یاخته1هایی1که1تنها1دنای1حلقوی1دارند1..............-
1( همانند - نوعی آنزیم با فعالیت دقیق و توانایی تشخیص اشتباه های همانندسازی، باعث تشکیل تمامی پیوندهای قند-فسفات DNA می شود. 

2( برخالف - با افزایش تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی، مدت زمان الزم برای تشکیل کروموزوم های مضاعف شده افزایش می یابد.
3( همانند - در هر دو راهی همانندسازی یک آنزیم با توانایی شکستن پیوندهای موجود در ساختار دنای اولیه دیده می شود.

4( برخالف - تمامی مولکول های ذخیره کننده و انتقال دهندۀ اطالعات، توسط غشای اندامک ها از سیتوپالسم جدا شده اند.

41 چه1تعداد1از1موارد1زیر،1در1رابطه1با1آمینواسیدها1صحیح1است؟-
الف(1ماهیت1شیمیایی1هر1گروه1متصل1به1کربن1مرکزی1آن1ها،1در1شکل1دهی1به1پروتئین1ها1اثرگذار1است.

ب(1در1طبیعت1بیش1از1201نوع1آمینواسید1یافت1می1شود1و1تنها1201نوع1آن11در1تولید1پروتئین1ها1به1کار1می1روند.
ج(1ویژگی1منحصر1به1فرد1هر1یک1از1آن1ها،1وابسته1به1وجود1یک1گروه111آمینی1و1یک1گروه1اسیدی1کربوکسیل1می1باشد.

د(1آخرین1آمینواسید1هر1زنجیرۀ1پلی1پپتیدی1به1هنگام1شرکت1در1تشکیل1پیوند1پپتیدی،1تنها1یک1هیدروژن1از1دست1می1دهند.
4 )4    3 )3    2 )2  1 )1

51 با1توجه1به1شکل1مقابل1که1فعالیت1آنزیم1ها1در1نوعی1جاندار1تک1یاخته1ای1را1نشان1می1دهد،1کدام1گزینه1همواره1درست1است؟-
1( آنزیم 1، در مقابل هر یک از نوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی دنا، نوکلئوتید مکمل آن را قرار می دهد.

2( آنزیم 2، در پی افزایش نسبت باز آدنین به سیتوزین در دنا، به میزان کمتری فعالیت می کند.
3( آنزیم 1، همزمان با فعالیت ویرایش قادر به شکستن پیوندها در رشتۀ الگوی مولکول دنا است.

4( آنزیم 2، باعث بازشدن پیچ و تاب فامینه و بازشدن دو رشتۀ مولکول DNA از یک دیگر می شود.

61 با1در1نظر1گرفتن1طرح1های1همانندسازی1ارائه1شده1در1فصل1اول1زیست1دوازدهم،1کدام1مورد1عبارت1زیر1را1درست1کامل1می1کند؟-
»1هر1طرح1همانندسازی1که1همزمان1با1وقوع1آن،1پیوندهای1فسفودی1استر1ساختار1دنای1اولیه1شکسته1...............1«

1( نمی شوند، بدون تشکیل پیوند بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای جدید و قدیمی انجام می گیرد.

2( می شوند، پس از دور اول همانندسازی مولکول DNA در آزمایش مزلسون و استال رد گردید.
3( نمی شوند، باعث می گردد تا مولکول DNA اولیه در انتها به صورت دست نخورده باقی بماند.

4( می شوند، با امکان انتقال خطاهای دنابسپاراز به هر دو مولکول DNA حاصل، همراه است.

71 -1 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟1
»طی1آزمایش1هایی1که1به1کشف1اطالعات1اولیه1در1مورد1ماده1وراثتی1انجامید،1در1هر1مرحله1ای1که1...............1«

1( نتایجی برخالف انتظار به دست آمد، تمام باکتری های تزریق شده به موش ها، می توانند برای تولید واکسن آنفلوانزا استفاده شوند.
2( از باکتری های پوشینه دار استفاده شد، در تنظیم هم ایستایی برخی یاخته های موجود در دستگاه تنفسی مـوش اختالل ایجاد گردید.

3( در خون موش باکتری های غیرزنده مشاهده گردید، فعالیت برخی آنزیم های درون یاخته در یاخته های ایمنی موجود در موش افزایش یافت.
4( تغییری در میزان مادۀ وراثتی باکتری استرپتوکوکوس نومونیا صورت گرفت، تمام باکتری های مشاهده شده در خون موش ها، پوشینه دار بودند.

بخش اول: سؤاالت دوازدهم
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آزمون آنالین زیستاز

81 پروتئین1- 1..................... خون1 یاخته1ای1 بخش1 در1 خونی1 گویچه1های1 فراوان1ترین1 در1 تنفسی1 گازهای1 کنندۀ1 حمل1 پروتئیِن1
ذخیره1کنندۀ1اکسیژن1در1یاخته1های1ماهیچه1ای1اسکلتی1دیافراگم1...................

1( همانند – در دومین سطح از سطوح ساختاری خود، با تشکیل گروهی از پیوندهای یونی و اشتراکی به نوعی پایداری نسبی دست می یابد.
2( برخالف – همزمان با تشکیل نوعی پیوند میان گروه آمینی و کربوکسیلی آمینواسیدهای مجاور در ساختار اول، تعدادی مولکول آب آزاد می کند.

3( همانند – در رشته های پلی پپتیدی بلند و بدون شاخۀ خود، حداکثر دارای 20 نوع آمینواسید متفاوت با ترتیب وتوالی معین می باشند.
4( برخالف – به نوعی ترکیب یونی حاصل از شکسته شدن محصول نوعی آنزیم تولیدکنندۀ فراوردۀ اسیدی درون گویچه های قرمز متصل گردد.

91 از1- مورد1 کدام1 می1شود،1 گریفیت1 آزمایش1های1 در1 پوشینه1 ساختن1 به1 مربوط1 اطالعات1 انتقال1 باعث1 که1 اسید1 نوکلئیک1 نوعی1
مشخصه1های1زیر1را1دارد؟

1( تحت تأثیر نوعی آنزیم با توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی، در مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای همانندسازی می کند.
2( در برابر گرما مقاومت بیشتری نسبت به مولکول های شیمیایی تخریب شده در نخستین آزمایش ایوری و همکارانش دارد.
3( واحدهای سه قسمتی تشکیل دهندۀ هر رشتۀ آن، قادر به ایجاد پیوندهای هیدروژنی با سایر مونومرهای آن رشته هستند.

4( پیش از اثرگذاری آنزیم دورکنندۀ دو رشتۀ DNA از یک دیگر به منظور همانندسازی آن، هیستون ها از DNA جدا می شوند. 

101 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1در1رابطه1با1یک1یاختۀ1پوششی1مکعبی1نفرون1های1کلیه،1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
1( هر نوع نوکلئیک اسید درون هسته، قند دئوکسی ریبوز، باز آلی و گروه فسفات در ساختار خود دارد.

2( هر نوع نوکلئیک اسید درون هسته، می تواند بین جفت بازهای مکمل خود، پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.
3( هر نوع نوکلئیک اسید در فضای آزاد سیتوپالسم، تک رشته ای بوده و در سراسر طول خود، قطر یکسانی دارد.

4( هر نوع نوکلئیک اسید در فضای آزاد سیتوپالسم، در ساختار هر مونومر خود، تنها یک حلقـۀ شش ضلعی دارد.

111 در1ارتباط1با1ساختار1نهایی1در1اولین1پروتئینی1که1ساختار1آن1شناسایی1شد،1کدام1گزینه1درست1است؟-
1( این ساختار، در پی تاخوردگی بیشتر دو ساختار صفحه ای و مارپیچی بدون نیاز به تشکیل پیوندهای هیدروژنی جدید، ایجاد و تثبیت می شود.

2( تثبیت این ساختار در پی تشکیل پیوندهای اشتراکی و یونی و آب گریز، صورت گرفته و باعث افزایش ثبات نسبی و پایداری پروتئین می شود.
3( زنجیره های آن به صورت زیرواحد عمل کرده، تا خورده و شکل خاصی پیدا کرده و قسمت های مختلف به صورت پیچیده کنار هم قرار می گیرند.
4( درپی نزدیک شدن گروه  تعیین کنندۀ ویژگی های منحصر به فرد برخی آمینواسیدها به یک دیگر، ساختار نهایی این پروتئین تشکیل می شود.

121 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1نحوه1مناسب1کامل1می1نماید؟-
»1به1طورمعمول،1در1........1یاخته1هایی1که1DNA1اصلی1آن1ها1به1ساختاری1متشکل1از1تعداد1زیادی1فسفولیپید1متصل1است،1..........1«

1( همۀ – هر یک از واحدهای ساماندهی اطالعات در مولکول DNA، در تولید نوعی پلی پپتیدی مؤثر هستند.
2( بعضی از – محل تولید و فعالیت نوکلئیک اسیدهای مؤثر در انتقال آمینواسیدها به سمت ریبوزوم ها، یکسان است.

3( همۀ – همزمان با فعالیت آنزیم های متنوعی بر روی مولکول DNA، نقطۀ آغاز همانندسازی در مقابل نقطۀ پایان آن قرار می گیرد.
4( بعضی از – وجود نوعی نوکلئیک اسید فاقد انتهای آزاد در رشته های خود و فاقد اتصال به غشا، باعث مقاومت به به پادزیست ها شده است.

131 در1ارتباط1با1نوکلئیک1اسیدهای1مختلف1و1نوکلئوتیدها،1کدام1گزینه1صحیح1بیان1نشده1است؟-
1( تعداد حلقه های آلی تشکیل دهندۀ پله های ساختار مارپیچ دنا، بیشتر از تعداد حلقه های آلی ستون های این ساختار است.

2( نوکلئوتیدهای سازندۀ DNA، از نظر نوع قند و نوع باز آلی و تعداد گروه های فسفات با هم متفاوت هستند.    
3( منبع رایج انرژی در یاخته، تعداد حلقه های آلی شش ضلعی برابری با نوکلئوتید مکمل خود دارد.

4( ترتیب نوکلئوتیدها در رشتۀ در حال ساخت، مشابه یکی از رشته های دنای اولیه است.

141 در1زمان1گریفیت1تصور1بر1آن1بود1که1نوعی1باکتری1عامل1آنفلوانزاست.1با1توجه1به1انواع1مختلف1این1باکتری،1کدام1گزینه1عبارت1-
را1درست1کامل1می1کند؟

»1نوعی1از1این1باکتری1که1موجب1بروز1بیماری1در1موش1ها1می1شود،1................1نوع1غیربیماری1زای1این1باکتری،1.................1«
1( همانند – اندازه ای کوچک تر از 200 نانومتر داشته و تراکم محتویات موجود در نقاط مختلف سیتوپالسم آن یکسان است.
2( برخالف – از اثر دستگاه ایمنی موش در امان مانده و تزریق آن به موش های سالم، موجب بروز بیماری و مرگ می گردد.

3( برخالف – در اطراف خود، پوشینه ای نازک داشته که به تنهایی عامل بیماری زایی این باکتری محسوب می شود.
4( همانند – ظاهر کروی شکل داشته و اطالعات وراثتی خود را درون اجزایی به نام هسته ذخیره کرده است.
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151 کدام1گزینه1برای1تکمیل1عبارت1مناسب1است؟-
»1نوعی1مولکول1پروتئینی1می1تواند1...............1«

1( از نظر توانایی اثرگذاری بر بیان ژن های مادۀ وراثتی یاخته ها، مشابه برخی از نوکلئیک اسیدها عمل کند.
2( با حرکت در خوناب، گاز مورد استفاده در واکنش های تنفس یاخته ای را به سمت یاخته های بدن انسان منتقل کند.

3( با کمک زنجیره های پلی پپتیدی خود، به ذخیرۀ گاز اکسیژن در یاخته های مخطط و چند هسته ای موجود در بدن انسان بپردازد.
4( همزمان با شکستن پیوند پرانرژی بین فسفات و قند در منبع رایج انرژی یاخته، باعث خروج یون سدیم از درون یاخته های عصبی انسان شود.

161 به1منظور1همانندسازی1مولکول1DNA11اصلی1در1پروکاریوت1ها،1الزم1است1تا1...............-
1( انواعی از مولکول های واجد جایگاه فعال، انرژی فعال سازی واکنش جداشدن هیستون ها از مولکول DNA را کاهش دهند.

2( در اغلب موارد نوعی آنزیم با توانایی دربرگرفتن دو رشتۀ دنای اولیه، باعث ایجاد ساختار Y مانند در چندین محل از DNA شود.
3( همزمان با افزوده شدن هر نوکلئوتید سه فسفاته به ابتدای رشتۀ در حال تشکیل توسط دنابسپاراز، دو گروه فسفات آزاد شود.

4( در برخی موارد مهم ترین آنزیم مؤثر در تشکیل رشتۀ جدید در مقابل رشتۀ الگوی دنا، پیوند اشتراکی اشتباهی را که خودش ایجاد کرده است، 
بشکند.

171 چند1مورد1زیر1تنها1در1ارتباط1با1گروهی1از1مولکول1ها1در1بدن1انسان1درست1است1که1در1ساختار1خود1دارای1جایگاه1فعال1هستند؟-
الف(1با1کاهش1انرژی1فعال1سازی،1مدت1زمان1الزم1برای1انجام1یک1نوع1واکنش1شیمیایی1خاص1را1کاهش1می1دهند.

ب(1با1کمک1نوعی1مولکول1آلی،1امکان1برخورد1مناسب1بین1پیش1ماده1)های(1خود1را1فراهم1می1کند.
ج(1به1متنوع1ترین1گروه1مولکول1های1زیستی1از1نظر1ساختار1شیمیایی1و1عملکرد1تعلق1دارند.

د(1در1pH1حدود17/41در1بدن1انسان،1عملکرد1بهینه1را1از1خود1نشان1می1دهند.
4 )4    3 )3    2 )2  1 )1

181 در1ارتباط1با1پژوهش1های1انجام1شده1بر1روی1مادۀ1وراثتی،1کدام1گزینه1درست1است؟-
1( چارگاف نشان داد که به دلیل مکمل بودن بازهای آلی، تعداد بازهای پورین و پیریمیدین در یک نوکلئیک اسید دورشته ای با هم برابر است.
2( ایوری برای نخستین بار چگونگی و ماهیت عامل اصلی انتقال صفات بین دو یاخته زنده را از طریق سه مرحله آزمایش گوناگون مشخص کرد.
3( ویلکینز و فرانکلین با تهیۀ تصاویر از مولکول های دو رشته ای، ابعاد مادۀ ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی و دو رشته ای بودن آن را ثابت کردند.

4( واتسون و کریک با استفاده از پژوهش های چارگاف و ویلکینز و فرانکلین، محل پیوندهای فسفودی استر و هیدروژنی در دنا را توضیح دادند.   

191 با1توجه1به1شکل1های1مقابل1که1دو1نمونه1از1معروف1ترین1شکل1های1ساختار1دوم1پروتئین1ها1را1نشان1می1دهد؛1-
کدام1گزینه1درست1است؟

1( ساختار 1 همانند 2، اساس و مبنای تشکیل ساختار تشکیل شده همزمان با ایجاد پیوندهای پپتیدی است.
2( ساختار 1 برخالف 2، در ساختار پروتئین تشکیل دهندۀ بیشتر حجم درون فراوان ترین گویچه های خونی دیده می شود.

3( ساختار 2 همانند 1، در اثر تشکیل پیوند هیدروژنی بین اتم نیتروژن و گروه R آمینواسیدهای متفاوت، ایجاد می شود.
 CO 4( ساختار 2 برخالف 1، شباهت ظاهری بیشتری به مادۀ وراثتی یاخته داشته و در پروتئین با میل ترکیبی به

دیده می شود. 

201 کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1در1رابطه1با1مراحل1مختلف1آزمایش1هایی1که1منجر1به1کشف1ماهیت1مادۀ1وراثتی1شدند،1صادق1است؟-
1( در بیش از یکی از مراحل، در پی تخریب مولکول های پروتئینی، تنها در یک محیط کشت انتقال صفت بین باکتری ها صورت گرفت.  

2( در بعضی از مراحل، با استفاده از آنزیم های تخریب کنندۀ مولکول های شیمیایی، عصارۀ باکتری های کپسول دار به صورت الیه الیه جدا شد.
3( در یکی از مراحل، در بیش از یک محیط کشت، با انتقال نوعی مولکول در ویژگی ظاهری باکتری های زندۀ بدون کپسول تغییراتی ایجاد شد.

4( در بعضی از مراحل، از باکتری های بدون کپسول زنده و عصارۀ باکتری های کپسول دار مرده استفاده گردید و ظاهر برخی باکتری ها تغییر کرد.

211 چند1مورد،1در1ارتباط1با1پیوند1هیدروژنی1به1درستی1بیان1نشده1است؟-
الف(1بین1قند1یک1نوکلئوتید1و1گروه1هیدروکسیل1قند1مربوط1به1یک1نوکلئوتید1دیگر1تشکیل1می1گردد.
ب(1تشکیل1آن1در1هسته،1با1مصرف1منبع1رایج1انرژی1زیستی1و1تغییر1فشار1اسمزی1هسته1همراه1است.

ج(1در1پروتئین1ها،1تنها1به1هنگام1نزدیک1شدن1گروه1های1آب1گریز1آمینواسیدها1تشکیل1می1شود.
د(1در1افزایش1پایداری1هر1مولکول1مؤثر1در1ذخیره1و1انتقال1اطالعات1در1یاخته1های1هسته1دار،1مؤثر1است.

4 )4    3 )3    2 )2  1 )1
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221 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1نحوی1متفاوت1با1سایر1گزینه1ها،1تکمیل1می1کند؟-
»1در1هر1مرحله1ای1از1آزمایش1های1مزلسون1و1استال1که1.............1«

1( طرح همانندسازی حفاظتی رد شد، پس از سانتریفیوژ لولۀ آزمایش، فقط یک نوار تشکیل گردید.
2( نیمی از مولکول های DNA حاصل، چگالی متوسط داشتند، طرح همانندسازی غیرحفاظتی رد شد.

3( تمامی مولکول های DNA چگالی یکسانی داشتند، همۀ رشته های دنا تنها حاوی نوکلئوتید واجد N15 بودند.
4( در پی سانتریفیوژ دو نوار در لولۀ آزمایش تشکیل گردید، همۀ مولکول های DNA، دارای نوکلئوتیدهای واجد N14 هستند.

231 در1بدن1انسان،1متنوع1ترین1گروه1مولکول1های1زیستی1از1نظر1ساختار1و1عملکرد،1نمی1توانند1...............-
1( هم در سنتزآبدهی و هم در آب کافت )هیدرولیز( مؤثر باشند.

2( در انتهای کربوکسیل خود، آمینواسید آزادکنندۀ OH را جای دهند.
3( در طی برخی از واکنش های شیمیایی مصرف شوند.

4( در ساختار خود، بیش از یک نوع ساختار دوم را تشکیل دهند.

241 کدام1گزینه،1عبارت11را1با1توجه1شکل11های1زیر،1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»در1بدن1انسان،1هر1آنزیمی1که1...................1،1به1طور1معمول1عملکردی1مشابه1آنچه1در1شکل1..............1رخ1داده1است،1دارد.«

1( در تشکیل نخستین ساختار در متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار و عملکرد موثر است - »الف«
2( بین گروه هیدروکسیل قند و گروه فسفات نوکلئوتیدها، نوعی پیوند اشتراکی ایجاد می کند - »الف«

3( در جابه جایی 70 درصد کربن دی اکسید خون به صورت یون بی کربنات نقش دارد - »ب«
4( در آزمایش سوم ایوری و همکارانش به منظور تعیین مادۀ وراثتی استفاده شد - »ب«

251 در1ارتباط1با1مولکول1ها1چند1مورد1از1عبارت1های1زیر1نادرست1است؟-
الف(1هر1مولکولی1که1به1صورت1کاتالیزور1زیستی1عمل1می1کند،1در1یک1pH1ویژه1بهترین1فعالیت1را1دارد.

ب(1هر1مولکولی1که1برای1فعالیت1خود1به1وجود1آهن1نیاز1دارد،1در1تأمین1اکسیژن1موردنیاز1ماهیچه1ها1مؤثر1است.
ج(1هر1مولکولی1که1تنها1به1گروهی1از1مواد1شیمیایی1متصل1می1شود،1سرعت1واکنش1های1شیمیایی1را1افزایش1می1دهد.

د(1هر1مولکولی1که1در1انتقال1پیام1بین1یاخته1های1مختلف1مؤثر1است،1بسپاری1از1واحدهای1واجد1گروه1آمین1و1کربوکسیل1است.
1 )4    2 )3    3 )2  4 )1

بالف

261 با1توجه1به1شکل1های1زیر1که1دو1بخش1از1مرحلۀ1فعالیت1قلب1یک1خانم1را1نشان1می1دهد،1کدام1گزینه1نادرست1بیان1شده1است؟-
1( در مرحلۀ A برخالف B، موج الکتریکی که افزایش ارتفاع آن نشانۀ بزرگی قلب است، ثبت می شود.

2( در مرحلۀ B برخالف A، جلویی ترین دریچه قلبی مانع از بازگشت خون به درون بطن راست 
می شود.

3( در مرحلۀ B برخالف A، فشار خون درون دهلیزها افزایش یافته و خون به تمام حفرات قلب 
وارد می گردد.

4( در مرحلۀ A برخالف B، بدون نیاز به جمع شدن دیوارۀ سرخرگ  آئورت، خون به صورت رو 
به  جلو در آن، حرکت می کند.

بخش دوم: سؤاالت پایه
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271 در1ارتباط1با1اجزای1دستگاه1تنفس1فرد1سالم،1چند1مورد1به1طورحتم1درست1است؟-
الف(1فقط1یکی1از1بخش1های1هادی،1در1بخش1ابتدایی1خود،1فاقد1یاخته1های1مژک1دار11است.

ب(1بیشتر1بخش1های1هادی،1قادر1به1تنظیم1مقدار1هوای1ورودی1به1بخش1های1مبادله1ای1هستند.
ج(1همۀ1بخش1های1مبادله1ای،1تنها1با1آخرین1خط1دفاعی1دستگاه1تنفس1در1برابر1گرد1و1غبار1مقابله1می1کنند.

د(1یکی1از1بخش1های1مبادله1ای،1در1راندن1ناخالصی1های1به1دام1افتاده1در1مادۀ1مخاطی1به1سمت1حلق1مؤثر1است.
4 )4    3 )3    2 )2  1 )1

چند1مورد1عبارت1زیر1را1نادرست1تکمیل1می1کند؟-281
»1همۀ1رگ1هایی1درون1دستگاه1گردش1خون1انسان1که1کمترین1سرعت1جریان1خون1در1آن1ها1قابل1مشاهده1است،1..............1«

الف(1کوچک1ترین1رگ1های1بدن1بوده1که1در1سطح1خارجی1آن1ها1شبکه1ای1از1رشته1های1پروتئینی1و1گلیکوپروتئینی1وجود1دارد.
ب(1مواد1محلول1در1خوناب،1فقط1از1منافذ1بین1یاخته1های1پوششی1تشکیل1دهندۀ1دیوارۀ1این1رگ1ها1به1فضای1بین1یاخته1ها1می1روند.
ج(1کمترین1میزان1فشار1خون1در1این1رگ1ها1وجود1داشته1و1میزان1فشار1اسمزی1خوناب1در1طول1این1رگ1های1خونی1ثابت1باقی1می1ماند.
د(1با1داشتن1تنها1یک1الیۀ1یاخته1ای1در1خروج1مواد1از1خون1مؤثر1بوده1و1در1ابتدای1خود1نوعی1بنداره1از1ماهیچه1های1غیرارادی1دارد.

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

291 1با1توجه1به1شکل1که1منحنی1الکتروقلب1نگارۀ1یک1دختر1جوان1را1نشان1می1دهد،1کدام1گزینه1برای1کامل1کردن1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»1...............1A1در1منحنی1مقابل،1هنگام1ثبت1نقطۀ«

1( همانند C، فشار خون درون پایینی ترین حفره های قلبی، در حال افزایش است.
2( همانند D، ورود خون سیاهرگ های ششی به باالیی ترین حفره های قلبی تداوم دارد.

3( برخالف E، پیام تحریکی، به نزدیک ترین گره به تحتانی  ترین دریچۀ قلبی منتقل می شود.
4( برخالف B، طناب های ارتجاعی متصل به بزرگ ترین دریچۀ قلبی در حداکثر کشیدگی قرار دارند.

301 کدام1گزینه1با1در1نظر1گرفتن1فرایندهای1تنظیم1تنفس،1عبارت1زیر1را1درست1تکمیل1می1کند؟-
»1مرکز1تنفسی1که1در1فاصلۀ1.................1نسبت1به1نخاع1قرار1گرفته1است،1.................1«

1( دورتری – دارای گیرنده های حساس به غلظت نوعی ترکیب شیمیایی در خون است که پیش مادۀ آنزیمی در گویچه های قرمز است.
2( نزدیک تری - با ارسال پیام حرکتی به ماهیچۀ دیافراگم، منجر به آغاز ورود هوا به درون حبابک ها و بازشدن حبابک های بسته می شود.

3( دورتری – توانایی تولید و هدایت پیام عصبی با اثر مشابه پیام حاصل از تحریک گیرنده های کششی دیوارۀ برخی مجاری تنفسی، را دارد.
4( نزدیک تری – تحت تأثیر گیرنده های حساس به O2 که پایین تر از نخستین محل خروج انشعاب از آئورت قرار دارند، تنفس را تنظیم می کند.

311 کدام1گزینه،1ویژگی1مشترک1تمام1یاخته1هایی1است1که1در1داخلی1ترین1الیۀ1دیوارۀ1نای1قرار1گرفته1اند؟-
1( از نظر ظاهری شباهت زیادی به یاخته های آسیب دیده طی مصرف گلوتن در افراد مبتال به سلیاک، دارند.

2( ضمن مصرف انرژی زیستی، با حرکت ضربانی مژک های خود مواد زائد و میکروب ها را به باال هدایت می کنند.
3( در تشکیل نازک ترین قسمت دیوارۀ این بخش از دستگاه تنفس مؤثر بوده و به الیۀ موثر در باز نگه داشتن آن، اتصال دارند. 

4( از یک سمت در اتصال با یاخته های غشای پایه بوده و از سمت دیگر در تماس با مادۀ حاوی آنزیم مخرب باکتری ها قرار دارد.

321 چند1مورد1در1ارتباط1با1عملکرد1قلب1انسان1سالم1صحیح1است؟-
الف(1در1انتهای1موجT1،1مرحله1ای1از1چرخۀ1یاخته1ای1که1طوالنی1تر1از1بقیه1است،1در1حال1ثبت1شدن1می1باشد.
ب(1در1ابتدای1موجP1،1بدون1نیاز1به1انقباض1ماهیچه1های1میوکارد،1خون1از1برخی1حفرات1قلب1خارج1می1شود.

ج(1در1ابتدای1موجT1،1عبور1خون1از1برخی1دریچه1های1ساختار1قلب،1در1جهت1باال1به1پایین1در1حال1انجام1است.
د(1در1فاصلۀ1بین1P1تاQ1،1میزان1فشار1خون1درون1سرخرگ1آئورت1در1حال1کاهش1یافتن1به1801میلی1متر1جیوه1است.

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

نخستین1دریچۀ1قلبی1که1در1تماس1با1خون1خروجی1از1سیاهرگ1باب1قرار1می1گیرد،1واجد1کدام1مشخصۀ1زیر1می1باشد؟-331
1( برخالف کم قطعه ترین دریچۀ قلبی، ضمن ارتباط با دو حفرۀ قلبی، مانع برگشت خون روشن به حفرۀ باالیی می شود.

2( برخالف جلویی ترین دریچۀ قلبی، حین انقباض بطن ها، بخش های تشکیل دهندۀ آن به سمت باال حرکت می کند.
3( همانند مرکزی ترین دریچۀ قلبی، تحت تاثیر انقباض بزرگ ترین حفرات قلبی شکل فضایی خود را تغییر می دهد.

4( همانند کوچک ترین دریچۀ قلبی، تنها در زمان انقباض یکی از جفت حفرات باالیی یا پایینی قلب باز است.
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چند1مورد1دربارۀ1حمل1گازها1در1خون1به1نادرستی1بیان1شده1است؟-341
الف(1پروتئینی1حاوی1چهار1نوع1رشته،1در1جابه1جایی1گاز1تنفسی1نقش1دارد1که1در1تحریک1گیرنده1های1موجود1در1مغز1اثرگذار1است.

ب(1در1صورت1اتصال1نوعی1گاز1سمی1به1یکی1از1آمینواسیدهای1ساختار1هموگلوبین،1ظرفیت1حمل1اکسیژن1در1خون1کاهش1می1یابد.
ج(1اتم1های1آهن1هر1گروه1هم1پروتئین1هموگلوبین،1در1مجاورت1بخش1اسفنجی1شش1ها1توانایی1اتصال1به1دو1اتم1اکسیژن1را1دارند.

د(1فراوردۀ1حاصل1از1اثرگذاری1آنزیمی1در1گویچه1های1قرمز،1بر1روی1CO21پس1از1خروج1از1این1یاخته1ها1به1بیکربنات1تبدیل1می1شود.1
4 )4    3 )3    2 )2  1 )1

در1مورد1اجزای1سازندۀ1دستگاه1لنفی،1کدام1گزینه1صادق1نیست؟-351
1( مجرایی لنفی که لنف اندام پایان دهندۀ گوارش کربوهیدرات ها را دریافت می کند، می تواند از پشت قلب عبور کند.

2( اندام لنفی موجود در قفسۀ سینه، در سطح پایین تری نسبت به محل اتصال دو سیاهرگ زیرترقوه ای به یک دیگر قرار دارد.
3( تجزیۀ پروتئین های خون و مصرف زیاد نمک اثری مشابه افزایش فشار خون سیاهرگ ها، بر میزان جریان مایع در رگ های لنفی دارد.

4( اندام لنفی که فقط در سمت چپ است، با مویرگ هایی مشابه مویرگ های ساختارهای سازندۀ لیپوپروتئین از کیلومیکرون ها خون رسانی می شود.

در1رابطه1با1فرایندهای1تنفس1در1بدن1فردی1سالم،1کدام1گزینه1به1درستی1بیان1شده1است؟-361
1( در بعضی موارد حین بازدم، ماهیچه های بین دنده ای خارجی با انقباض خود از حجم حبابک های موجود درون شش ها می کاهند.
2( در بعضی موارد حین دم، ماهیچه های ناحیۀ گردن باعث ورود بزرگ ترین بخش از ظرفیت تنفسی به درون دستگاه تنفس می شوند.

3( در همۀ فرایندهای دم، برخی ماهیچه های بین دنده ای با مصرف انرژی دنده ها را به سمت باال و جلو و جناغ را به سمت عقب می رانند.
4( در همۀ فرایندهای بازدم، ماهیچۀ مخطط دیافراگم به واسطۀ پیام عصبی صادرشده از مرکز بصل النخاع حالت گنبدی به خود می گیرد.

در1همۀ1شبکه1های1مویرگی1بدن1انسان،1رگ1واردکننده1و1رگ1خارج1کننده1از1نظر1...............1شباهت1داشته1و1از1لحاظ1.............371-1
متفاوت1هستند.1

1( تعداد الیه های اصلی تشکیل دهندۀ دیوارۀ خود – نقش داشتن تلمبۀ ماهیچه های اسکلتی در جریان خون در آن ها
2( داشتن رشته های االستیک زیاد در الیۀ میانی خود – نوع و میزان ترکیبات مختلف موجود در خون

3( میزان ضخامت دیوارۀ خود – میزان گرد دیده شدن در پی برش عرضی مقطع آن ها
4( توانایی ایجاد نبض در پی جمع کردن مجرای خود – داشتن غشای پایه

کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1نادرست1است؟-381
1( بخش سمت راست بزرگ ترین ماهیچۀ تنفسی نسبت به بخش سمت چپ آن، در سطح پایین تری قرار دارد.

2( در ششی که در سطح خود تعداد شیارهای بیشتری دارد، در مقایسه با شش دیگر نایژۀ اصلی زودتر منشعب می شود.
3( باالترین بخش اندام های اسفنج گونۀ موجود در قفسۀ سینه، در سطح باالتری نسبت به باالترین استخوان های دنده قرار دارد.

4( هر یک از الیه های تشکیل دهندۀ پردۀ متصل کنندۀ شش به دیوارۀ قفسۀ سینه، ضخامت کمتری نسبت به ماهیچه های بین دنده ای دارد.

391 به1منظور1تکمیل1عبارت1زیر،1کدام1گزینه1مناسب1است؟-
»1در1نوعی1از1تنفس1که1تبادالت1گازی1را1در1نوزاد1دوزیستان1ممکن1می1کند،1.........1نوع1تنفس1انجام1گرفته1در1حشرات،1.............1.«

1( برخالف – انتقال گازهای تنفسی در بدن بدون نیاز به دخالت دستگاه گردش خون انجام می گیرد.
2( همانند – ساختارهای وجود دارند که می توانند از هدر رفتن مواد اساسی بدن جلوگیری کنند.

3( برخالف – افزایش مبادلۀ گازهای تنفسی به واسطۀ انشعابات سطح تنفسی امکان پذیر است.
4( همانند – تعدادی منفذ ارتباط بین محیط پیرامون و اندام تنفسی را برقرار می کند.

401 کدام1گزینه1در1مورد1بخش1های1مختلف1قلب1صحیح1است؟-
1( حفره ای که بیشترین رگ های قلبی به آن متصل می باشد، نسبت به قوی ترین حفرۀ قلبی فاصلۀ بیشتری تا اندام لنفی قفسۀ سینه دارد.

2( قوی ترین حفرۀ قلبی، خونی با اکسیژن کمتر نسبت به حفرۀ قلبی واجد گره های شبکۀ هادی را درون خود جای داده است.
3( سرخرگ آئورت در سطح باالتری نسبت به محل انشعاب سرخرگ متصل به بطن راست به سه قسمت منشعب می شود.
4( حفرۀ قلبی مرتبط با مدخل بزرگ سیاهرگ زبرین، از نظر داشتن طناب های ارتجاعی مشابه بزرگترین حفرۀ قلبی است.
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411 با1توجه1به1مراحلی1از1چرخۀ1ضربان1قلب1که1در1آن1میوکارد1عادی1برخی1از1حفرات1قلب1در1حال1انقباض1است،1کدام1گزینه1عبارت1-
را1درست1تکمیل1می1کند؟1»1در1هر1مرحله1ای1از1فعالیت1قلب1که1................1«

1( حجم خون موجود درون قلب در حال کاهش است، امکان عبور خون تیره از مرکزی ترین دریچۀ قلبی وجود دارد.
2( خون درون همۀ حفرات قلبی وارد می گردد، گره بزرگ تر تشکیل دهندۀ شبکۀ هادی قلب فعالیت خود را آغاز می کند.

3( در ابتدای آن، صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود، میزان فشار خون حفرات باالیی قلب کمتر از حفرات پایینی است.
4( در ابتدای آن گروهی از دریچه های قلب به دلیل تجمع خون در سطح باالیی خود بسته می شوند، ثبت بخشی از موج P ممکن است.

421 کدام1گزینه1در1ارتباط1با1اعمال1و1ساختار1دستگاه1تنفس1به1درستی1بیان1شده1است؟-
1( همزمان با فرایند سرفه میزان مصرف مولکول های پرانرژی ATP در تمامی ماهیچه های تنفسی، کاهش می یابد.

2( پردۀ صوتی در حنجره در قسمت پایین تری نسبت به اپی گلوت و نخستین حلقه غضروفی C شکل در دیوارۀ نای قرار گرفته اند.
3( چین خوردگی های مخاط در محل حنجره، در پی برخورد با هوای بازدمی فرایندهای واژه سازی و تولید صدا را انجام می دهند.

4( جهت حرکت زبان کوچک طی عطسه با جهت حرکت اپی گلوت در مؤثرترین راه برای خروج مواد در فرد مصرف کنندۀ دخانیات متفاوت است.

موارد1مطرح1شده1در1کدام1گزینه1پیامدهای1اختالل1در1عملکرد1یاخته1های1نوع1دوم1حبابک1ها1در1دوران1جنینی1و1کودکی1است؟-431
1( افزایش تعداد پیام های تولیدی توسط بصل النخاع همانند کاهش مقدار حجم هوای باقی مانده درون شش ها

2( افزایش میزان نیروی کشش سطحی مایع موجود درون حبابک ها همانند افزایش حجم  پذیری کیسه های حبابکی
3( کاهش تحریک گیرندۀ حساس به کاهش اکسیژن خون همانند افزایش تحریک مراکز حفظ کنندۀ فشار سرخرگی در حد طبیعی

4( کاهش اختالف غلظت اکسیژن موجود در مویرگ های ششی و هوای جاری دمی نسبت به حالت طبیعی همانند افزایش حجم باقی مانده

441 با1توجه1به1منحنی1اسپیروگرام1موجود1در1شکل1مقابل،1کدام1گزینه1در1ارتباط1با1حجم1تنفسی1)؟(1-
درست1بیان1شده1است؟

1( برخالف حجم تنفسی که خروج آن مستلزم انقباض ماهیچه های شکمی است، اندازه ای بیشتر از حجم هوای 
مرده دارد.

2( همانند حجم تنفسی که طی دم عادی وارد شش ها می شود، نقش مهمی در باز نگه داشتن حبابک ها حین 
تنفس بر عهده دارد.

3( برخالف حجم تنفسی که طی دم معمولی به بخش های مبادله ای نمی رسد، تنها در پی انقباض ماهیچه های 
گردنی ثبت می شود.

4( همانند حجم تنفسی که تبادل گازها را همزمان با فرایند بازدم ممکن می سازد، بخشی از ظرفیت حیاتی شش ها را تشکیل می دهد.

451 در1ارتباط1با1الیه1های1تشکیل1دهندۀ1دیوارۀ1قلب1و1کیسۀ1محافظت1کنندۀ1آن،1چند1مورد1زیر1به1طورحتم1درست1است؟-
الف(1نازک1ترین1الیۀ1کیسۀ1محافظ11قلب1همانند1داخلی1ترین1الیۀ1دیوارۀ1قلب،1در1تماس1با1نوعی1مایع1قرار1می1گیرند.

ب(1ضخیم1ترین1الیۀ1کیسۀ1محافظ1قلب1برخالف1ضخیم1ترین1الیۀ1دیوارۀ1قلب،1بافت1پیوندی1واجد1رشته1های1کالژن1فراوان1دارد.
ج(1ضخیم1ترین1الیۀ1دیوارۀ1قلب1همانند1الیه1های1متصل1به1آن،1در1ساختار1برخی1از1یاخته1های1خود1بیش1از1یک1هسته1دارد.1

د(1خارجی1ترین1الیۀ1کیسۀ1محافظ1قلب1برخالف1داخلی1ترین1الیۀ1قلب،1می1تواند1واجد1یاخته1هایی1با1هستۀ1به1گوشه1رانده1شده1باشد.
4 )4    3 )3    2 )2  1 )1

461 با1توجه1به1جانورانی1که1در1فصل1دوم1و1سوم1کتاب1زیست1دهم1مطرح1شده1اند،1کدام1گزینه1برای1کامل1کردن1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»در1دستگاه1تنفسی1هر1جانوری1که1.................1«

1( در لولۀ گوارش خود فاقد معده است، رطوبت محیط به افزایش کارایی ساختار تنفسی کمک می کند.
2( دارای یک کیسه منشعب جهت گوارش غذاست، مویرگ های زیرپوستی به تبادل گازهای تنفسی می پردازند.

3( عمل گوارش آنزیمی پس از گوارش میکروبی صورت می گیرد، نسبت به پرندگان، گازها با کارآیی بیشتری مبادله می شوند.
4( معده محل اصلی جذب مواد غذایی می باشد، پروتئین هموگلوبین موجود در برخی یاخته های خونی، به تبادل گازها کمک می کند.

471 1در1بدن1فردی1سالم،1بالفاصله1پس1از1خروج1پیام1الکتریکی1تحریک1از1دومین1گره1تشکیل1دهندۀ1بافت1هادی1قلب،1ابتدا1.................-
1( پیام تحریک، به درون دیوارۀ حفرات پایینی قلب گسترش می یابد.

2( پیام به مسیرهای بین گرهی موجود در دهلیز راست قلب وارد می شود.
3( پیام تحریک به محل منشعب شدن دسته تارهای بین بطنی، وارد می گردد.

4( پیام الکتریکی از نوک قلب به سمت الیۀ عایق بین بطن ها و دهلیزها، حرکت می کند.
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در1رابطه1با1دستگاه1گردش1خون1انسان،1چند1مورد1نادرست1بیان1شده1است؟-481
الف(1هر1پیک1شیمیایی1که1در1تنظیم1میزان1فعالیت1قلب1نقش1دارد،1نوعی1هورمون1مؤثر1بر1قلب1و1کلیه1محسوب1می1شود.1

ب(1هر1ماهیچه1ای1که1میزان1انقباض1خود1را1تحت1تأثیر1مستقیم1کربن1دی1اکسید1تغییر1می1دهد،1در1دیوارۀ1سرخرگ1ها1قرار1گرفته1است.
ج(1هر1گیرندۀ1حسی1که1بر1تنظیم1فشار1سرخرگ1ها1مؤثر1است،1تحت1تأثیر1تغییر1نیروی1واردشده1به1دیوارۀ1رگ1تحریک1می1شوند.

د(1در1هر1مویرگی1که1در1پرزهای1روده1قرار1دارد،1الیۀ1ایجادکنندۀ1صافی1مولکولی1ضخیم،1عبور1مولکول1های1درشت1را1تنظیم1می1کند.
1 )4    2 )3    3 )2  4 )1

491 چند1مورد1در1رابطه1با1ساده1ترین1آبشش1ها1صحیح1است؟-
الف(1بدون1نیاز1به1مایعات1بدن1قادر1به1فعالیت1هستند.
ب(1برجستگی1های1کوچک1و1پراکندۀ1پوستی1هستند.

ج(1فضای1درونی1آن1ها1توسط1هوا1پر1شده1است.
د(1امکان1تبادل1بیش1از1یک1نوع1گاز1از1آن1ها1وجود1دارد.

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

501 با1در1نظر1گرفتن1بخش1های1هادی1دستگاه1تنفس،1چند1مورد1عبارت1را1نامناسب1تکمیل1می1نماید؟-
»1هر1بخشی1از1دستگاه1تنفس1که1پس1از1حلق1قرار1داشته1و1...............1«

الف(1فاقد1یاخته1های1غضروفی1در1ساختار1دیوارۀ1خود1است،1می1تواند1تحت1تأثیر1نوراپی1نفرین1قرار1گیرد.
ب(1در1انتهای1خود1به1ساختاری1شبیه1خوشۀ1انگور1ختم1می1شود،1آخرین1بخش1واجد1مخاط1مژک1دار1است.

ج(1بیشتر1حجم1اندامی1با1ساختار1اسفنج1مانند1را1تشکیل1می1دهد،1در1ساختار1دیوارۀ1خود1دو1نوع1یاخته1دارد.
د(1گیرنده1های1مؤثر1در1ارسال1پیام1توقف1فعالیت1بصل1النخاع1دارد،1در1تنظیم1ورود1و1خروج1هوا1نقش1مؤثر1است.

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

کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟-11
1( همۀ پروتئین های انتقال دهندۀ یون ها، فاقد جایگاه فعال در ساختار خود هستند.

2( همۀ آنزیم هایی که در بیرون از یاخته فعالیت می کنند، درون یاخته تولید و فعال شده اند. 
3( همۀ واکنش های شیمیایی که آنزیم ها در آن ها شرکت می کنند، سریع تر انجام می شوند.

4( همۀ ترکیب هایی که در جایگاه فعال آنزیم ها قرار می گیرند، از نظر شکل ظاهری مکمل جایگاه فعال آنزیم است.
    3

در پی شرکت آنزیم ها در واکنش های شیمیایی، سرعت این واکنش ها افزایش پیدا می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 پمپ سدیم -پتاسیم، نوعی پروتئین انتقال دهندۀ یون های سدیم و پتاسیم است که در بخشی از ساختار خود، عملکرد آنزیمی 
دارد. این بخش واجد جایگاه فعال است.

2 آنزیم ها همگی درون یاخته تولید می شوند، ولی باید دقت داشته باشید که برخی از آنزیم هایی که درون یاخته تولید می شوند، 
درون یاخته فعال نیستند. برای مثال می توان به پپسینوژن اشاره کرد که در ابتدای تولید، فعال نیست. 

 آنزیم ها چند تا قید دارند:
 همگی درون یاخته تولید می شوند. 1

2 بعضی درون یاخته فعالیت می کنند و بعضی در بیرون از یاخته فعالیت دارند.
 بعضی از آنزیم ها در ابتدای ترشح غیرفعال هستند. 

 آنزیم ها با توجه به محلی که در آن به فعالیت می پردازند، توسط رناتن )ریبوزوم(های مختلفی تولید می شوند. آنزیم هایی که 
به بیرون از یاخته ترشح می شوند؛ )مثل آمیالز – لیزوزیم و ...( توسط رناتن های متصل به شبکۀ آندوپالسمی و آنزیم هایی که درون یاخته ای 
می باشند، )مثل هلیکاز – دنابسپاراز – رنابسپاراز و ...( توسط رناتن های آزاد در سیتوپالسم یاخته تولید می شوند. البته دقت داشته باشید که 

درون اندامک های موجود در یاخته ها نیز امکان تولید پروتئین توسط ریبوزوم ها وجود دارد.

4 ترکیبی که در جایگاه فعال آنزیم قرار می گیرد، در صورتی که پیش ماده نباشد )مانند سیانید و آرسنیک( می تواند از نظر شکلی 
با جایگاه فعال مکمل نباشد.

چند مورد در ارتباط با هر مولکول نوکلئیک اسیدی در یاخته های زندۀ بدن انسان درست است که در نتیجۀ الگو -21
قرار گرفتن دنای خطی تولید می شود؟

الف( در نتیجۀ تشکیل پیوند هیدروژنی، قطر این مولکول در سراسر طول آن ثابت باقی می ماند.
ب( هر نوع باز آلی نیتروژن دار دوحلقه ای می تواند در ساختار این مولکول شیمیایی مشاهده شود.

ج( نسبت تعداد بازهای آلی موجود در ساختار آن، از قانون حاصل از پژوهش های چارگاف پیروی می کند.
د( در ساختار خود دارای یک رشته بوده که به منظور ورود به محل فعالیت خود باید از منافذ موجود در غشای هسته عبور کند.

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

صورت سوال چی میگه؟ دنا در نتیجۀ الگو قرار گرفتن یک رشتۀ دنای اولیه ساخته می شود و رنا نیز در نتیجۀ الگو قرارگرفتن بخشی از یک رشتۀ دنا 

ساخته می شوند. پس می توان نتیجه گرفت که هم دنا و هم رنا شامل منظور عبارت صورت سوال می شوند. 

تنها مورد »ب« در ارتباط با هر دوی این مولکول ها درست است.
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بررسی همۀ موارد:
الف این ویژگی، مربوط به مولکول دنا می باشد؛ ولی در رابطه با رنا صدق نمی کند.

تمامی  باشید که قطر دنا در  باید دقت داشته  اما  قابل مشاهده هستند.  رناها  تمامی دناها و برخی  پیوندهای هیدروژنی در   
بخش های آن ثابت است؛ ولی چنین چیزی در مورد رنا صادق نیست. 

ب بازهای آلی نیتروژن دار دوحلقه ای، همان بازهای پورین هستند که شامل آدنین و گوانین است. هم در ساختار دنا و هم در ساختار 
رنا این امکان وجود دارد که هر دو نوع باز آلی آدنین و گوانین دیده شوند. 

 درستی عبارت »هر نوع باز آلی نیتروژن دار تک حلقه ای در ساختار دنا دیده می شود.« رو با هم بررسی کنیم: 
بازهای آلی نیتروژن دار تک حلقه ای شامل سیتوزین، تیمین و یوراسیل است. بنابراین باید دقت داشته باشید که از این سه نوع باز آلی 
تک حلقه ای، دو نوعشان در ساختار دنا و دو نوعشان در ساختار رنا قابل مشاهده هستند. بنابراین، این عبارت از لحاظ علمی نادرست 

است. پس داریم:
 ü :هر نوع باز آلی دو حلقه ای می تواند در ساختار دنا دیده شود  1
û :2 هر نوع باز آلی تک حلقه ای می تواند در ساختار دنا دیده شود

ج در یک مولکول دنا، قانون چارگاف صدق می کند، ولی این قانون در رنا صادق نیست! 

 دقت داشته باشید که نسبت بازهای آلی پورین به پیریمیدین در  ...... 
 یک مولکول دنا، برابر یک است. )پیروی از قانون چارگاف( 1

2 در یک رشتۀ مولکول دنا، می تواند متغیر باشد.
 در یک مولکول رنا، می تواند متغیر باشد. 

د رناها یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دارند و به منظور فعالیت خود در یاخته های بدن انسان باید از منافذ غشای هسته عبور کنند. 
اما چنین چیزی در مورد دنا درست نیست. مقایسۀ دنا و رنا را در جدول بعدی ببین: 

انواع نوکلئیک اسید

ریبونوکلئیک اسید )رنا(دئوکسی ریبونوکلئیک اسید )دنا(

ریبونوکلئوتیددئوکسی ریبونوکلئوتیدواحد سازنده

ریبوزدئوکسی ریبوزنوع قند

A , GA , Gانواع باز های آلی پورینی

T , CU , Cانواع باز های آلی پیریمیدینی

خطیبعضی خطی و بعضی حلقویحلقوی یا خطی بودن

رونویسیهمانندسازینوع فرایند تولید

رنابسپارازهلیکاز، دنابسپاراز و انواعی از آنزیم های دیگرآنزیم های دخیل در ساخت

انواع
1- خطی: در هسته یاخته های یوکاریوتی

2- حلق�وی: یاخته ه��ای پروکاریوت��ی + راکیزه + 
سبزدیسه

mRNA: )رنای پیک( اطالعات را از دنا به رناتن ها می رساند.

در  استفاده  برای  را  ها  اسید  آمینو  ناقل(  )رنای   :tRNA

پروتئین سازی به سمت رناتن ها می برد.
rRNA: در ساختار رناتن ها عالوه بر پروتئین، رنای رناتنی 

نیز شرکت دارد.
رناهای کوچک: دخالت در تنظیم بیان ژن

نکته: رناها می توانند نقش آنزیمی نیز داشته باشند.
گاهاً متغیرثابتقطر مولکول
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یاخته یوکاریوتی: هسته + میتوکندری + کلروپالستمحل تولید
یاخته پروکاریوتی: سیتوپالسم

یاخته یوکاریوتی: هسته + میتوکندری + کلروپالست
یاخته پروکاریوتی: سیتوپالسم

یاخته یوکاریوتی: هسته + میتوکندری + کلروپالستمحل فعالیت
یاخته پروکاریوتی: سیتوپالسم

یاخته یوکاریوتی: سیتوپالسم + میتوکندری + کلروپالست
یاخته پروکاریوتی: سیتوپالسم

رنای ناقل داردداردپیوند هیدروژنی

داردداردپیوند فسفو دی استر

تک رشته ایدو رشته ایچند رشته ای؟

شکل

در یاخته هایی که هم دنای خطی و هم دنای حلقوی دارند، ............ یاخته هایی که تنها دنای حلقوی دارند ..............-31
1( همانند – نوعی آنزیم با فعالیت دقیق و توانایی تشخیص اشتباه های همانندسازی، باعث تشکیل تمامی پیوندهای قند-فسفات DNA می شود. 

2( برخالف – با افزایش تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی، مدت زمان الزم برای تشکیل کروموزوم های مضاعف شده افزایش می یابد.
3( همانند – در هر دو راهی همانندسازی یک آنزیم با توانایی شکستن پیوندهای موجود در ساختار دنای اولیه دیده می شود.

4( برخالف – تمامی مولکول های ذخیره کننده و انتقال دهندۀ اطالعات، توسط غشای اندامک ها از سیتوپالسم جدا شده اند.
    3

صورت سوال چی میگه؟ یوکاریوت ها، هم دنای خطی و هم دنای حلقوی دارند و پروکاریوت ها تنها دنای حلقوی دارند.

در هر دو دستۀ گفته شده، در هر دو راهی همانندسازی یک آنزیم هلیکاز وجود دارد که با اثر بر دنای اولیه موجب شکسته شدن 
پیوندهای هیدروژنی ساختار آن می شود. 

 آنزیم هلیکاز پیوندهای ساختار دنای اولیه را می شکند ولی آنزیم دنابسپاراز پیوندهای ساختار رشتۀ پلی نوکلئوتیدی جدید را 
می شکند. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 برخی از پیوندهای قند - فسفات مربوط به ساختار خود نوکلئوتیدها هستند و به همین دلیل، این پیوندها تحت تأثیر دنابسپاراز 
ایجاد نشده اند. دقت داشته باشید که پیوندهای فسفودی استر توسط دنابسپاراز ایجاد می گردند، ولی پیوندهای قند – فسفاتی که در 

ساختار هر نوکلئوتید قابل مشاهده هستند، از قبل وجود داشته اند.

 در زمانی که پیوند فسفودی استر قرار است تشکیل شود، هیدروکسیل قند یک نوکلئوتید به فسفات نوکلئوتید دیگر متصل 
می گردد. باید دقت داشته باشید که برای تشکیل پیوند فسفودی استر باید این دو قسمت به هم متصل شوند. اما اگر بخواهیم از لحاظ 

ساختاری بگوییم »پیوند فسفودی استر چیست؟« باید به ادامه توجه کنیم:
پیوند فسفودی استر، پیوندی است که بین قند یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید دیگر تشکیل شده است. این پیوند از دو قسمت تشکیل شده 
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است: یک قسمت پیوندی است که بین فسفات و قند همان نوکلئوتید وجود دارد و قسمت دیگر، پیوندی است که بین فسفات یک نوکلئوتید 
و قند نوکلئوتید مجاور تشکیل شده است. )خود این پیوند، از دو پیوند کوچک تر تشکیل شده است!( بنابراین، به منظور تکمیل شدن ساختار 
این پیوند، تنها باید فسفات یک نوکلئوتید به قند نوکلئوتید دیگر متصل شود. )چون جزء دیگر پیوند از قبل و در ساختار نوکلئوتید وجود 
دارد.( بنابراین، حاال به مفهوم دو جمله ای که کتاب درسی گفته است، توجه کن! ضمنًا یادت باشد که هر دوی این جمالت درست هستند: 

 در تشکیل پیوند فسفودی استر، فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود. 1
 بین قند یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید مجاور پیوند فسفودی استر، و بین بازهای روبه روی هم پیوند هیدروژنی برقرار است. 2

2 در یاخته های یوکاریوتی این امکان وجود دارد که تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی افزایش یا کاهش پیدا کند. دقت داشته 
باشید که با افزایش تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی در مولکول دنا، مدت زمان الزم برای همانندسازی آن و تشکیل کروموزوم 

مضاعف شده کاهش پیدا می کند.

 در یاخته های یوکاریوتی بنا به میزان نیاز یاخته به تقسیم شدن، تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی می تواند افزایش یابد و یا کمتر 
شود. بنابراین، در یاخته های سرطانی، یاخته های بالستوال، یاخته های مغز استخوان در شرایط ترشح زیاد اریتروپویتین و ... این امکان وجود 
دارد که تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی افزایش پیدا کند تا دنا با سرعت بیشتری همانندسازی کند و سرعت تقسیم یاخته افزایش یابد. 

4 مولکول های ذخیره کننده و انتقال دهندۀ اطالعات، شامل DNA و RNA هستند. مولکول های دنا توسط غشای دوالیۀ اندامک ها 
از فضای سیتوپالسم جدا شده اند؛ اما چنین چیزی در مورد رناها صدق نمی کند. رناها می توانند با عبور از منافذ غشای هسته به 

فضای سیتوپالسم وارد شوند. 

 در برخی شرایط ممکن است که مولکول های دنا در تماس با فضای آزاد سیتوپالسم یاخته های یوکاریوتی قرار گیرند، آن هم زمانی 
است که تقسیم میوز یا میتوز در حال انجام است و غشای هسته تجزیه شده است. 

چه تعداد از موارد زیر، در رابطه با آمینواسیدها صحیح است؟-41
الف( ماهیت شیمیایی هر گروه متصل به کربن مرکزی آن ها، در شکل دهی به پروتئین ها اثرگذار است.

ب( در طبیعت بیش از 20 نوع آمینواسید یافت می شود و تنها 20 نوع آن  در تولید پروتئین ها به کار می روند.
ج( ویژگی منحصر به فرد هر یک از آن ها، وابسته به وجود یک گروه   آمینی و یک گروه اسیدی کربوکسیل می باشد.

د( آخرین آمینواسید هر زنجیرۀ پلی پپتیدی به هنگام شرکت در تشکیل پیوند پپتیدی، تنها یک هیدروژن از دست می دهند.
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

    2
موارد )ب( و )د( در ارتباط با آمینواسیدها صحیح اند.

بررسی همۀ موارد:
الف ساختارهای متصل به کربن مرکزی آمینواسیدها عبارت اند از 
گروه R، گروه کربوکسیلی، گروه آمینی و هیدروژن. در این بین تنها 
ماهیت شیمیایی گروه R در شکل دهی به پروتئین ها اثرگذار است. 
از این جملۀ کتاب درسی : »اگرچه آمینواسیدها در طبیعت  ب 
انواع گوناگونی دارند اما فقط 2٠ نوع از آن ها در ساختار پروتئین ها 
به کار می روند.« می توان برداشت کرد که در طبیعت بیش از 2٠ 
نوع آمینواسید یافت می شود و تنها 2٠ نوع آن  در تولید پروتئین ها 

به کار می روند.
ج گروه R در آمینو اسیدهای مختلف متفاوت است و ویژگی های 

منحصر به  فرد هر آمینواسید به آن بستگی دارد.
 H ،د مطابق شکل مقابل، آخرین آمینواسید این زنجیرۀ پپتیدی

از دست می دهد. 

آمینواسید1آمینواسید2آمینو اسید3

انتهاى آمینانتهاى کربوکسیل

پیوند پپتیدىپیوند پپتیدى
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 H و آخرین آمینواسید یک گروه OH با توجه به شکل باال می توان بیان کرد در هر زنجیرۀ پلی پپتیدی، اولین آمینواسید یک گروه 
از دست می دهد. ضمنًا یادتان باشد که نخستین آمینواسید زنجیرۀ پلی پپتیدی، انتهای آمینی و آخرین آمینواسید زنجیرۀ پلی پپتیدی، انتهای 

کربوکسیل آن را تشکیل می دهد.

 در ارتباط با آمینواسیدها داریم: 
 کوچک ترین واحد سازندۀ هر پروتئین است. به عبارتی دیگر هر آمینواسید، تک پار )مونومر( سازندۀ پروتئین ها می باشد. 1

 واجد کربن مرکزی است که هر چهار ظرفیت آن پر شده است. 2
 موجود در یک پروتئین، در تعیین ساختار و عمل آن نقش دارد. در ضمن هر آمینواسید تحت تأثیر ماهیت شیمیایی گروه R خود در 

شکل دهی به پروتئین نقش دارد.
 بدون در نظر گرفتن گروه R، دارای چهار اتم هیدروژن، دو اتم اکسیژن، یک اتم نیتروژن و دو اتم کربن است.

 هر آمینواسیدی که تنها می تواند از طریق یکی از گروه های آمینی و کربوکسیلی خود، در تشکیل پیوند پپتیدی با یک آمینواسید دیگر 
 مانند آمینواسید اول و آخر یک زنجیرۀ پپتیدی و هر آمینواسید موجود در یک دی پپتید شرکت کند 

 هر آمینواسیدی که به کمک هر دو گروه آمینی و کربوکسیلی خود می تواند در تشکیل پیوند پپتیدی با دو آمینواسید دیگر شرکت کند 
 همۀ آمینواسیدهای زنجیرۀ پلی پپتیدی به جز آمینواسید اول و آخر یک زنجیرۀ پپتیدی 

 با سایر آمینواسید ها تنها در نوع گروه R متفاوت است. این گروه ویژگی منحصرفردی به آمینواسید می دهد.
 به هنگام شرکت در تشکیل پیوند پپتیدی، از طریق نوعی واکنش سنتزآبدهی مصرف می شود.

 که در اول یا آخر هر زنجیرۀ پپتیدی قرار دارد، با از دست دادن یک OH یا یک H، از طریق سنتز آبدهی در تولید 1 مولکول آب شرکت می کند.
 که در بین آمینواسید های اول و آخر هر زنجیرۀ پپتیدی قرار دارد، با از دست دادن یک OH و یک H، از طریق سنتز آبدهی در تولید دو 

مولکول آب شرکت می کند.

 کدام عبارت در ارتباط با بخشی از ساختار هر آمینواسید به درستی بیان شده است که تعیین کنندۀ 
ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد؟

1( در نخستین سطح از سطوح ساختاری پروتئین ها در تشکیل پیوند پپتیدی میان آمینواسیدها نقش دارد.
2( در سومین سطح از سطوح ساختاری پروتئین ها به یکدیگر نزدیک می شوند تا در معرض آب نباشند.

3( همۀ آن ها در الگوی مارپیچ در دومین سطح ساختاری، در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش دارند.
4( از طریق نوعی پیوند اشتراکی به اتم کربن مرکزی در ساختار آمینواسید متصل شده است.

   4
 منظور صورت گروه R است که با پیوندی به طور مستقیم به اتم کربن مرکزی متصل است. در مورد گزینۀ 2 باید بهت تذکر بدهم 
که در آمینواسیدهای آب گریز )و نه همۀ آمینواسیدها!( گروه R در تشکیل پیوندهای آب گریز موثر بوده و جوری قرار می گیرد که 

در معرض آب نباشد.

 هر آمینواسیدی که ...........

1 در ششمین آمینواسید از زنجیرۀ بتای هموگلوبین یک فرد سالم دیده می شود  گلوتامیک اسید
2 رمزه آن در رنای پیک به صورت توالی GAA است  گلوتامیک اسید

 در ششمین آمینواسید از زنجیره بتای هموگلوبین یک فرد مبتال به کم خونی داسی شکل دیده می شود  والین

 رمزه آن در رنای پیک به صورت توالی GUA است  والین

 در تغییر شکل گویچه های قرمز به داسی در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل نقش دارد  جایگزینی والین به جای گلوتامیک اسید

 در فرد مبتال به بیماری فنیل کتونوری تجزیۀ آن مختل شده است : فنیل آالنین 

 در شیر مادر وجود دارد و در نوزاد مبتال به بیماری فنیل کتونوری سبب آسیب به یاخته های مغز نوزاد می شود  فنیل آالنین

 در شیر خشک استفاده شده برای نوزاد مبتال به فنیل کتونوری وجود ندارد  فنیل آالنین 

 سبب حس شدن مزه اومامی توسط گیرنده های چشایی انسان می شود  گلوتامات
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با توجه به شکل زیر که فعالیت آنزیم ها در نوعی جاندار تک یاخته ای را نشان می دهد، کدام گزینه همواره درست است؟-51
1( آنزیم 1، در مقابل هر یک از نوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی دنا، نوکلئوتید مکمل آن را قرار می دهد.

2( آنزیم 2، در پی افزایش نسبت باز آدنین به سیتوزین در دنا، به میزان کمتری فعالیت می کند.
3( آنزیم 1، همزمان با فعالیت ویرایش قادر به شکستن پیوندها در رشتۀ الگوی مولکول دنا است.

4( آنزیم 2، باعث بازشدن پیچ و تاب فامینه و بازشدن دو رشتۀ مولکول DNA از یک دیگر می شود.
    3

آنزیم 1 و 2 به ترتیب، دنابسپاراز و هلیکاز هستند. آنزیم هلیکاز نقش مهمی در جداکردن دو رشتۀ دنا از یک دیگر و بازکردن مارپیچ 
دنا دارد. بنابراین، اگر تعداد پیوندهای هیدروژنی ساختار مولکول DNA، کمتر باشد؛ این آنزیم باید فعالیت خودش را کمتر کند. 
بنابراین، با افزایش نسبت باز آلی آدنین به سیتوزین در مولکول DNA، میزان فعالیت آنزیم هلیکاز نیز کاهش می یابد؛ چون می دانیم 

که بین بازهای آلی آدنین و تیمین تعداد پیوند هیدروژنی کمتری نسبت به باز آلی گوانین و سیتوزین تشکیل می شود.

 پیوندهای هیدروژنی ساختار دنا، بین نوکلئوتیدهای یک رشته و نوکلئوتیدهای مکمل آن در رشتۀ مقابل ایجاد می شوند. این 
پیوندها باعث کنار هم نگه داشتن دو رشتۀ دنا می شوند و همچنین باعث می گردند تا مولکول دنا پایداری داشته باشد. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 در برخی موارد ممکن است آنزیم دنابسپاراز اشتباه کند و نوکلئوتید غیرمکمل را در مقابل نوکلئوتید رشتۀ الگوی دنا قرار دهد.

3 آنزیم دنابسپاراز حین فعالیت ویرایش، برمی گردد و ترتیب نوکلئوتیدهای رشتۀ جدید را چک می کند تا ببیند که آیا نوکلئوتید 
پیوند  نوکلئازی خود،  فعالیت  با  آنزیم دنابسپاراز  باشد،  قرار داشته  اشتباهی در رشتۀ جدید  نوکلئوتید  اگر  نه!  یا  قرار دارد  درست 

فسفودی استر موجود در رشتۀ در حال ساخت )نه رشتۀ الگوی دنا( را می شکند.

 آنزیم دنابسپاراز دو نوع فعالیت دارد:
 مصرف نوکلئوتیدهای سه فسفاته و آزادشدن دو گروه فسفات   تشکیل پیوند فسفودی استر   بسپارازی  1

 آزادشدن نوکلئوتید تک فسفاته  شکسته شدن پیوند فسفودی استر   نوکلئازی  2

 یکی از مواردی که باید در حین حل کردن سواالت همانندسازی به آن دقت داشته باشید، این است که گاهی اوقات »رشتۀ دنای 

جدید« را با »رشتۀ دنای اولیه« جابه جا می کنند. بنابراین همیشه زیر این جور کلمات خط بکشید و مشخص کنید که آیا درست بیان شده است یا نه؟! 

4 آنزیم هلیکاز در بازکردن مارپیچ دنا و جداکردن دو رشتۀ دنا از یک دیگر مؤثر است، ولی باید دقت داشته باشید که این آنزیم در 
بازشدن پیج و تاب فامینه نقشی ندارد. در واقع، پیش از فعالیت آنزیم هلیکاز در یاخته های یوکاریوتی، چندین آنزیم فعالیت دارند و 

با اثر خود موجب می شوند تا هیستون ها از دنا جدا گردند و در نتیجۀ آن، پیچ و تاب فامینه باز شود. 

 آنزیمی مؤثر در همانندسازی و فرایندهای پیش از آن که .....

1 پیوندهای موجود در مولکول دنای اولیه را می شکند  هلیکاز )شکستن پیوندهای هیدروژنی دنای اولی(
2 پیوندهای موجود در رشتۀ دنای در حال ساخت را می شکند  دنابسپاراز )فعالیت نوکلئازی(

1

2

1

2
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 دقت زیادی دارد و اشتباه های حین همانندسازی را اصالح می کند  دنابسپاراز

 پیوندی را که خودش ایجاد کرده است، می تواند بشکند  دنابسپاراز

 باعث بازشدن مارپیچ دنا می شود  هلیکاز

 دو رشتۀ دنای اولیه را از هم جدا می کند و باعث افزایش فاصلۀ بین این دو رشته می شود  هلیکاز

 پیچ و تاب فامینه را باز می کند  آنزیم های مؤثر در جداشدن هیستون ها از مولکول دنا

 در یاخته های یوکاریوتی در مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای فعالیت شدیدی دارد  همۀ آنزیم های مؤثر در همانندسازی دنای خطی

 باعث ایجاد ساختار Y مانند می شود  هلیکاز

 مهمترین آنزیم در جفت شدن نوکلئوتیدهای مکمل در مقابل نوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی دنا است  دنابسپاراز 

 برای انجام همانندسازی به صورت طبیعی در یک یاختۀ یوکاریوتی، بعد از تأثیر هلیکاز الزم است ابتدا .........
1( دو رشتۀ دئوکسی ریبونوکلئیک اسید، تحت تأثیر نوعی آنزیم پروتئینی در برخی نقاط از یک دیگر جدا شده و از هم فاصله بگیرند.

2( پروتئین های احاطه کنندۀ مادۀ وراثتی یاخته از قبیل هیستون ها از نوکلئیک اسید، جدا شده و پیچ و تاب کروموزوم باز شود.
3( بر اثر فعالیت بسپارازی نوعی آنزیم پروتئینی نوکلئوتیدهای سه فسفاته آزاد قرارگرفته در داخل هسته مصرف شوند.

4( نوکلئوتیدهای قرار گرفته به صورت اشتباه، در طی فرایند نوکلئازی آنزیم دنابسپاراز از ماده وراثتی جدا شوند.
    3  

همان طور که می دانید بعد از تأثیر آنزیم هلیکاز و بازشدن دو رشتۀ دنا از یک دیگر، آنزیم دنابسپاراز با فعالیت بسپارازی خود و مطابق 
رابطۀ مکملی بین بازهای دنا، آن ها را در مقابل یک دیگر قرار می دهد. به این منظور آنزیم دنابسپاراز از نوکلوتیدهای سه فسفاته 
داخل یاخته استفاده می کند. در مورد گزینۀ 4 باید دقت داشته باشید که عمل بسپارازی دنابسپاراز پیش از عمل نوکلئازی آن صورت 
می گیرد و در صورت سوال، واژۀ »ابتدا« آورده شده است که باعث می شود تا گزینۀ 4 رد شود. در مورد گزینۀ 1 و 2 هم باید دقت 

داشته باشید که گزینۀ 1 همزمان با اثر هلیکاز اتفاق می افتد و مورد 2 هم پیش از اثر آن رخ می دهد. 

با در نظر گرفتن طرح های همانندسازی ارائه شده در فصل اول زیست دوازدهم، کدام مورد عبارت زیر را درست -61
کامل می کند؟

» هر طرح همانندسازی که همزمان با وقوع آن، پیوندهای فسفودی استر ساختار دنای اولیه شکسته ............... «
1( نمی شوند، بدون تشکیل پیوند بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای جدید و قدیمی انجام می گیرد.
2( می شوند، پس از دور اول همانندسازی مولکول DNA در آزمایش مزلسون و استال رد گردید.
3( نمی شوند، باعث می گردد تا مولکول DNA اولیه در انتها به صورت دست نخورده باقی بماند.

4( می شوند، با امکان انتقال خطاهای دنابسپاراز به هر دو مولکول DNA حاصل، همراه است.
    4

صورت سوال چی میگه؟ در طرح همانندسازی حفاظتی و نیمه حفاظتی، پیوندهای فسفودی استر دنای اولیه دست نخورده باقی می مانند، ولی 

در طرح همانندسازی غیرحفاظتی، پیوندهای فسفودی استر دنای اولیه می شکنند. بنابراین، گزینه های 

1 و 3 در مورد همانندسازی حفاظتی و نیمه حفاظتی صدق می کنند و گزینه های 2 و 4، در مورد 

همانندسازی غیرحفاظتی درست هستند. با توجه به این که نوکلئوتیدهای جدید در همانندسازی 

غیرحفاظتی در هر دو دنای جدید وجود دارند، می توان نتیجه گرفت که در صورت وقوع خطا در این 

نوع همانندسازی، این خطاها به هر دو مولکول جدید می توانند منتقل شوند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 در همانندسازی نیمه حفاظتی، از آن جایی که یک رشتۀ دنا، جدید است و یک رشتۀ 
دنا، قدیمی است؛ می توان نتیجه گرفت که همزمان با وقوع آن، این امکان وجود دارد که بین 
نوکلئوتیدهای جدید و نوکلئوتیدهای قدیمی، پیوند هیدروژنی تشکیل شود. بنابراین، نکتۀ زیر 

رو بخون:

 در همانندسازی حفاظتی، هیچ پیوندی بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی تشکیل نمی شود؛ اما در همانندسازی نیمه حفاظتی این امکان 
وجود دارد که بین نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید، پیوند هیدروژنی تشکیل شود؛ ولی بین این نوکلئوتیدها، پیوند فسفودی استر ایجاد نمی گردد.

غیر حفاظتى
حفاظتىنیمه حفاظتى(پراکنده)
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2 با توجه به مراحل آزمایش های مزلسون و استال، پس از دو نسل همانندسازی طرح همانندسازی غیرحفاظتی رد شد. به نکتۀ بعدی 
توجه بفرما تا علتشو بفهمی! 

 با فرض درست بودن طرح غیرحفاظتی، باید نوار در باالی لوله   در آزمایش های مزلسون و استال پس از دو نسل همانندسازی 
 پس طرح غیرحفاظتی رد شد. تشکیل نشود و نواری در قسمت میانی لولۀ آزمایش ایجاد گردد. 

 DNA 3 در همانندسازی نیمه حفاظتی، مولکول دنای اولیه دست نخورده باقی نمی ماند و در واقع هر رشتۀ آن به یک مولکول
منتقل می شود!

مقایسه سه نوع همانندسازی

همانندسازی غیرحفاظتیهمانندسازی نیمه حفاظتیهمانندسازی حفاظتیمورد مقایسه ای

ûûüشکسته شدن پیوند فسفودی استر دنای اولیه
ûüüتشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیم
تشکیل پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای جدید و 

ûûüقدیم

üûûدست نخورده ماندن مولکول دنا
üüûدست نخورده ماندن رشته های دنای اولیه

ûûüوجود نوکلئوتید قدیمی و جدید در یک رشتۀ دنا
ûüüوجود نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید در یک مولکول دنا
üüüمشابه بودند ترتیب بازهای آلی در هر دو دنای جدید

شکل

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  -71
»طی آزمایش هایی که به کشف اطالعات اولیه در مورد ماده وراثتی انجامید، در هر مرحله ای که ............... «

1( نتایجی برخالف انتظار به دست آمد، تمام باکتری های تزریق شده به موش ها، می توانند برای تولید واکسن آنفلوانزا استفاده شوند.
2( از باکتری های پوشینه دار استفاده شد، در تنظیم هم ایستایی برخی یاخته های موجود در دستگاه تنفسی م�وش اختالل ایجاد گردید.
3( در خون موش باکتری های غیرزنده مشاهده گردید، فعالیت برخی آنزیم های درون یاخته در یاخته های ایمنی موجود در موش افزایش یافت.

باکتری های مشاهده شده در خون موش ها،  نومونیا صورت گرفت، تمام  استرپتوکوکوس  باکتری  تغییری در میزان مادۀ وراثتی   )4
پوشینه دار بودند.
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    3
صورت سوال چی میگه؟ اطالعات اولیه در خصوص مادۀ وراثتی از آزمایش های گریفیت به دست آمد. 

در مراحل دوم، سوم و چهارم آزمایش ها، در خون موش، باکتری های غیرزنده مشاهده گردید؛ در مرحله دوم، باکتری های بدون 
پوشینه ای که توسط دستگاه ایمنی موش از بین رفتند، در مرحله سوم، باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما تزریق شده و در 
مرحله چهارم، باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما و باکتری های فاقد پوشینه از بین رفته توسط دستگاه ایمنی! در تمام مراحل 
آزمایش های گریفیت، دستگاه ایمنی بدن موش تحریک شده و به مبارزه با عوامل بیگانه می پردازد. به عبارت دیگر، در همۀ مراحل 
آزمایش های گریفیت، پاسخ دفاعی توسط دستگاه ایمنی ایجاد می شود. چطور؟ ادامه رو بخون تا بفهمی! اگر یادت باشد در سال 
یازدهم خوندیم که از باکتری های کشته شده در تولید واکسن ممکن است استفاده شود! تو از این جا باید نتیجه میگرفتی که تزریق 
باکتری مرده به موش ها، می تواند دستگاه ایمنی آن ها را تحریک کند و باعث شود تا یاخته های پادتن ساز و یاخته های خاطره ایجاد 
شوند. همان طور که میدانیم، به منظور مقابله با عوامل بیماری زای باکتریایی الزم است تا پادتن ترشح شود. به منظور تولید پادتن، 

فعالیت آنزیم های درون یاخته ای ضروری است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

1 در مرحلۀ چهارم، نتایجی به دست آمد که برخالف انتظار گریفیت بود. در این مرحله، باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما 
و فاقد پوشینه زنده به موش تزریق شد. باکتری هایی می توانند برای تولید واکسن استفاده شوند که بیماری زا باشند. از آنجایی که 
نوع بدون پوشینه استرپتوکوکوس نومونیا نمی تواند سبب بیماری در موش ها شود، بنابراین نمی تواند برای تولید واکسن استفاده شود. 

ضمناً دقت داشته باشید که عامل آنفلوانزا نوعی ویروس است، نه باکتری استرپتوکوکوس نومونیا! 

 واکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شدۀ آن است که با واردکردن آن به بدن، یاخته های 
خاطره پدید می آید. تزریق واکسن باعث می شود تا با تحریک دستگاه ایمنی فرد، در بدن وی یاخته های خاطره تولید شود که در نتیجۀ 
تولید آن، در برخوردهای بعدی، دستگاه ایمنی با سرعت بیشتر و با شدت بیشتری به مقابله با عامل بیماری زا می پردازد. )یازدهم – فصل 5(

2 هرگاه موش به سینه پهلو مبتال شود و بمیرد، در تنظیم هم ایستایی یاخته های دستگاه تنفس موش اختالل ایجاد می شود. در 
مرحله سوم، با اینکه از باکتری های پوشینه دار استفاده گردید، اما هم ایستایی یاخته های دستگاه تنفسی موش مختل نشد و موش 
نمرد! میدونی چرا؟ چون باکتری های پوشینه دار استفاده شده با گرما کشته شده بودند و قادر نبودند تا در موش ها بیماری ایجاد کنند.

 حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده ای ثابت برای تداوم حیات ضرورت دارد. مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن 
وضعیت درونی جاندار انجام می شود، هومئوستازی می نامند. هومئوستازی از ویژگی های اساسی همۀ موجودات زنده است. )دهم – فصل 5(

4 در مرحلۀ چهارم آزمایش های گریفیت، انتقال صفت ساخت پوشینه از باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما به باکتری های 
فاقد پوشینۀ زنده صورت گرفت. اما باید دقت داشته باشید که در این زمان، همۀ باکتری های زنده، پوشینه دار نشدند و بعضی از آن ها 

بودند که چنین ویژگی را پیدا کردند.

 در مرحلۀ چهارم آزمایش های گریفیت، ......
 û :همۀ باکتری های زنده، تغییر ظاهر دادند  1

ü :همۀ باکتری هایی که مادۀ وراثتی دریافت کردند، تغییر ظاهر دادند  2

چهارمسومدوم اولآزمایش های گریفیت

باکتری های زندۀ چه چیزی تزریق شد؟
پوشینه دار

باکتری های زندۀ 
بدون پوشینه

باکتری های کشته 
شدۀ پوشینه دار

باکتری  های کشته شدۀ پوشینه دار 
+ باکتری های بدون پوشینۀ زنده

مردندزنده ماندندزنده ماندندمردندسرنوشت موش ها

üüüûنتایج مطابق انتظار گریفیت بود؟
عارهنعنععارهابتالی موش ها به سینه پهلو؟
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از باکتری های پوشینه دار استفاده 
ü )مرده(ü )مرده(üû )زنده(شد؟

از باکتری های بدون پوشینه استفاده 
ûüûüشد؟

تغیی��ری در ظاهر برخی باکتری های 
ûûûüاسترپتوکوکوس نومونیا صورت گرفت؟

تمام باکتری های مشاهده شده در 
ü )مرده(üû )زنده(خون موش ها، پوشینه دار بودند؟

û )برخی پوشینه دار زنده و 
برخی پوشینه دار مرده و برخی 

بدون پوشینه(

فعالیت دستگاه ایمنی موش ها 
üüüüتحریک شد؟

مشخص شد که وجود پوشینه به 
ûûüûتنهایی عامل مرگ موش ها نیست؟

باکتری های پوشینه دار زنده درون 
üûûüشش های جانور یافت شد؟

ماهیت عامل مؤثر در انتقال صفات 
ûûûûبین یاخته ها مشخص گردید؟

ûûüüاز گرما استفاده شد؟

تصویر

+

81- ..................... خون  یاخته ای  بخش  در  خونی  گویچه های  فراوان ترین  در  تنفسی  گازهای  کنندۀ  حمل  پروتئیِن 
پروتئین ذخیره کنندۀ اکسیژن در یاخته های ماهیچه ای اسکلتی دیافراگم ...................

1( همانند- در دومین سطح از سطوح ساختاری خود، با تشکیل گروهی از پیوندهای یونی و اشتراکی به نوعی پایداری نسبی دست می یابد.

2( برخالف- همزمان با تشکیل نوعی پیوند میان گروه آمینی و کربوکسیلی آمینواسیدهای مجاور در ساختار اول، تعدادی مولکول آب آزاد می کند.
3( همانند- در رشته های پلی پپتیدی بلند و بدون شاخۀ خود، حداکثر دارای 2٠ نوع آمینواسید متفاوت با ترتیب وتوالی معین می باشد.

4( برخالف- به نوعی ترکیب یونی حاصل از شکسته شدن محصول نوعی آنزیم تولیدکنندۀ فراوردۀ اسیدی درون گویچه های قرمز متصل گردد.
    4

صورت سوال چی میگه؟ خب منظور بخش اول سوال همان پروتئین هموگلوبین هست و بخش دوم میوگلوبین است. 

هموگلوبین برخالف میوگلوبین قادر است تا به یون هیدروژنی که در نتیجۀ شکسته شدن کربنیک اسید ایجاد می شود، متصل گردد. 
در واقع آنزیم انیدراز کربنیک گویچه های قرمز باعث تولید کربنیک اسید می شود که ترکیبی با خاصیت اسیدی است. این ترکیب 

اسیدی به یون هیدروژن و بیکربنات شکسته می شود.
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  گفتار س��وم فصل اول زیس��ت دوازدهم، در کنکور 98 و 99 اهمیت ویژه ای داش��ته است! به طوری که در کنکور 99 تقریبا دو سوال 

به طور مستقیم از این قسمت طرح شده بود. ساختار پروتئین ها و آنزیم ها خیلی اهمیت دارند. در بین پروتئین ها هم، میوگلوبین و هموگلوبین 

سوگلی طراحای کنکور بودند و توی این دو سال مورد توجه ویژه بودند. پس الزمه که ما هم به این دو پروتئین توجه ویژه کنیم! 

بررسی سایر گزینه ها:
1 ثبات ساختاری پروتئین ها، به واسطۀ تشکیل پیوندهای یونی و اشتراکی و ... در سطح سوم روی می دهد نه دوم!

ویژگی های مخصوصانواع پیوندهاساختار پروتئینی

ساختار اول
پیوند پپتیدی )اشتراکی( 
بین گروه کربوکسیل و 

آمینی

1( در همۀ پروتئین ها وجود دارد و سایر ساختارهای پروتئین را تعیین می کند.
2( ساختار نهایی هیچ مولکول پروتئینی نمی باشد.

3( ترتیب، تعداد و نوع آمینواسیدها در این ساختار اهمیت دارد.

پیوند هیدروژنی بین گروه ساختار دوم
NH و CO

1( در همۀ پروتئین ها ساختار دیده می شود. )مثاًل ساختار مارپیچی در هموگلوبین دیده می شود!(
2( بیشتر به دو صورت صفحه ای )با پیوند هیدروژنی کمتر( و مارپیچی )ساختاری شبیه دنا(
3( هر دو ساختار صفحه ای و مارپیچی در یک زنجیرۀ پلی پپتیدی ممکن است دیده شوند.

ساختار سوم
تشکیل  پیوندهای آبگریز
تثبیت  پیوندهایی مانند 
یونی، اشتراکی و هیدروژنی

1( موجب ایجاد شکل کروی می شود و مربوط به یک زنجیرۀ پلی پپتیدی است.
2( هم زمان با تشکیل این ساختار، فاصلۀ گروه های R آمینواسیدهای آب گریز کاهش می یابد.

3( ساختار نهایی میوگلوبین است.

گفته نشده است!ساختار چهارم
در پروتئین های واجد چند زنجیرۀ پلی پپتیدی دیده می شود و درنتیجۀ قرارگیری این زیر 

واحدها ایجاد می شود.

2 همۀ پروتئین ها در اولین سطح ساختاری خودشون در پی تشکیل پیوند پپتیدی میان گروه های آمینی و کربوکسیلی مولکول 
آب آزاد می کنند.

3 دوباره قضیه ای معروف و تکراری در ارتباط با پروتئین میوگلوبین! این پروتئین تک رشته ای است و به کاربردن الفاظی مانند 
رشته ها برای آن، نادرست است.

 در مورد هموگلوبین میخوانیم که ....
 پروتئینی با ساختار چهارم می باشد و در آن همه انواع پیوندهای اشتراکی یونی هیدروژنی و پپتیدی قابل مشاهده است. 1
 از دو نوع زنجیره و ۴ عدد زنجیره متفاوت تشکیل شده است که دو به دو ترتیب و توالی آمینواسیدی یکسانی دارند. 2

 در سطح دوم آن )الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی( به شکل ساختار مارپیچ )نه صفحه ای!( در می آید.
 دارای ۴ عدد گروه هم است که هر یک از آن ها توانایی اتصال به یک مولکول اکسیژن )دو اتم اکسیژن( را دارند.

 از بخش های پروتئینی و غیرپروتئینی تشکیل شده است.
 در انتقال ۹۷ درصد اکسیژن و ۲۳ درصد کربن دی اکسید خون نقش دارد.

 مولکول های اکسیژن و کربن مونوکسید به بخش غیر پروتئینی این مولکول )گروه های هم( متصل می شوند، اما کربن دی اکسید به 
بخش پروتئینی این مولکول اتصال می یابد.

 تمایل اتصال آن به مولکول کربن مونواکسید بیش تر از اکسیژن است.
 محلول در خوناب نیست! بسیار مهم .... 

 هنگام تولید گویچه های قرمز در مغز قرمز استخوان از به هم پیوستن گروه هم به پروتئین گلوبین حاصل می شود.
 رنای پیک مربوط به آن توسط رناتن های آزاد در سیتوپالسم یاخته ترجمه می شود.

 امکان ترجمه رنای پیک آن پیش از پایان فرایند رونویسی وجود ندارد.
 فاقد بخش یا بخش هایی تخصص یافته به نام جایگاه فعال می باشد و خاصیت آنزیمی ندارد.

 در جانورانی که گردش خون باز دارند )مانند بندپایان و بیشتر نرم تنان( قابل مشاهده نمی باشند.
 در انسان و بسیاری از پستانداران به دنبال از دست رفتن هسته و بیشتر اندامک های گویچه های قرمز میان یاخته آن ها را پر می کند.
 ششمین آمینواسید از زنجیرۀ بتا در هموگلوبین های یک فرد سالم گلوتامیک اسید می باشد ولی در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل 

آمینواسید والین جایگزین گلوتامیک اسید شده است.
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 تعداد پیوندهای پپتیدی موجود در هموگلوبین یک فرد سالم و هموگلوبین یک فرد مبتال به کم خونی داسی شکل با یکدیگر برابر است.
 به دلیل تغییر شکل پروتئین هموگلوبین در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل میزان ظرفیت حمل اکسیژن توسط یاخته ها کاهش یافته 
و به دنبال آن میزان ترشح هورمون اریتروپویتین از گروهی از یاخته های درون ریز کلیه و کبد افزایش می یابد. ضمنًا یادتان باشد که بخشی 

از چرخۀ زندگی ماالریا درون گویچه های قرمز و در مجاورت هموگلوبین سپری می شود.

مقایسه پروتئین میوگلوبین و هموگلوبین

هموگلوبینمیوگلوبینمورد مقایسه ای

چهاریکتعداد زنجیرۀ پلی پپتیدی

دو نوع )آلفا و بتا(یک نوعانواع زنجیرۀ پلی پپتیدی

ساختار چهارمساختار سومساختار نهایی

چهاریکتعداد گروه هم

چهاریکتعداد اتم آهن

اکسیژنانواع گازهای متصل شونده  به آن
اکسیژن، کربن دی اکسید، کربن مونوکسید )البته یون 

هیدروژن هم متصل می شود که غیرگازی است!(

کم خونی داسی شکل-بیماری مرتبط با آن کدام است؟

تعداد ژن مورد نیاز در هسته برای 
بیش از یک ژنیک ژنساخت آن

ûûزنجیرۀ پلی پپتیدی دارای انشعاب
گویچه قرمز بالغیاخته های ماهیچه اسکلتییاخته های دارای این پروتئین

همه یاخته های هسته دار بدنهمه یاخته های هسته دار بدنیاخته های دارای ژن این پروتئین

انتقال گازهای تنفسی در خونذخیرۀ اکسیژن برای فعالیت های ماهیچهوظیفه

ویژگی های دیگر

آن  ساختار  که  بود  پروتئینی  نخستین   .1
شناسایی شد.

2. وجود آن باعث رنگ قرمز می شود.
3. در تارهای کند به میزان بیشتری از تارهای 

تند وجود دارد.

1. در تنظیم pH خون موثر است.
2. وجود آن باعث رنگ قرمز گویچه های قرمز می شود. 

3. از تجزیۀ آن، امکان تولید بیلی روبین وجود دارد.

شکل

زنجیرۀ پپتیدى

Feِهم
2+

زنجیرۀ آلفا

زنجیرۀ آلفا

زنجیرۀ بتا

زنجیرۀ بتا

ِهم
Fe2+
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 کدام گزینه در ارتباط با پروتئین هموگلوبین صحیح است؟
1( پیوندهای اشتراکی، می توانند حداکثر در یکی از سطوح ساختاری مربوط به پروتئین ها دیده شوند.

2( تغییر یک آمینواسید در یک مولکول پروتئینی، می تواند بدون بروز اثر در ساختار سه بعدی و عملکرد آن باشد.
3( هر یک از زنجیره ها می توانند در ساختار نهایی هموگلوبین به صورت یک زیرواحد تاخورده و شکل خاصی پیدا  کنند.

4( میان برخی آمینواسیدهای موجود در رشته های پلی پپتیدی آن، پیوند هیدروژنی تشکیل شده و ساختارهای صفحه ای به وجود می آید.
    2

تغییر یک آمینواسید در مولکول پروتئینی ممکن است باعث تغییر ساختار و عملکرد آن ها شود. اما از طرفی باید دقت داشته باشید 
که این تغییر ممکن است اثری بر ساختار و عملکرد پروتئین ها نداشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 پیوندهای اشتراکی می توانند در تشکیل ساختار اول )پیوندهای پپتیدی( و تثبیت ساختار سوم )پیوندهای اشتراکی( موثر باشند.

3 توصیف گفته شده در این گزینه با توجه به متن کتاب درسی، مربوط به ساختار سوم پروتئین هاست؛ ولی همان طور که می دانیم 
ساختار نهایی هموگلوبین ساختار چهارم پروتئینی است. 

4 در ساختار دوم زنجیره های پلی پپتیدی هموگلوبین، ساختار مارپیچ دیده می شود، نه ساختار صفحه ای!

نوعی نوکلئیک اسید که باعث انتقال اطالعات مربوط به ساختن پوشینه در آزمایش های گریفیت می شود، کدام -91
مورد از مشخصه های زیر را دارد؟

1( تحت تأثیر نوعی آنزیم با توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی، در مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای همانندسازی می کند.
2( در برابر گرما مقاومت بیشتری نسبت به مولکول های شیمیایی تخریب شده در نخستین آزمایش ایوری و همکارانش دارد.
3( واحدهای سه قسمتی تشکیل دهندۀ هر رشتۀ آن، قادر به ایجاد پیوندهای هیدروژنی با سایر مونومرهای آن رشته هستند.

4( پیش از اثرگذاری آنزیم دورکنندۀ دو رشتۀ DNA از یک دیگر به منظور همانندسازی آن، هیستون ها از DNA جدا می شوند. 
    2

صورت سوال چی میگه؟ نوکلئیک اسید گفته شده نوعی دنای حلقوی است که در باکتری ها دیده می شود و حاوی ژن مربوط به تولید پوشینه است. 

مولکول های شیمیایی که در نخستین مرحلۀ آزمایش های ایوری و همکارانش تخریب شدند، پروتئین ها بودند. پروتئین ها در مقابل 
گرما حساسیت زیادی دارند و به سرعت تخریب می شوند ولی دنا در مقابل گرما مقاومت بسیار زیادی دارد و به همین دلیل است که 

در آزمایش های گریفیت، حتی با این که باکتری ها را با گرما می کشتند، هنوز هم دنای آن ها باقی می ماند. 

 کپسول باکتری ها و دنای آن ها مقاومت زیادی در برابر گرما دارد، ولی پروتئین ها این طور نیستند! 

 دقت داشته باشید که ژن هایی که ویژگی های جدیدی را به باکتری ها اضافه می کنند، معمواًل در دیسک یا پالزمید قرار دارند. از 
جملۀ این ویژگی های جدید می توان به مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها اشاره کرد. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 چرخۀ یاخته ای در رابطه با یاخته های یوکاریوتی صدق می کند و به همین دلیل، این گزینه نادرسته!

 چرخۀ یاخته ای شامل مجموعه ای از مراحل یاخته های یوکاریوتی است که شامل )اینترفاز و تقسیم( می باشد. در مرحلۀ 
اینترفاز سه قسمت دیده می شود: )یازدهم – فصل 6(

G1 1: مرحله ای است که در آن، یاخته رشد می کند و نسبت به سایر مراحل اینترفاز طوالنی تر است. )توقف تقسیم در یاخته هایی که مدت 
خاصی را تقسیم نمی شوند، در این مرحله انجام می گیرد و به عبارتی دیگر یاخته ها به مرحلۀ G0 وارد می شوند.( در مرحلۀ G1، اندازۀ یاخته 

بیشتر می شود و سطح غشای آن افزایش می یابد و نسبت سطح به حجم یاخته کمتر می شود.
S 2: مرحلۀ همانندسازی دنای اصلی است که در کروموزوم ها به حالت مضاعف شده درمی آیند. در این مرحله، مصرف نوکلئوتیدها، 
فعالیت دنابسپاراز و هلیکاز و سایر آنزیم های مؤثر در همانندسازی بیشتر است. عالوه بر آن، در این مرحله، میزان فشردگی کروموزوم ها 

کاهش می یابد و هیستون ها به طور موقت از دنا جدا می شوند. در این مرحله، میزان محتوای مادۀ وراثتی یاخته بیشتر می گردد.
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 G2: کوتاه ترین مرحلۀ اینترفاز است که در طی آن تمهیدات الزم برای تقسیم هسته انجام می گیرد. در این مرحله، پروتئین سازی 
و مصرف آمینواسیدها و فعالیت ریبوزوم ها و تولید mRNA   ها و فعالیت رنابسپارازها زیاد است و بیشترشدن میزان شبکۀ آندوپالسمی، 

سانتریول ها و... مربوط به این مرحله است. 

3 در ساختار هر مولکول دنا، واحدهای سه قسمتی هر رشته قادر هستند تا با نوکلئوتیدهای رشتۀ مقابل پیوند هیدروژنی برقرار کنند؛ 
نه با نوکلئوتیدهای همان رشته!

 تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ سازندۀ یک نوکلئیک اسید: دنا

 تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای سازندۀ یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی: برخی رناها

4 در یاخته های پروکاریوتی مثل باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، هیستون وجود نداشته و نقشی در فشردگی کروموزوم  در این 
یاخته ها ندارد. 

 هیستون نوعی پروتئین کروی شکل است که در محل هایی، مولکول دنا به دور آن می پیچد. هیستون ها درون فضای سیتوپالسم 
و توسط ریبوزوم های آزاد درون سیتوپالسم تولید می شوند و سپس با عبور از منافذ غشای هسته به درون آن می روند. بنابراین محل تولید 
این پروتئین ها، فضای آزاد سیتوپالسم است و محل فعالیت آن ها، درون هسته می باشد. هیستون ها در افزایش فشردگی کروموزوم ها نقش 

مهمی دارند. بنابراین داریم:
 این عمل توسط آنزیم های متعددی انجام می گیرد و در نتیجۀ آن، فشردگی   پیش از همانندسازی باید هیستون ها از دنا جدا شوند  1

کروموزوم ها کاهش می یابد و دسترسی هلیکاز به دنا بیشتر می شود.
 به منظور دسترسی رنابسپاراز به دنا، باید هیستون ها از آن جدا گردند. البته   پیش از فرایند رونویسی باید هیستون ها از دنا جدا شوند  2

از طرفی باید دقت داشته باشید که اگر میزان فشردگی کروموزوم ها بیشتر شود، میزان دسترسی رنابسپاراز به دنا نیز کمتر می شود. 

کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با یک یاختۀ پوششی مکعبی نفرون های کلیه، به درستی تکمیل می کند؟-101
1( هر نوع نوکلئیک اسید درون هسته، قند دئوکسی ریبوز، باز آلی و گروه فسفات در ساختار خود دارد.

2( هر نوع نوکلئیک اسید درون هسته، می تواند بین جفت بازهای مکمل خود، پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.
3( هر نوع نوکلئیک اسید در فضای آزاد سیتوپالسم، تک رشته ای بوده و در سراسر طول خود، قطر یکسانی دارد.

4( هر نوع نوکلئیک اسید در فضای آزاد سیتوپالسم، در ساختار هر مونومر خود، تنها یک حلق�ۀ شش ضلعی دارد.
    4

در هسته، هم مولکول دنا و هم رنای تازه رونویسی شده قابل مشاهده است و در ماده زمینه ای سیتوپالسم تنها مولکول رنا قابل 
مشاهده است. در ساختار تمام نوکلئوتیدها، یک حلقۀ شش ضلعی وجود دارد که مربوط به باز آلی است. در بازهای پورین، یک حلقۀ 

پنج ضلعی و یک حلقۀ شش ضلعی و در بازهای آلی پیریمیدین، تنها یک حلقۀ شش ضلعی وجود دارد. 

 در ساختار هر رشتۀ پلی نوکلئوتیدی، تعداد حلقه های شش ضلعی با تعداد نوکلئوتیدها برابر است. 

 در نوکلئوتیدهای دارای باز پورین، حلقۀ پنج ضلعی باز به قند متصل بوده و در نوکلئوتیدهای پیریمیدین دار، 
حلقۀ شش ضلعی باز آلی با قند اتصال دارد. به شکل روبرو دقت کن! 

بررسی سایر گزینه ها: 
1 در ساختار مولکول دنا، قند دئوکسی ریبوز و فسفات وجود دارد، ولی در ساختار رناها، قند دئوکسی ریبوز دیده نمی شود.

2 بعضی از مولکول های رنا نمی توانند بین جفت بازهای مکمل خود، پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.
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3 مولکول رنا، تک رشته ای است؛ اما به علت تعداد حلقه های متفاوت بازهای آلی، در سراسر طول خود قطر یکسانی ندارد. در 
مولکول دنا، قرارگیری جفت بازها به صورت مکمل، باعث می شود قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان باشد که سبب پایداری بیشتر 

مولکول دنا می شود.
 به طور کلی دو نوع نوکلئیک اسید در یک یاختۀ جانوری یافت می شود. چند مورد زیر تنها در ارتباط با 

گروهی از نوکلئیک اسیدها به درستی بیان شده است که امکان مشاهده آن ها به صورت خطی و حلقوی وجود دارد؟
الف( همزمان با مصرف مولکول آب در پی برقراری پیوند فسفودی استر میان دئوکسی ریبونوکلئوتیدها تشکیل شده است.
ب( بین دو نوکلئوتید مجاور در ساختار خود افزون بر پیوندهای فسفودی استر، پیوندهای سست و ضعیف هیدروژنی نیز دارد.
ج( نوعی بسپار دورشته ای بوده که مشاهده نوکلئوتید دارای باز آلی تک حلقه ای یوراسیل در ساختار سازنده آن غیرممکن است.
د( توالی دئوکسی ریبونوکلئوتیدی در دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی سازندۀ آن ها دارای نوعی رابط مکملی با یکدیگر می باشند.

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

خب صورت سوال از ما عبارت هایی را می خواهد که تنها در ارتباط با دناها صحیح باشند و در مورد هیچ نوعی رنایی صدق نکنند. 
موارد »ج« و »د« چنین ویژگی دارند. در رابطه با مورد »الف« باید بگم که در زمان تشکیل پیوند فسفودی استر آب، تولید می شود؛ 
نه این که مصرف گردد! در ارتباط با مورد »ب« هم باید دقت کنید که در رناها نیز ممکن است پیوند هیدروژنی تشکیل شود و ضمناً 

پیوندهای هیدروژنی ساختار دنا بین دو نوکلئوتید مقابل هستند، نه دو نوکلئوتید مجاور!

در ارتباط با ساختار نهایی در اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، کدام گزینه درست است؟-111
1( این ساختار، در پی تاخوردگی بیشتر دو ساختار صفحه ای و مارپیچی بدون نیاز به تشکیل پیوندهای هیدروژنی جدید، ایجاد و تثبیت می شود.
2( تثبیت این ساختار در پی تشکیل پیوندهای اشتراکی و یونی و آب گریز، صورت گرفته و باعث افزایش ثبات نسبی و پایداری پروتئین می شود.
3( زنجیره های آن به صورت زیرواحد عمل کرده، تا خورده و شکل خاصی پیدا کرده و قسمت های مختلف به صورت پیچیده کنار هم قرار می گیرند.
4( درپی نزدیک شدن گروه  تعیین کنندۀ ویژگی های منحصر به فرد برخی آمینواسیدها به یک دیگر، ساختار نهایی این پروتئین تشکیل می شود.

    4

صورت سوال چی میگه؟ اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، میوگلوبین است.

در میوگلوبین، با نزدیک شدن گروه های R )گروه مؤثر در تعیین ویژگی های منحصر به فرد آمینواسید( آمینواسیدهای آب گریز به 
یک دیگر، ساختار سوم تشکیل می شود. ساختار نهایی میوگلوبین ساختار سوم است. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 در ساختار سوم، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها رخ می دهد و پیوندهای هیدروژنی جدیدی در زنجیرۀ پپتیدی تشکیل 
از جملۀ آن ها، پیوندهای  باشید که به منظور تثبیت ساختار سوم، پیوندهای متنوعی تشکیل می شوند که  می گردد. دقت داشته 

هیدروژنی هستند. 
2 پیوندهای آب گریز در تشکیل ساختار سوم مؤثر هستند و پیوندهای یونی، اشتراکی و هیدروژنی در تثبیت این ساختار نقش دارند. 

3 در ساختار میوگلوبین تنها یک زنجیرۀ پلی پپتیدی دیده می شود.

 در مورد میوگلوبین می خوانیم که ...............
 پروتئینی با ساختار نهایی سوم است و در آن انواعی از پیوندهای اشتراکی یونی هیدروژنی و پپتیدی قابل مشاهده است. 1

 از یک زنجیره پپتیدی تشکیل شده است. )پروتئینی تک رشته ای است!( 2
 در ساختار خود تنها دارای یک عدد گروه هم است که می تواند به یک مولکول اکسیژن )دو اتم اکسیژن( متصل شود.

 رنای پیک مربوط به آن توسط رناتن های آزاد در سیتوپالسم یاخته ترجمه می شود.
 امکان ترجمه رنای پیک آن پیش از پایان فرایند رونویسی وجود ندارد.

 فاقد بخش یا بخش هایی تخصص یافته به نام جایگاه فعال می باشد و خاصیت آنزیمی ندارد.
قرمز  رنگ  ایجاد  باعث  و  می شود  قرمز محسوب  رنگدانه  و  دارد  اکسیژن  توانایی ذخیره سازی  اسکلتی  ماهیچه ای  یاخته های  در   

می گردد.
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 در تار ماهیچه ای تند نسبت به کند به مقدار کمتری وجود دارد.
 ژن آن در تمامی یاخته های هسته دار بدن موجود است، اما تنها در یاخته های ماهیچه ای اسکلتی ژن آن بیان می شود. ضمنًا دقت 

داشته باشید که برای این پروتئین در بدن انسان، یک ژن وجود دارد و پروتئینی تک ژنی است.
 نخستین پروتئینی بود که ساختار آن شناسایی و کشف شد.

کدام گزینه عبارت زیر را به نحوه مناسب کامل می نماید؟-121
» به طورمعمول، در ........ یاخته هایی که DNA اصلی آن ها به ساختاری متشکل از تعداد زیادی فسفولیپید متصل است،.............«

1( همۀ - هر یک از واحدهای ساماندهی اطالعات در مولکول DNA، در تولید نوعی پلی پپتیدی مؤثر هستند.
2( بعضی از - محل تولید و فعالیت نوکلئیک اسیدهای مؤثر در انتقال آمینواسیدها به سمت ریبوزوم ها، یکسان است.

3( همۀ - همزمان با فعالیت آنزیم های متنوعی بر روی مولکول DNA، نقطۀ آغاز همانندسازی در مقابل نقطۀ پایان آن قرار می گیرد.
4( بعضی از - وجود نوعی نوکلئیک اسید فاقد انتهای آزاد در رشته های خود و فاقد اتصال به غشا، باعث مقاومت به پادزیست ها شده است.

    4
صورت سوال چی میگه؟ در یاخته های پروکاریوتی، دنای اصلی یاخته به غشای آن متصل است. 

از باکتری ها ممکن است دیسک هایی داشته باشند که ژن مقاومت به پادزیست در آن ها دیده می شود. دیسک ها، دناهای  بعضی 
حلقوی هستند که فاقد انتهای آزاد در رشته های خود هستند و همچنین به غشای یاخته هم متصل نیستند. 

 دقت داشته باشید که در سواالت کنکور سراسری، واژۀ »بعضی از« لزومًا معادل »برخی« نیست. در واقع واژۀ »بعضی از« 
در کنکور سراسری، به تعداد نامشخصی از اجزا اشاره دارد و تأکید آن بر این است که بعضی از اعضای آن دسته، چنین ویژگی دارند؛ نه همۀ 

آن ها! پس گاها ممکن است، واژۀ »بعضی از« معنا و مفهوم »برخی« بدهد و گاها ممکن است معنا و مفهوم »بسیاری« بدهد! 
بررسی سایر گزینه ها:

1 ژن ها، واحدهای ساماندهی اطالعات در مولکول DNA هستند. ژن ها می توانند در تولید پلی پپتید یا رنا مؤثر باشند. بنابراین این 
که بگوییم همۀ ژن ها در تولید پلی پپتید نقش دارند، نادرست است.

 ژن  واحد ساماندهی اطالعات در دنا 

 نوکلئوتیدها  واحدهای سازندۀ مولکول دنا 

2 در همۀ باکتری ها، محل تولید tRNA و محل فعالیت آن، درون فضای آزاد سیتوپالسم است. بنابراین چنین چیزی ویژگی همۀ 
این یاخته هاست.

 متفاوت بودن محل تولید و فعالیت رنابسپارازها، مربوط به یاخته های یوکاریوتی است. 

3 اگر همانندسازی دنای حلقوی به صورت دو جهتی صورت گیرد و تنها یک نقطۀ آغاز همانندسازی در آن وجود داشته باشد، در این 
صورت نقطۀ آغاز همانندسازی در مقابل نقطۀ پایان آن قرار می گیرد. اما باید دقت داشته باشید که چنین چیزی در برخی باکتری ها دیده 

نمی شود. 

جایگاه آغاز همانندسازى

پایان همانندسازى

همانندسازى در دو جهت
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در ارتباط با نوکلئیک اسیدهای مختلف و نوکلئوتیدها، کدام گزینه صحیح بیان نشده است؟-131
1( تعداد حلقه های آلی تشکیل دهندۀ پله های ساختار مارپیچ دنا، بیشتر از تعداد حلقه های آلی ستون های این ساختار است.

2( نوکلئوتیدهای سازندۀ DNA، از نظر نوع قند و نوع باز آلی و تعداد گروه های فسفات با هم متفاوت هستند.    
3( منبع رایج انرژی در یاخته، تعداد حلقه های آلی شش ضلعی برابری با نوکلئوتید مکمل خود دارد.

4( ترتیب نوکلئوتیدها در رشتۀ در حال ساخت، مشابه یکی از رشته های دنای اولیه است.
    2

نوکلئوتیدهای سازندۀ DNA از نظر نوع باز آلی و تعداد گروه های فسفات می توانند متفاوت باشند، ولی باید دقت داشته باشید که 
قند همۀ آن ها دئوکسی ریبوز است. 

 دقت داشته باشید که در برخی موارد ممکن است جمالت کتاب درسی با اندکی تغییر برای شما مطرح شوند، ولی طراح 
هدف گمراه کردن شما را داشته باشد. برای مثال عبارت گفته شده در گزینۀ ۲ این سوال، مشابه چنین تاکتیکی از سوی طراحان است. کتاب 
درسی گفته است که »نوکلئوتیدها از نظر نوع قند، نوع باز آلی و تعداد گروه های فسفات با یکدیگر تفاوت دارند.« ولی در اینجا، طراح با کمی 
شیطنت، گفته نوکلئوتیدهای دنا که باعث شده است تا عبارت نادرست بشود! بنابراین، گاهی اوقات جمالت نزدیک به متن کتاب درسی از 

سوی طراح آورده می شود، تا شما را به اشتباه بیندازد! 
بررسی سایر گزینه ها: 

1 در پله های ساختار نردبان مانند، حلقه های بازهای آلی دنا دیده می شود و در ستون این ساختار، 
تعداد  از  بیشتر  پله ها  ساختار  در  آلی  حلقه های  تعداد  بنابراین،  می شود.  دیده  قندها  حلقه های 

حلقه های آلی ساختار ستون هاست. 
3 منبع رایج انرژی در یاخته، ATP است که باز آن آدنین است. باز مکمل آن یا تیمین است یا 
یوراسیل! در ساختار آدنین یک حلقۀ آلی پنج ضلعی و یک حلقۀ آلی شش ضلعی دیده می شود و در 
ساختار بازهای آلی پیریمیدین یک حلقۀ آلی شش ضلعی دیده می شود. بنابراین، در ساختار همۀ 
این بازها، یک حلقۀ آلی شش ضلعی قابل مشاهده است. برای این که بفهمی که تعداد ضلع های حلقه های 

آلی بازهای آلی پیریمیدینی را از کجا فهمیدیم به شکل مقابل نگاه کن! 
ترتیب  مکمل  دنا،  مولکول  یک  روی  از  ساخت  حال  در  جدید  رشتۀ  در  نوکلئوتیدها  ترتیب   4
نوکلئوتیدها در یک رشتۀ دنای اولیه )رشتۀ الگو( است و مشابه ترتیب نوکلئوتیدها در رشتۀ دیگر 

دنای اولیه )رشتۀ مکمل رشتۀ الگو( است.

در زمان گریفیت تصور بر آن بود که نوعی باکتری عامل آنفلوانزاست. با توجه به انواع مختلف این باکتری، کدام -141
گزینه عبارت را درست کامل می کند؟

» نوعی از این باکتری که موجب بروز بیماری در موش ها می شود، ................ نوع غیربیماری زای این باکتری، ................. «
1( همانند - اندازه ای کوچک تر از 2٠٠ نانومتر داشته و تراکم محتویات موجود در نقاط مختلف سیتوپالسم آن یکسان است.
2( برخالف - از اثر دستگاه ایمنی موش در امان مانده و تزریق آن به موش های سالم، موجب بروز بیماری و مرگ می گردد.

3( برخالف - در اطراف خود، پوشینه ای نازک داشته که به تنهایی عامل بیماری زایی این باکتری محسوب می شود.
4( همانند - ظاهر کروی شکل داشته و اطالعات وراثتی خود را درون اجزایی به نام هسته ذخیره کرده است.

    2
صورت سوال چی میگه؟ منظور صورت سوال، باکتری استرپتوکوکوس نومونیاست. باکتری استرپتوکوکوس نومونیای کپسول دار باعث بروز بیماری 

بیماری در موش ها می شود، ولی نوع بدون کپسول آن، چنین ویژگی ندارد.

باکتری های بیماری زا به دلیل وجود کپسول، از اثر دستگاه ایمنی در امان می مانند؛ ولی باکتری های بدون کپسول توسط دستگاه 
ایمنی موش از بین می روند. بنابراین، این باکتری های کپسول دار برخالف باکتری های بدون کپسول موجب مرگ موش ها می شوند.
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انواع
مدت دوام در 

خون موش
باعث ترشح پروتئین دفاعی 

در بدن موش می شود؟
دارای 
دیسک

دارای ژن ساخت 
پوشینه

قطر جاندار
توانایی بیماری 

زایی

استرپتوکوکوس نومونیا 
üûûکمبدون پوشینه

کمتر از نوع 
ûدیگر

استرپتوکوکوس نومونیا 
üüüزیادپوشینه دار

بیشتر از نوع 
üدیگر

بررسی سایر گزینه ها:
1 هر دوی این دسته از باکتری ها، اندازه ای بزرگ تر از 2٠٠ نانومتر دارند. در ضمن باید دقت داشته باشید که در باکتری های 

استرپتوکوکوس نومونیا، تراکم محتویات سیتوپالسم در بخش های مختلف می تواند متفاوت باشد. به شکل زیر یه نگاهی بنداز!
باکتری های  که  باشید  داشته  دقت  و  است  ضخیم  پوشینه،  همان  یا  کپسول  3
بیماری زایی  به  آن ها  کمک  به  که  دارند  عامل  چندین  نومونیا،  استرپتوکوکوس 
می پردازند که یکی از آن ها، کپسول است. ضمناً گریفیت در آزمایش سوم خود این 

نتیجه را گرفت که کپسول، تنها عامل بیماری زایی باکتری ها نیست.
4 ظاهر باکتری های استرپتوکوکوس نومونیا، کروی بوده و این باکتری ها فاقد هسته 

می باشند. 

 در رابطه با شکل قبلی می توان نوشت:
 باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، ظاهر کروی دارد و اندازه اش بزرگ تر از ۲00 نانومتر است. 1

 ضخامت پوشینۀ موجود در اطراف باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، بیشتر از غشای آن است. ضمنًا پوشینه در خارجی ترین الیۀ این  2
باکتری ها قرار دارد. سطح خارجی پوشینه، ناصاف است.

 میزان محتویات سیتوپالسم این یاخته ها در نقاط مختلف متفاوت است. ضمنًا یادتان باشد که دنای اصلی این یاخته ها به غشای 
پالسمایی آن ها متصل است.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت مناسب است؟-151
» نوعی مولکول پروتئینی می تواند ............... «

1( از نظر توانایی اثرگذاری بر بیان ژن های مادۀ وراثتی یاخته ها، مشابه برخی از نوکلئیک اسیدها عمل کند.
2( با حرکت در خوناب، گاز مورد استفاده در واکنش های تنفس یاخته ای را به سمت یاخته های بدن انسان منتقل کند.

3( با کمک زنجیره های پلی پپتیدی خود، به ذخیرۀ گاز اکسیژن در یاخته های مخطط و چند هسته ای موجود در بدن انسان بپردازد.
4( همزمان با شکستن پیوند پرانرژی بین فسفات و قند در منبع رایج انرژی یاخته، باعث خروج یون سدیم از درون یاخته های عصبی انسان شود.

    1
برخی از مولکول های پروتئینی نظیر مهارکننده قادر هستند تا بر تنظیم بیان ژن ها اثرگذار باشند. از طرفی در گفتار 1 هم خواندیم 
که برخی از رناها نیز قادر هستند تا بر تنظیم بیان ژن ها مؤثر باشند. بنابراین، برخی پروتئین ها همانند برخی رناها این توانایی را 
دارند که بیان ژن ها را تنظیم کنند. در مورد اثر پروتئین ها و رناها در تنظیم بیان ژن در فصل 2 به طور مفصل صحبت خواهیم کرد! 
ضمناً دقت داشته باشید که این سوال با توجه به مطالب همین فصل قابل حل شدن هستند. چون در کتاب درسی در فصل اول بیان 
شده است که برخی پروتئین ها در تنظیم بیان ژن موثر هستند و برخی رناها نیز در تنظیم بیان ژن ها می توانند نقش داشته باشند. 

بنابراین، فکر نکن که این سوال ترکیبی با فصل بعده! 
 در ارتباط با نقش پروتئین ها می توان جمالت زیر رو نوشت! البته خیلی جمله های بیشتری رو هم شما میتونید به این لیست 

اضافه کنید: 

1 هر پروتئین مؤثر در اکسیژن رسانی به یاخته های ماهیچه ای اسکلتی: میوگلوبین + هموگلوبین
2 هر پروتئین موجود در خوناب و مؤثر در اکسیژن رسانی و مؤثر در تنظیم pH خون: هموگلوبین

 هر پروتئین عمل کننده به عنوان گیرنده: گیرندۀ ناقل عصبی )سطح یاختۀ پس سیناپسی( + گیرندۀ هورمون ها )درون یاخته یا سطح آن( + 

گیرنده های آنتی ژنی )سطح لنفوسیت های دفاع اختصاصی(
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 هر پروتئین دفاعی Y شکل: پادتن ترشحی + گیرندۀ آنتی ژنی سطح لنفوسیت B و لنفوسیت B خاطره

 هر پروتئین مؤثر در ایجاد منفذ در غشای یاخته های خودی تغییریافته: پرفورین

 هر پروتئین مؤثر در ایجاد منفذ در غشای عوامل بیگانه و بیماری زا: پروتئین های مکمل

 هر پروتئین آزادشده از یاخته های آلوده به ویروس و مؤثر در دفاع از بدن: اینترفرون نوع 1

 هر پروتئین ضد سرطان که از یاخته های کشندۀ طبیعی و لنفوسیتT ترشح می شود و درشت خوار ها )ماکروفاژ ها( را فعال می کند: 

اینترفرون نوع 2

 هر پروتئین مؤثر در در تشکیل لختۀ خون: پروترومبیناز، پروترومبین و ترومبین ، فیبرینوژن و فیبرین
 هر پروتئین افزایندۀ خاصیت مقاومت در بافت پیوندی رشته ای: کالژن

 هر پروتئین افزایندۀ خاصیت کشسانی در بافت پیوندی: رشته های پروتئینی کشسان

 هر پروتئین افزایندۀ میزان فشردگی کروموزوم ها: هیستون ها

 هر پروتئین مؤثر در تشکیل دوک تقسیم در یاخته های جانوری: سانتریول ها )ساماندهی رشته های دوک( + رشته های پروتئینی دوک تقسیم 

)تشکیل خود دوک(

 هر پروتئین نگهدارندۀ دو کروماتید هر کروموزوم: پروتئین های اتصالی محل سانترومر
 هر پروتئین تشکیل دهندۀ فتوسیستم ها که در کنار رنگیزه ها قرار دارد: پروتئین های خاصی

 هر پروتئینی که در بذر گندم و جو در کریچه )واکوئول( ذخیره می شود و در هنگام رویش بذر به مصرف رویان می رسد: گلوتن

 هر پروتئینی که باعث تخریب رودۀ باریک در بیماری سلیاک می شود: گلوتن

 هر پروتئینی که در انقباض ماهیچه های اسکلتی مؤثر است: اکتین و میوزین

 هر پروتئینی که در تشکیل کمربند انقباضی تقسیم سیتوپالسم نقش دارد: اکتین و میوزین

 هر پروتئینی که موجب تحریک خروج شیر از غدد شیری و تحریک انقباضات رحم در حین زایمان می شود: هورمون اکسی توسین

 هر پروتئینی که در خروج یون پتاسیم از یاخته های عصبی مؤثر است: کانال های نشتی و دریچه دار پتاسیمی

 هر پروتئینی که در ورود یون پتاسیم )خروج یون سدیم( به درون یاخته های عصبی مؤثر است: پمپ سدیم – پتاسیم

 هر پروتئینی که در ورود یون سدیم به درون یاخته های عصبی مؤثر است: کانال های نشتی و دریچه دار سدیمی

 هر پروتئینی که به اتصال رنابسپارازهای یوکاریوتی به راه انداز کمک می کند: عوامل رونویسی

 هر پروتئینی که مانع حرکت رنابسپاراز در طول دنای پروکاریوتی می شود: پروتئین مهارکننده

 هر پروتئینی که به اتصال رنابسپاراز پروکاریوتی به دنا کمک می کند: پروتئین فعال کننده

 هر پروتئینی که در تخریب باکتری ها مؤثر بوده و در اشک و بزاق یافت می شود: لیزوزیم

 هر پروتئینی که درون هستۀ یاخته های یوکاریوتی دیده می شود: آنزیم دنابسپاراز و هلیکاز و رنابسپاراز 1 و 2 و3 + آنزیم های جداکنندۀ 

هیستون از دنا و آنزیم های کمک کننده به دنابسپاراز + هیستون + پروتئین های اتصالی محل سانترومر + عوامل رونویسی + ...

 هر پروتئینی که در نخستین ژن درمانی موفقیت آمیز تولید شد: نوعی پروتئین آنزیمی مهم و مؤثر در ایمنی

 هر پروتئینی که برخی اجزای آن قادر به تحریک گیرنده های حسی مزۀ اومامی هستند: پروتئین واجد آمینواسید گلوتامات

بررسی سایر گزینه ها:
2 هموگلوبین پروتئینی است در بدن انسان که قادر می باشد تا گاز اکسیژن را به سمت یاخته ها منتقل کند. باید دقت داشته باشید 
که این پروتئین درون گویچه های قرمز قرار دارد و نه در خوناب! در واکنش های مربوط به تنفس یاخته ای هوازی اکسیژن مصرف 

می شود. )دهم – فصل 3(
 حواستان باشد که هموگلوبین درون خون وجود دارد، ولی محلول در خوناب نیست! از موارد دیگری که در خون وجود دارند ولی 

محلول در خوناب نیستند می توان به آنزیم انیدراز کربنیک نیز اشاره کرد. بنابراین به این تلۀ تستی توجه ویژه داشته باشید.

3 میوگلوبین، پروتئینی است که درون یاخته های ماهیچه ای اسکلتی )مخطط و چندهسته ای( دیده می شود و قادر است که به 
ذخیرۀ گاز اکسیژن در یاخته های ماهیچه های اسکلتی بپردازد. مطلبی که باید به آن دقت کنید این است که میوگلوبین پروتئینی 

تک زنجیره ای است، نه چند زنجیره ای!
 جمع و مفرد! در برخی موارد طراح ممکن است بخواهد و شما را به اشتباه بیاندازد و به جای واژۀ مفرد از واژۀ جمع استفاده 
کند! برای مثال نسبت دادن زنجیره های پلی پپتیدی به میوگلوبین، یکی از این موارد است که طراح شما را با آن ممکن است به اشتباه بیاندازد. 
حاال به من بگو یادت هست چه جاهای دیگه ای میشه این حقه رو استفاده کرد؟ فکر کن و بنویس برام: ...................................................................

4 درست است که پمپ سدیم – پتاسیم با مصرف ATP موجب خروج یون سدیم و ورود یون پتاسیم به درون یاختۀ عصبی می شود؛ 
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 ATP ولی باید دقت داشته باشید که فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم با شکسته شدن پیوندهای پرانرژی بین گروه های فسفات مولکول
انجام می شود و نه این که پیوند بین قند و فسفات در ساختار آن شکسته شود! 

ATP  منبع رایج انرژی در یاخته ها 
 حاصل از سوختن گلوکز  بیشتر انرژی موردنیاز انقباض ماهیچه ها 

 همه چیز دربارۀ پمپ سدیم - پتاسیم: 
پمپ سدیم – پتاسیم، پروتئینی است که در غشای یاخته های عصبی دیده می شود. البته این مولکول در غشای یاخته های دیگری نظیر 
یاخته های پوششی رودۀ باریک نیز ممکن است دیده شود. پمپ سدیم – پتاسیم دو عملکرد دارد که یکی آنزیمی است و دیگری عملکرد 

انتقالی مواد بین دو سمت غشای یاخته است. ویژگی های پمپ سدیم – پتاسیم:
1 محل قرارگیری: در غشای یاخته ها و به صورت سراسری قرار گرفته است. بنابراین، با هر دو سطح داخل و خارج یاخته در تماس 

است و عرض غشا را طی کرده است.
2 عملکرد آنزیمی: جایگاه آنزیمی این پروتئین در سمت داخلی غشای یاخته و در مجاورت فضای سیتوپالسم قرار دارد و به این ترتیب 
عمل می کند که با جداکردن فسفات سوم از دو فسفات دیگر در ساختار ATP باعث آزادشدن انرژی می شود. بنابراین، پیش مادۀ این 

آنزیم مولکول ATP است. بنابراین، پیش مادۀ آن مشابه پیش مادۀ آنزیم موجود در سر مولکول های میوزین است.
 فعالیت انتقالی: این پروتئین فعالیت انتقال فعال )نه انتشارتسهیل شده!( را انجام می دهد و در طی آن، یون سدیم را به خارج از 
یاختۀ عصبی )نه داخل!( و یون پتاسیم را به داخل یاختۀ عصبی )نه خارج!( منتقل )نه منتشر!( می کند. اختالل در عملکرد این پروتئین در 
یاخته های عصبی منجر به تجمع یون سدیم درون یاخته و تجمع یون پتاسیم در خارج یاختۀ عصبی می شود که در نهایت باعث اختالل 
 ATP در تشکیل پیام عصبی و در نهایت مرگ یاخته های عصبی می شود. در افرادی که به دیابت شیرین مبتال هستند به علت کمبود
و افزایش احتمال اختالل در عملکرد پمپ سدیم – پتاسیم، یون سدیم درون یاخته های عصبی تجمع می یابد و یون پتاسیم در بیرون 

یاخته های عصبی جمع می شود و روند تولید پیام عصبی در یاخته های عصبی می تواند با اختالل مواجه شود.
 این پمپ در روند جذب گلوکز و اغلب آمینواسیدها در رودۀ باریک نقش مهمی دارد و شیب غلظت یون سدیم به منظور بازجذب این 

مواد را تأمین می کند.

به منظور همانندسازی مولکول  DNA اصلی در پروکاریوت ها، الزم است تا ...............-161
1( انواعی از مولکول های واجد جایگاه فعال، انرژی فعال سازی واکنش جداشدن هیستون ها از مولکول DNA را کاهش دهند.

2( در اغلب موارد نوعی آنزیم با توانایی دربرگرفتن دو رشتۀ دنای اولیه، باعث ایجاد ساختار Y مانند در چندین محل از DNA شود.
3( همزمان با افزوده شدن هر نوکلئوتید سه فسفاته به ابتدای رشتۀ در حال تشکیل توسط دنابسپاراز، دو گروه فسفات آزاد شود.

4( در برخی موارد مهم ترین آنزیم مؤثر در تشکیل رشتۀ جدید در مقابل رشتۀ الگوی دنا، پیوند اشتراکی اشتباهی را که خودش ایجاد 
کرده است، بشکند.

    4
مهمترین آنزیم مؤثر در تشکیل رشتۀ جدید در مقابل رشتۀ الگوی دنا، آنزیم دنابسپاراز است. این آنزیم قادر است تا پیوندی را که 

خودش ایجاد کرده است، بشکند. 

 همه چیز در مورد آنزیم دنابسپاراز:
از رشتۀ دئوکسی   از بخشی   هم فعالیت بسپارازی دارد و هم فعالیت نوکلئازی! )تجزیۀ پیوند فسفودی استر و جدا شدن نوکلئوتید  1

ریبونوکلئوتیدی جدید، نه رشتۀ الگوی دنا!( حین فرایند ویرایش فعالیت نوکلئازی انجام می گیرد
 طی فعالیت بسپارازی آن میزان فسفات آزاد هسته افزایش و مقدار نوکلئوتیدهای آزاد هسته کاهش می یابد. 2

  پس از باز شدن مارپیچ دنا و جدا شدن رشته های دنا )فعالیت هلیکاز( فعالیت خود را آغاز می کند.
  درون جایگاه فعال آن، دو رشتۀ دنا، یکی رشتۀ الگو )اولیه یا مادری( و دیگری رشتۀ جدید یا دختری دیده می شود.

  قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نیست و معموال نوکلئوتیدهای مکمل را )به کمک تعدادی آنزیم( در مقابل نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو 
قرار می دهد؛ بنابراین باید گفت پیوند هیدروژنی به صورت خودبه خود تشکیل می گردد.
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  همزمان با همانندسازی دوجهتی، در هر جایگاه آغاز همانندسازی دنای یوکاریوتی، چهار آنزیم دنابسپاراز فعالیت می کنند.
  محل فعالیت آنزیم دنابسپاراز مؤثر بر دنای خطی، درون هسته بوده ولی محل تولید آن، سیتوپالسم است.

  این آنزیم قادر است تا پیوندی را که خودش ایجاد کرده است، بشکند. در عین حال این آنزیم، قادر است تا در دو واکنش مختلف 
مؤثر باشد و سرعت این واکنش ها را افزایش دهد.

 فعالیت آنزیم دنابسپاراز موجود درون هسته، در مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای به حداکثر می رسد و باعث افزایش تعداد مولکول های دنای 
موجود در هسته )مضاعف شدن تعداد دناها( و تشکیل کروموزوم های دوکروماتیدی)مضاعف شده( می گردد.

  اگر آنزیم دنابسپاراز در حین فعالیت خود دچار اشتباه شود، ولی این اشتباهات را تصحیح نکند، جهش رخ می دهد.
 تشکیل دیمر تیمین در یک مولکول دنا )تحت تأثیر پرتوهای فرابنفش( موجب اختالل در عملکرد دنابسپاراز می شود. )دوازدهم – فصل ۴(

بررسی سایر گزینه ها: 
1 با توجه به این که دنای گفته شده در صورت سوال، نوعی دنای حلقوی است؛ می توان نتیجه گرفت که علت نادرست بودن این 

گزینه آوردن کلمۀ هیستون است. چون به دنای حلقوی، هیستون متصل نیست.
2 در مولکول های دنای حلقوی در اغلب پروکاریوت ها، تنها یک نقطۀ آغاز همانندسازی وجود دارد و به همین دلیل، در اغلب موارد 

تنها در یک نقطه ساختارهای Y مانند در دنای اولیه ایجاد می شوند. 

 آنزیم هلیکاز، آنزیمی است که در جایگاه فعال آن هر دو رشتۀ دنای اولیه دیده می شود و باعث ایجاد ساختارهای Y مانند می شود. 

3 در زمان افزوده شدن نوکلئوتید به انتهای )نه ابتدای!( رشتۀ در حال تشکیل، دو گروه فسفات از این نوکلئوتید آزاد می شود. 
سازوکار همانندسازی دنا و فرایندهای مربوط به پیش از آن و همزمان با آن در یاخته های یوکاریوتی به صورت زیر است:

 کدام عبارت در مورد همۀ نوکلئیک اسیدهای خطی و دو رشته ای درون هستۀ یوکاریوت ها، به درستی بیان 
شده است؟

1( پیش از گذر از نقطۀ وارسی اول به منظور همانندسازی آن ها ابتدا آنزیم هلیکاز با شکستن پیوندهای کم انرژی نوعی دوراهی ایجاد می کند.
2( همزمان با تشکیل آن ها به وسیلۀ گروهی از آنزیم های پروتئینی، مقدار فسفات های آزاد موجود درون هسته افزایش پیدا می کند.  
3( هر نوکلئوتید موجود در ساختار آن ها در تشکیل دو پیوند فسفودی استر شرکت کرده و دارای نوعی قند پنج کربنه می باشد. 

4( به دلیل قرارگیری نوکلئوتید پورین دار در برابر هر نوکلئوتید پیریمیدین دار در ساختار آن، قطر هر رشته ثابت می ماند.
   2

منظور صورت سوال، دناست که همزمان با مصرف نوکلئوتیدها به منظور همانندسازی آن، دو فسفات از نوکلئوتیدهای سه فسفاته آزاد 
می شود و غلظت فسفات های آزاد سیتوپالسم افزایش می یابد. در مورد سایر گزینه ها هم باید بگم که در گزینۀ 4، قطر کل مولکول 
دنا ثابت است نه قطر هر رشتۀ آن! در مورد گزینۀ 3 باید بگم که نوکلئوتیدهای ابتدایی و انتهایی در ساختار دنا و رنا، تنها در تشکیل 
یک پیوند فسفودی استر شرکت می کنند. اما در گزینۀ 1، باید حواست باشد که به منظور همانندسازی دنا ابتدا باید هیستون ها جدا 

شوند و بعد از آن هلیکاز وارد عمل می شود.

 در سؤاالتی که با کلمۀ »ابتدا« مواجه هستیم، باید ترتیب اتفاقات مطرح شده در کتاب درسی را در نظر بگیریم و نخستین 

اثرگذارى انواعى
آنزیم ها بر فامینه

جدا شدن هیستون ها 
DNA از

ویرایش غلط ها 
توسط دنابسپاراز

فعالیت نوکلئازى 
دنابسپاراز

اگر خطا
رخ دهد

 باز شدن پیچ و
تاب فامینه

اثرگذارى آنزیم 
هلیکاز

دور شدن دو رشته 
DNA از یکدیگر

باز شدن مارپیچ DNA و تشکیل
ساختارهاى Yمانند

اثرگذارى دنابسپاراز به همراه 
تعدادى آنزیم دیگر

تشکیل رشتۀ جدید در 
مقابل رشتۀ الگو

شکسته شدن پیوندهاى 
هیدروژنى
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رویدادی که در آن ترتیب قرار می گیرد، را انتخاب کنیم. البته باید دقت داشته باشید که مفهوم گزینه ها را از نظر درستی یا نادرستی )از لحاظ 
علمی!( باید بررسی کنیم! 

چند مورد زیر تنها در ارتباط با گروهی از مولکول ها در بدن انسان درست است که در ساختار خود دارای جایگاه -171
فعال هستند؟

الف( با کاهش انرژی فعال سازی، مدت زمان الزم برای انجام یک نوع واکنش شیمیایی خاص را کاهش می دهند.
ب( با کمک نوعی مولکول آلی، امکان برخورد مناسب بین پیش ماده )های( خود را فراهم می کند.

ج( به متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکرد تعلق دارند.
د( در pH حدود 7/4 در بدن انسان، عملکرد بهینه را از خود نشان می دهند.

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

صورت سوال چی میگه؟ منظور صورت سوال، آنزیم ها می باشد که در ساختار خود جایگاه فعال دارند. 

همۀ موارد در ارتباط با گروهی از آنزیم ها درست هستند. 
بررسی همۀ موارد:

الف آنزیم ها همگی این توانایی را دارند که با افزایش برخورد بین پیش ماده ها، باعث شوند تا انرژی فعال سازی واکنش های شیمیایی 
کاهش یابد. اما باید دقت داشته باشید که گروهی از آنزیم ها قادر هستند تا تنها سرعت یک نوع واکنش شیمیایی را افزایش دهند، 

ولی گروهی از آنزیم ها قادر هستند تا سرعت بیش از یک نوع واکنش شیمیایی را افزایش دهند.

 آنزیم دنابسپاراز هم قادر است تا سرعت واکنش تشکیل پیوند فسفودی استر و همچنین قادر است تا سرعت واکنش شکسته شدن 
پیوند فسفودی استر را افزایش دهد. عالوه بر این آنزیم، در فصل 6 دوازدهم با آنزیم روبیسکو نیز آشنا خواهیم شد که سرعت بیش از یک 

نوع واکنش شیمیایی را افزایش می دهد. 

ب گروهی از آنزیم ها به کمک کوآنزیم )نوعی مولکول آلی( فعالیت خود را افزایش می دهند و امکان برخورد مناسب بین پیش 
ماده ها را فراهم می کنند.

ج گروهی از آنزیم ها پروتئینی هستند ولی گروهی از آن ها این طور نیستند. دقت داشته باشید که متنوع ترین گروه مولکول های 
زیستی از نظر ساختار و عملکرد، مولکول های پروتئینی هستند. 

 آنزیم ها ممکن است از جنس پروتئین و یا از جنس رنا باشند. 

د گروهی از آنزیم ها در بدن انسان، درون خون هستند و به همین دلیل در pH خون بهترین فعالیت را دارند، ولی گروهی از 
آنزیم های بدن انسان در محیط های دیگری مثل معده یا روده قرار دارند و pH بهینۀ آن ها در بازۀ دیگری است. 

سرعت انجام واکنشمقایسه

بعضی آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مانند آهن، مس و ... نیاز دارند.برخی مواد معدنی

به مواد آلی که به آنزیم ها کمک می کنند، کو آنزیم گفته می شود، مانند ویتامین هاکو آنزیم ها

مواد سمی

وجود بعضی از مواد سمی در محیط مثل سیانید و آرسنیک می تواند با قرارگرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت 
آن شوند. بعضی از این مواد به همین طریق باعث مرگ می شوند.

نکته: آمونیاک )یک ماده سمی( در کبد انسان با کربن دی اکسید ترکیب شده و اوره را می سازد. پس قرار 
گیری یک ماده سمی در جایگاه فعال یک آنزیم در برخی موارد مانع انجام واکنش نمی شود.

ترکیب: سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرۀ انتقال 
الکترون می شود.
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pH محیط

عملکرد

pH بهینه
pH 

دما

عملکرد

بهینه عملکرد
37

غیرفعال شدن
موقت آنزیم

غیرفعال شدن
آنزیم

دما

غلظت آنزیم ها

عملکرد اگر مقدار پیش ماده
نامحدود باشد

اگر مقدار پیش ماده
محدود باشد

غلظت آنزیم

غلظت پیش ماده

عملکرد
غلظت آنزیم نامحدود باشد

غلظت آنزیم ثابت
و محدود باشد

غلظت پیش ماده

 گزینۀ مناسب برای تکمیل عبارت زیر را مشخص کنید؟
»در موجودات زنده، همۀ مولکول هایی که در گروه متنوع ترین گروه مولکول های زیستی قرار می گیرند و نوعی کاتالیزگر 

زیستی محسوب می شوند، .................... «
1( در غیاب مواد آلی نظر برخی ویتامین ها، عملکرد خود را از دست می دهند.

2( تنها انرژی فعال سازی واکنش هایی را کاهش می دهند که انجام شدنی می باشند.
3( باعث کاهش میزان انرژی آزادشده در طی واکنش های شیمیایی بدن می شوند.

4( همواره به دنبال افزایش پیش ماده در محیط، سرعت انجام واکنش را افزایش می دهند.
   2

انرژی فعال سازی واکنش را کاهش  افزایش و  را  امکان برخورد مناسب مولکول ها  با توجه به این خطوط کتاب درسی: »آنزیم 
می دهد. همچنین با این کار سرعت واکنش هایی را که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند، زیاد می کند.« می توان مناسب بودن 
گزینۀ 2 برای تکمیل عبارت صورت سوال را تأیید کرد. در مورد گزینۀ 1 باید بگم که برخی از آنزیم ها برای فعالیت به مواد آلی نظیر 
برخی ویتامین ها نیاز دارند. این مواد نقش کمکی برای انجام فعالیت آنزیم را دارند و در غیاب آن ها، آنزیم عملکرد خود را از دست 
نمی دهد. در ارتباط با گزینۀ 3 نیز باید اشاره کنم که آنزیم ها بر میزان انرژی آزادشده در طی واکنش های شیمیایی اثری ندارند. بلکه 
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فقط انرژی فعال سازی را کاهش می دهند. گزینۀ 4 هم که واضحه غلطه! 

در ارتباط با پژوهش های انجام شده بر روی مادۀ وراثتی، کدام گزینه درست است؟-181
1( چارگاف نشان داد که به دلیل مکمل بودن بازهای آلی، تعداد بازهای پورین و پیریمیدین در یک نوکلئیک اسید دورشته ای با هم برابر است.
2( ایوری برای نخستین بار چگونگی و ماهیت عامل اصلی انتقال صفات بین دو یاخته زنده را از طریق سه مرحله آزمایش گوناگون مشخص کرد.
3( ویلکینز و فرانکلین با تهیۀ تصاویر از مولکول های دو رشته ای، ابعاد مادۀ ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی و دو رشته ای بودن آن را ثابت کردند.
4( واتسون و کریک با استفاده از پژوهش های چارگاف و ویلکینز و فرانکلین، محل پیوندهای فسفودی استر و هیدروژنی در دنا را توضیح دادند.   

    4
واتسون و کریک در پی نتایج بدست آمده حاصل از تابش پرتو ایکس طی آزمایشات ویلکینز و فرانکلین و همچنین به کمک یافته های 
چارگاف و با استفاده از داده های حاصل از پژوهش های خودشان سرانجام مدل نردبان مارپیچ را برای مولکول دنا توضیح دادند. در 
جزئیات این مدل مولکولی اشاره شده است که ستون های آن از پیوندهای فسفودی استر و پله های آن از پیوندهای هیدروژنی تشکیل 

شده است.
  در چند س��ال گذش��ته خبری از تس��ت دربارۀ دانشمندان نبوده است، ولی باید حواس��تونو خوب جمع کنید! چون هر لحظه این 

امکان وجود دارد که توی سواالت کنکور سراسری از مطالب مربوط به دانشمندان استفاده شود. ضمنًا دقت داشته باشید که مزلسون و استال هم 

می توانند با دانشمندان گفته شده در گفتار اول فصل 1 مقایسه شوند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 همانطور که میدانیم چارگاف نتوانست علت برابری بازهای مکمل در ساختار دنا را توضیح دهد.

 برای چارگاف عالوه بر این مورد، چند تلۀ تستی دیگر هم داریم:

1 باید دقت داشته باشید که قانون چارگاف تنها در مورد مولکول های دنا درست است و در مورد رناها صدق نمی کند. ضمنًا دقت داشته باشید 
که چارگاف بر روی رنا کار نمی کرد.

2 قانون چارگاف در مورد کل مولکول دنا صدق می کند. بنابراین اگر بگوییم طبق قانون چارگاف تعداد بازهای آلی آدنین و تیمین در یک رشتۀ 
مولکول دنا با هم برابر است؛ مطلب اشتباهی را گفته ایم! 

2 ایوری ماهیت مادۀ وراثتی را مشخص کرد، ولی نتوانست چگونگی انتقال صفات را مشخص کند!
3 ویلکینز و فرانکلین پی بردند که دنا مولکولی است که از بیش از یک رشته تشکیل شده است، اما اشاره نکردند که دقیقا دو 

رشته ای است.
 در مبحث دانشمندان بازی با کلمات متعددی وجود دارد که در آزمون های آزمایشی زیاد تکرار می شود:

1 گریفیت در نتیجۀ پژوهش های خود فهمید که چه ماده ای باعث انتقال صفات می شود.  غلط
2 ایوری در پژوهش هایش فهمید که مادۀ وراثتی چگونه بین یاخته ها منتقل می شود.  غلط

 چارگاف توانست دلیل برابر بودن بازهای آلی پورین و پیریمیدین در مولکول دنا را ثابت کند.  غلط

 ویلکینز و فرانکلین نشان دادند که مولکول دنا دو رشته ای است.  غلط

نتایج پژوهشجاندار مورد مطالعهنام دانشمند

گریفیت
باکتری 

استرپتوکوکوس 
نومونیا و موش

مراحل 
آزمایش

تزریق باکتری زنده پوشینه دار باعث بروز عالئم بیماری می شود.آزمایش اول

آزمایش دوم
تزریق باکتری زنده بدون پوشینه باعث بروز عالئم بیماری نمی شود. پس 

احتماالً پوشینه عامل بیماری زایی باکتری است.

آزمایش سوم
تزریق باکتری پوشینه دار کشته شده باعث بیماری نشد! پس نتیجه گرفت که 

پوشینه به تنهایی عامل بیماری زایی موش نیست.

آزمایش چهارم
تزریق مخلوط باکتری کشته شده پوشینه دار و باکتری زنده بدون پوشینه باعث 

بروز عالئم بیماری شد و باکتری های زنده پوشینه دار را درخون و شش های موش 
مشاهده کرد. پس نتیجه گرفت که بین باکتری ها انتقال صفت انجام شده است.
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ایوری و 
باکتری همکارانش

مراحل 
آزمایش

پروتئین مادۀ وراثتی نیست.آزمایش اول

دنا مادۀ وراثتی است.آزمایش دوم

دنا قطعاً مادۀ وراثتی است.آزمایش سوم

مقدار تیمین در دنا با مقدار آدنین در دنا برابر است. مقدار گوانین در آن با مقدار سیتوزین برابری می کند.-چارگاف

ویلکینز و 
دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد. ابعاد مولکول دنا نیز مشخص شد.-فرانکلین

واتسون و 
ارائه مدل مولکولی نردبان مارپیچ-کریک

مزلسون و 
باکتری E.coliاستال

مراحل 
آزمایش

یک نوار در انتها لوله تشکیل شددقیقه صفر

یک نوار در میانۀ لوله تشکیل شد و طرح همانندسازی حفاظتی رد شد.دقیقه 2٠

دقیقه 4٠
یک نوار در میانۀ لوله و یک نوار در باالی لوله تشکیل شد و طرح همانند سازی 

پراکنده )غیرحفاظتی( رد شد.

 با توجه به پژوهش های دانشمندان مختلف، کدام گزینه درست است؟
1( چارگاف نشان داد بین بازهای G و C، پیوندهای هیدروژنی بیشتری قابل تشکیل است.

2( واتسون و کریک فهمیدند که مولکول DNA دارای رشته هایی با توالی  نوکلئوتیدی یکسان است.
3( مزلسون و استال برای آزمایش های خود، از نوکلئوتیدهای N15 به منظور نشانه گذاری استفاده کردند.

4( ویلکینز و فرانکلین نتیجه گرفتند که مولکول دو رشته ای دنا، توسط پرتو ایکس قابل تصویربرداری است.
   3

در آزمایش مزلسون و استال، از نوکلئوتیدهای N15 برای نشانه گذاری دنا استفاده کردند.

با توجه به شکل های زیر که دو نمونه از معروف ترین شکل های ساختار دوم پروتئین ها را نشان می دهد؛ کدام -191
گزینه درست است؟

1( ساختار 1 همانند 2، اساس و مبنای تشکیل ساختار تشکیل شده همزمان با ایجاد پیوندهای پپتیدی است.
2( ساختار 1 برخالف 2، در ساختار پروتئین تشکیل دهندۀ بیشتر حجم درون فراوان ترین گویچه های خونی 

دیده می شود.
3( ساختار 2 همانند 1، در اثر تشکیل پیوند هیدروژنی بین اتم نیتروژن و گروه R آمینواسیدهای متفاوت، 

ایجاد می شود.
4( ساختار 2 برخالف 1، شباهت ظاهری بیشتری به مادۀ وراثتی یاخته داشته و در پروتئین با میل ترکیبی به 

CO دیده می شود. 

    4
ساختار 1 و 2 به ترتیب، ساختار دوم صفحه ای و مارپیچ هستند. ساختار مارپیچ، شباهت ظاهری بیشتری به مادۀ وراثتی دارد. از 
طرفی، ساختار مارپیچ، در زنجیره های سازندۀ هموگلوبین قابل مشاهده است، ولی ساختار صفحه ای این طور نیست. )رد گزینۀ 2( 

 ساختار مارپیچ، شباهت ظاهری زیادی به مولکول DNA دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 ساختار اول پروتئین ها، همزمان با تشکیل پیوندهای پپتیدی ایجاد می شود. این ساختار، اساس و مبنای تشکیل سایر ساختارهای 

پروتئین است.
3 ساختارهای دوم در نتیجۀ تشکیل پیوند هیدروژنی بین گروه CO یک آمینواسید با NH آمینواسید دیگر ایجاد می شوند. 

«1»

«2»

»1«

»2«
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کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با مراحل مختلف آزمایش هایی که منجر به کشف ماهیت مادۀ وراثتی شدند، -201
صادق است؟

1( در بیش از یکی از مراحل، در پی تخریب مولکول های پروتئینی، تنها در یک محیط کشت انتقال صفت بین باکتری ها صورت گرفت.  
2( در بعضی از مراحل، با استفاده از آنزیم های تخریب کنندۀ مولکول های شیمیایی، عصارۀ باکتری های کپسول دار به صورت الیه الیه جدا شد.
3( در یکی از مراحل، در بیش از یک محیط کشت، با انتقال نوعی مولکول در ویژگی ظاهری باکتری های زندۀ بدون کپسول تغییراتی ایجاد شد.
4( در بعضی از مراحل، از باکتری های بدون کپسول زنده و عصارۀ باکتری های کپسول دار مرده استفاده گردید و ظاهر برخی باکتری ها تغییر کرد. 

    3
در مرحلۀ سوم آزمایش های ایوری و همکارانش، چندین محیط کشت آماده گردید که تنها در یکی از آن ها، مادۀ وراثتی یا همان 
دنا تخریب گردید و به همین دلیل، در سایر محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت ولی در یک محیط کشت انتقال صفت 
انجام نشد. بنابراین، در این مرحله، در بیش از یک محیط کشت، با انتقال دنا، باکتری های زندۀ بدون کپسول، دچار تغییراتی شدند 

و کپسول دار گردیدند.

مرحلۀ سوممرحلۀ دوممرحلۀ اولآزمایشات ایوری و همکارانش

تخریب

üûüپروتئین ها
üûûفقط پروتئین ها

ûûüمولکول های غیرپروتئینی
استفاده 
از عصارۀ 

باکتری های ....

üüüپوشینه دار

ûûûبدون پوشینه

استفاده از 
باکتری زنده

ûûûپوشینه دار
üüüبدون پوشینه

مشخص شدن 

نقش نداشتن پروتئین ها در انتقال صفات 
üûû)برای نخستین بار(

ماهیت و جنس مادۀ وراثتی برای نخستین 
ûüûبار

û üûاستفاده از سانتریفیوژ
ü ü ü مشاهده انتقال صفات بین باکتری ها

û ü ü استفاده از چند نوع یا چند عدد محیط کشت

نتیجه آزمایش
پروتئین 

ماده وراثتی 
نیست!

دنا قطعاً ماده وراثتی است!دنا ماده وراثتی است!

ü )سه تا از محیط های کشت(ü )یکی از محیط های کشت(ûورود باکتری به محیط کشت حاوی پروتئین
ûüüتقسیم کردن عصارۀ باکتری ها به چند قسمت یا چند الیه

بررسی سایر گزینه ها:
1 در مرحلۀ اول و در مرحلۀ دوم، تنها در یک محیط کشت انتقال صفت بین باکتری ها صورت گرفت. اما باید دقت داشته باشید 

که در مرحلۀ دوم تخریب پروتئین ها انجام نشد. 
2 در مرحلۀ دوم، عصارۀ باکتری های کپسول دار به صورت الیه الیه جدا شد، ولی باید دقت داشته باشید که در این مرحله، از آنزیم ها 
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استفاده نگردید! بلکه در این مرحله، برای جداشدن مواد از هم، از سانتریفیوژ کمک گرفته شد.
4 در تمامی مراحل، از باکتری های بدون کپسول زنده و عصارۀ باکتری های کپسول دار مرده استفاده شد و در همۀ مراحل، تغییر 

ظاهر برخی باکتری ها مشاهده شد. 

مقایسه آزمایشات گریفیت با آزمایشات ایوری و همکارانش

ایوری و همکارانشگریفیت

3 مرحله آزمایش4 مرحله آزمایشتعداد مراحل آزمایش

آزمایش 1 و 2 و 3آزمایش 1 و 3 و 4استفاده از باکتری پوشینه دار

آزمایش 1 و 2 و 3آزمایش 2 و 4استفاده از باکتری فاقد پوشینه

آزمایش 1 و 2 و 3آزمایش 4استفاده از باکتری پوشینه دار و بدون پوشینه

آزمایش 2 و û3استفاده از گریزانه

آزمایش 1 و û3استفاده از آنزیم های تخریب کنندۀ مواد آلی

آزمایش 1 و 2 و 3آزمایش 4انتقال صفات

üûاستفاده از موش )جاندار یوکاریوت(
ûüاستفاده از محیط کشت

مرگ موش و سپس بررسی خون و شش نحوه متوجه شدن انتقال صفت؟
های موش مرده

مشاهده محیط کشت

کشف عامل مؤثر در انتقال صفتساخت واکسن آنفوالنزاهدف اولیۀ آزمایش

صفات می توانند به یاخته دیگری منتقل نتیجه نهایی آزمایش
شوند.

دنا ماده وراثتی است

آزمایش 1 و 2 و 3آزمایش 4تغییر ظاهر باکتری ها

چند مورد، در ارتباط با پیوند هیدروژنی به درستی بیان نشده است؟-211
الف( بین قند یک نوکلئوتید و گروه هیدروکسیل قند مربوط به یک نوکلئوتید دیگر تشکیل می گردد.
ب( تشکیل آن در هسته، با مصرف منبع رایج انرژی زیستی و تغییر فشار اسمزی هسته همراه است.

ج( در پروتئین ها، تنها به هنگام نزدیک شدن گروه های آب گریز آمینواسیدها تشکیل می شود.
د( در افزایش پایداری هر مولکول مؤثر در ذخیره و انتقال اطالعات در یاخته های هسته دار، مؤثر است.

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

همۀ موارد، در ارتباط با پیوند هیدروژنی به درستی بیان نشده است.
بررسی همۀ موارد: 

الف پیوند فسفودی استر )نه هیدروژنی( بین قند یک نوکلئوتید و قند مربوط به یک نوکلئوتید دیگر تشکیل می گردد.
ب تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید های مکمل، خود به خود و بدون مصرف منبع رایج انرژی زیستی صورت می گیرد. در ضمن تشکیل 

این پیوند، سنتزآبدهی محسوب نمی شود؛ بنابراین در پی تشکیل آن، مولکول آب تولید نمی گردد و فشار اسمزی محیط تغییر نمی کند.
ج پیوند هیدروژنی در پروتئین ها در دو ساختار زیر تشکیل می شود: 

1 ساختار دوم: به هنگام نزدیک شدن اتم اکسیژن گروه کربوکسیل و اتم هیدروژن گروه آمینی دو آمینواسید
2 ساختار سوم: به هنگام نزدیک شدن گروه های آب گریز آمینواسیدها

د مولکول های مؤثر در ذخیره و انتقال اطالعات در یاخته های هسته دار عبارت اند از دنا و رنا. رنا نوعی مولکول تک رشته ای است. 
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در بعضی از انواع رناها، پیوند هیدروژنی وجود ندارد.

 در مورد پیوندهای هیدروژنی میدانیم که .......
 این پیوندها، پیوندهایی ضعیف هستند که نسبت به پیوندهای اشتراکی از قدرت کمتری برخوردارند. 1

 پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای مکمل ساختار دناها و برخی از آمینواسیدهای زنجیرۀ پلی پپتیدی تشکیل می شود. پیوندهای  2
هیدروژنی در تشکیل ساختار دوم پروتئین ها و در تثبیت ساختار سوم پروتئین ها موثر هستند. در ضمن دقت داشته باشید که در بین 
 L برخی از نوکلئوتیدهای رشته های رنای ناقل نیز امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود دارد. این پیوندهای هیدروژنی در تشکیل ساختار

مانند رناهای ناقل موثر هستند.
 پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای مکمل تشکیل می شوند. پیوند هیدروژنی بین A و T کمتر از پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده 

بین نوکلئوتیدهای C و G است.
 آنزیم رنابسپاراز و آنزیم هلیکاز قادر هستند تا پیوندهای هیدروژنی دنا را بشکنند. 

کدام گزینه عبارت زیر را به نحوی متفاوت با سایر گزینه ها، تکمیل می کند؟-221
» در هر مرحله ای از آزمایش های مزلسون و استال که ............. «

1( طرح همانندسازی حفاظتی رد شد، پس از سانتریفیوژ لولۀ آزمایش، فقط یک نوار تشکیل گردید.
2( نیمی از مولکول های DNA حاصل، چگالی متوسط داشتند، طرح همانندسازی غیرحفاظتی رد شد.

3( تمامی مولکول های DNA چگالی یکسانی داشتند، همۀ رشته های دنا تنها حاوی نوکلئوتید واجد N15 بودند.
4( در پی سانتریفیوژ دو نوار در لولۀ آزمایش تشکیل گردید، همۀ مولکول های DNA، دارای نوکلئوتیدهای واجد N14 هستند.

     3
موارد 1 و 2 و 4 عبارت را درست تکمیل می کنند، ولی مورد 3 عبارت را نادرست تکمیل می نماید.

بررسی همۀ گزینه ها: 
از آن که محتویات لولۀ آزمایش را  1 پس از یک دور همانندسازی دنا، طرح همانندسازی حفاظتی رد شد. در این زمان، پس 

سانتریفیوژ کردند، دیدند که تنها یک نوار در لولۀ آزمایش تشکیل شد.
2 پس از دو دور همانندسازی دنا، نیمی از مولکول های دنا چگالی متوسط داشتند. در این زمان، طرح همانندسازی غیرحفاظتی 

رد گردید. به نکتۀ بعدی توجه کنید! 

 در آزمایش های مزلسون و استال، پس از دو نسل همانندسازی  
چگالی  جدید،  دنای  مولکول های  باید  غیرحفاظتی  طرح  بودن  درست  فرض  با 
 پس طرح  متوسط داشته باشند و نواری در قسمت میانی لوله تشکیل دهند. 

غیرحفاظتی رد شد.

از  پس  استال  و  مزلسون  آزمایش  مرحلۀ  دومین  و  مرحله  نخستین  در   3
یکسانی  چگالی  همگی  که  شد  تشکیل  لوله  در  نوار  یک  نمونه،  سانتریفیوژ 
داشتند. در مرحلۀ اول، همۀ دناها تنها N15 داشتند ولی در مرحلۀ دوم، همۀ 

دناها هم N15 و هم N14 داشتند.
استال، در پی سانتریفیوژ  و  مزلسون  آزمایش های  از  4 در سومین مرحله 
نمونه، دو نوار در لولۀ آزمایش تشکیل می شود. در این زمان، برخی مولکول های 
هم   ،DNA مولکول های  برخی  و  دارند   N14 نوکلئوتیدهای  تماماً   DNA

نوکلئوتیدهای N14 و هم نوکلئوتیدهای N15 دارند. بنابراین، همۀ مولکول های 
دنای تشکیل شده در این مرحله، دارای نوکلئوتیدهای N14 هستند. 

 در هر مرحله ای از آزمایش های مزلسون و استال که ..........

1 طرح همانندسازی حفاظتی رد شد: مرحلۀ دوم
2 طرح همانندسازی غیرحفاظتی رد شد: مرحلۀ سوم



آزمون آنالین زیست شناسی

30

 یک نوار در لولۀ آزمایش تشکیل شد: مرحلۀ اول و دوم

 یک نوار در پایین لولۀ آزمایش تشکیل شد: مرحلۀ اول

 نواری در قسمت میانی لولۀ آزمایش تشکیل شد: مرحلۀ دوم و سوم

 تنها یک نوار در قسمت میانی لولۀ آزمایش تشکیل شد: مرحلۀ دوم

 امکان تشکیل نوار در قسمت باالیی لولۀ آزمایش وجود دارد: مرحلۀ سوم

 دو نوار در لولۀ آزمایش تشکیل شد: مرحلۀ سوم

مقایسه مراحل آزمایش مزلسون و استال

دور دوم همانندسازی )بعد از ۰۴ دقیقه(دور اول همانندسازی )بعد از ۰۲ دقیقه(صفر دقیقهمورد مقایسه ای

دویکیکتعداد نوار تشکیل شده

متوسط و سبکمتوسطسنگینچگالی نوار)های( تشکیل شده

بلیبلیبلیاستفاده از سانتریفیوژ

طرح همانندسازی حفاظتی رد شد.-نتیجه
طرح همانندسازی پراکنده رد و نیمه 

حفاظتی تایید شد.

شکل

در بدن انسان، متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار و عملکرد، نمی توانند ...............-231
1( هم در سنتزآبدهی و هم در آب کافت )هیدرولیز( مؤثر باشند.

2( در انتهای کربوکسیل خود، آمینواسید آزادکنندۀ OH را جای دهند.
3( در طی برخی از واکنش های شیمیایی مصرف شوند. 

4( در ساختار خود، بیش از یک نوع ساختار دوم را تشکیل دهند.
    2

صورت سوال چی میگه؟ متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار و عملکرد پروتئین ها هستند. 

در انتهای کربوکسیل هر پروتئین، آمینواسیدی قرار می گیرد که تنها گروه H آزاد کرده است. به شکل زیر دقت کنید:

آمینواسید1آمینواسید2آمینو اسید3

انتهاى آمینانتهاى کربوکسیل

پیوند پپتیدىپیوند پپتیدى
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 عبارت های مختلفی که به جای پروتئین ها می توانند به کار برده شوند:

1 متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار و عملکرد
2 مولکول هایی که در نخستین مرحلۀ آزمایش های ایوری تخریب شدند.

 مولکول هایی که در بیش از یک مرحله از آزمایش های ایوری تخریب شدند.

 مولکول هایی که به جز دنا، درساختار فام تن شرکت می کنند.

 مولکول هایی که بسپارهایی از مونومرهای واجد گروه های آمینی و کربوکسیلی هستند.

 مولکول هایی که جنس آن ها با اغلب آنزیم ها یکسان است.

 مولکول هایی که تحت تأثیر پپسین، تخریب می شوند.

 مولکول هایی که در نتیجۀ فعالیت ریبوزوم ها تولید می شوند.

بررسی سایر گزینه ها: 
1 دنابسپاراز به هنگام تشکیل رشتۀ دنای جدید، در سنتزآبدهی و به هنگام انجام عمل ویرایش و جدا کردن نوکلئوتید نادرست از 

رشتۀ دنای جدید، در آب کافت )هیدرولیز( نقش دارد. دنابسپاراز نوعی آنزیم پروتئینی است.
3 دقت داشته باشید که پروتئین ها در واکنش های شیمیایی ممکن است مصرف شوند و این آنزیم ها هستند که در واکنش های 

شیمیایی مصرف نمی شوند. دقت کنید که برخی از پروتئین ها ممکن است در واکنش های شیمیایی 
بدن انسان مصرف شوند. برای مثال، پروتئین هایی که در مواد غذایی وجود دارند، تحت تأثیر آنزیم های 
بنابراین، دقت  لولۀ گوارش مصرف می شوند و باعث تولید آمینواسیدها می گردند.  پروتئاز موجود در 

داشته باشید که این ویژگی مربوط به آنزیم هاست و نه همۀ پروتئین ها! 
4 با توجه به شکل مقابل این امکان وجود دارد که در یک زنجیرۀ پلی پپتیدی، هم ساختار صفحه ای 

و هم ساختار مارپیچ دیده شود. 

کدام گزینه، عبارت  را با توجه شکل  های زیر، به درستی تکمیل می کند؟-241
»در بدن انسان، هر آنزیمی که ................... ، به طور معمول عملکردی مشابه آنچه در شکل .............. رخ داده است، دارد.«

1( در تشکیل نخستین ساختار در متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار و عملکرد موثر است - »الف«
2( بین گروه هیدروکسیل قند و گروه فسفات نوکلئوتیدها، نوعی پیوند اشتراکی ایجاد می کند - »الف«

3( در جابه جایی 7٠ درصد کربن دی اکسید خون به صورت یون بی کربنات نقش دارد - »ب«
4( در آزمایش سوم ایوری و همکارانش به منظور تعیین مادۀ وراثتی استفاده شد - »ب«

    3
شکل های »الف« و »ب« به ترتیب نوعی واکنش تجزیه و ترکیب را نشان می دهند. آنزیم کربنیک انیدراز در جابه جایی 7٠ درصد 
کربن دی اکسید خون به صورت یون بی کربنات نقش دارد. این آنزیم، آب و کربن دی اکسید را ترکیب و کربنیک اسید تولید می کند. 

)دهم – فصل 3(

 آنزیم انیدراز کربنیک، نوعی آنزیم درون گویچه های قرمز است. این آنزیم با اثر بر کربن دی اکسید که نوعی ترکیب دفعی 
محسوب می شود، باعث می گردد تا این مولکول با مولکول آب ترکیب شود و اسید کربنیک ایجاد شود. اسید کربنیک، ترکیبی اسیدی و 
ناپایدار است که درون گویچه های قرمز به یون هیدروژن و بیکربنات شکسته می شود. یون هیدروژن حاصل، به هموگلوبین متصل شده و 
بیکربنات، به خوناب وارد می گردد. حمل بیکربنات در خوناب باعث می شود تا 0۷ درصد کربن دی اکسید بدن دفع شود. ضمنًا حواستان 

باشد که آنزیم انیدراز کربنیک، نوعی آنزیم است که توسط آنزیم های دیگری درون گویچه های قرمز تولید شده است. 

ساختار صفحه اى

ساختار مارپیچ

 
 

ب)الف)
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بررسی سایر گزینه ها: 
1 متنوع ترین گروه مولکول ها هم که همان پروتئین هایند و در ساختار اول آن ها، پیوند اشتراکی در نتیجۀ نوعی واکنش ترکیب، 

ایجاد می شود. بنابراین، آنزیم گفته شده در این گزینه، باعث تشکیل پیوند پپتیدی می شود. 
2 دنابسپاراز، بین گروه هیدروکسیل قند و گروه فسفات دو نوکلئوتید، پیوند اشتراکی )فسفودی استر( ایجاد می کند. فعالیت این 

آنزیم در این صورت نوعی ترکیب محسوب می شود.
4 آنزیم های تجزیه کنندۀ چهار مادۀ آلی اصلی یاخته ها، در آزمایش سوم ایوری و همکارانش به منظور تعیین مادۀ وراثتی استفاده شد.

 هر آنزیمی که .......
 در از بین بردن باکتری های درون دهان نقش دارد: لیزوزیم 1

2 گوارش کربوهیدرات ها را در لولۀ گوارش آغاز می کند: آمیالز بزاق 
 گوارش پروتئین ها را در لولۀ گوارش آغاز می کند: پپسین 
 گوارش لیپیدها را در لوله گوارش آغاز می کند : لیپاز معده 

 در گوارش نهایی پروتئین ها نقش دارد: آنزیم های روده باریک و لوزالمعده 
 در گوارش نهایی لیپیدها نقش دارد : لیپاز لوزالمعده و آنزیم های روده باریک 

 در گویچه های قرمز کربن دی اکسید را با مولکول آب ترکیب می کند : کربنیک انیدراز
 در شروع فرایندهای مربوط به تشکیل لخته نقش دارد : پروترومبیناز 

 رشته های پروتئینی فیبرین را در لخته تشکیل می دهد : ترومبین 
 در نتیجۀ کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن از کلیه ها ترشح  می شود : رنین
 در فاگوسیتوز عوامل بیگانه در دومین خط دفاع غیر اختصاصی نقش دارد : لیزوزوم

 در نخستین خط دفاعی نقش دارد : لیزوزیم 
 مرگ برنامه ریزی شده را در یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس القا می کند: چند آنزیم

 در مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای پیوندهای هیدروژنی دو رشتۀ دنای خطی را می شکند و مارپیچ آن را باز می کند : هلیکاز
 در تشکیل پیوند فسفودی استر در یاخته نقش اصلی را برعهده دارد : دنابسپاراز

 فعالیت نوکلئازی دارد : دنابسپاراز 
 ضمن شکستن پیوندهای هیدروژنی میان دو رشتۀ دنا در تشکیل پیوند فسفودی استر میان نوکلئوتیدها نقش دارد: رنابسپاراز

 پیوند فسفودی استر تشکیل می دهد: دنابسپاراز – رنابسپاراز – لیگاز 
 در شکستن پیوند فسفودی استر نقش دارد: دنابسپاراز – برش دهنده – آنزیم)ها(ی موثر در پیرایش رنای پیک

 پیوند فسفودی استر را تشکیل داده اما فاقد توانایی شکستن آن می باشد : رنابسپاراز – لیگاز 
 در هضم الیۀ شفاف و ژله ای اطراف تخمک نقش دارد : آنزیم های موجود در تارک تن

 در ساختاری متشکل از فسفولیپیدها )غشا( فعالیت دارند : پمپ سدیم – پتاسیم )البته آنزیم ATPساز نیز در ساختار غشای درونی 
میتوکندری و تیالکوئید دیده می شود(

 در ساختار خود بیش از یک جایگاه فعال دارد  روبیسکو – آنزیم اتصال دهنده رنای ناقل به آمینواسید و ...
 با تخریب یاخته های جدار رحم در تامین مواد غذایی مورد نیاز جنین نقش دارد: آنزیم های ترشحی از تروفوبالست

 در جدا شدن برگ از شاخه نقش دارد: آنزیم های تجزیه کننده 
 در مرگ برنامه ریزی شده در یاخته های گیاهی نقش دارد : آنزیم های گوارش دهنده

 به بیش از یک واکنش های شیمیایی سرعت بخشیده و انرژی فعال سازی آن را کاهش می دهد : روبیسکو – دنابسپاراز
 در تبدیل آدنوزین تری فسفات به آدنوزین دی فسفات نقش دارد : پمپ سدیم – پتاسیم و آنزیم موجود در سر رشته های پروتئینی میوزین 

 در بیش از یک مرحله از آزمایشات ایوری مورد استفاده قرار گرفت : پروتئاز 
 فقط در یک مرحله از آزمایشات ایوری مورد استفاده قرار گرفت : آنزیم های تجزیه کنندۀ کربوهیدرات ها، لیپیدها و نوکلئیک اسیدها
 محل فعالیت آن در خارج از یاخته است : آنزیم های ترشحی دستگاه گوارش – لیزوزیم – آمیالز ترشحی از الیه گلوتن دار – آنزیم های 

جدا کننده برگ از شاخه – رنین – پروترومبیناز – آنزیم های تجزیه کننده ناقل عصبی و...
 درون یاخته فعالیت می کنند: آنزیم های موثر در تنفس یاخته ای – فتوسنتز – و همانندسازی – آنزیم اتصال دهنده رنای ناقل به آمینواسید 

– لیزوزوم و ...
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در ارتباط با مولکول های چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟-251
الف( هر مولکولی که به صورت کاتالیزور زیستی عمل می کند، در یک pH ویژه بهترین فعالیت را دارد.

ب( هر مولکولی که برای فعالیت خود به وجود آهن نیاز دارد، در تأمین اکسیژن موردنیاز ماهیچه ها مؤثر است.
ج( هر مولکولی که تنها به گروهی از مواد شیمیایی متصل می شود، سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهد.

د( هر مولکولی که در انتقال پیام بین یاخته های مختلف مؤثر است، بسپاری از واحدهای واجد گروه آمین و کربوکسیل است.
1 )4    2 )3    3 )2    4 )1

    2
موارد »ب«، »ج« و »د« نادرست بیان شده اند.

بررسی همۀ موارد:
الف آنزیم ها به صورت کاتالیزور زیستی عمل می کنند. همۀ آنزیم ها در یک pH ویژه، بهترین فعالیت را از خود نشان می دهند. 

 عملکرد آنزیم ها وابسته به دمای محیط و وابسته به pH محیط است. 

ب برخی از آنزیم ها، هموگلوبین و میوگلوبین، به منظور فعالیت خود به وجود آهن نیاز دارند. هموگلوبین و میوگلوبین در تأمین 
اکسیژن  تأمین  در  دارند،  نیاز  آهن  به  که  آنزیم هایی  که  باشید  داشته  باید دقت  ولی  نیستند؛  آنزیم  و  مؤثرند  ماهیچه ها  اکسیژن 

یاخته های ماهیچه ای موثر نیستند. 
ج گیرنده های مختلف )گیرندۀ آنتی ژنی، گیرندۀ پیک های شیمیایی و...( به صورت اختصاصی تنها به مولکول های شیمیایی خاصی 
متصل می شوند. از طرفی آنزیم ها نیز تنها به مولکول های شیمیایی خاصی متصل می گردند. در این بین، آنزیم ها قادرند تا سرعت 

واکنش های شیمیایی را افزایش دهند؛ ولی گیرنده ها نه!
د پیک های شیمیایی در انتقال پیام بین یاخته های مختلف، نقش دارند. هورمون ها دسته ای از پیک های شیمیایی بوده و اغلب 
آن ها پروتئینی هستند ولی برخی از آن ها پروتئینی نیستند. دقت داشته باشید که مولکول های پروتئینی از واحدهای آمینواسیدی 

)واجد گروه های آمینی و کربوکسیل( تشکیل شده اند. 

آنزیم

مولکول های شیمیایی که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند و باعث کاهش انرژی فعال سازی آن ها می شوند.تعریف

ویژگی های 
عمومی

1. افزایش برخورد مناسب بین مواد
2. کاهش انرژی فعال سازی واکنش های شیمیایی

3. افزایش سرعت واکنش های شیمیایی
4. محل تولید همۀ آنزیم ها درون یاخته است.

5. با کمک بخشی به نام جایگاه فعال بر پیش ماده)های( خود اثر گذاشته و موجب تولید فراورده)ها( می شوند. 
6. تغییرات شدید دما و pH باعث اختالل در عملکرد آنزیم ها می شود.

7. در طی واکنش های شیمیایی مصرف نمی شوند.
8.آنزیم ها عملکرد اختصاصی دارند.

ویژگی های 
متنوع

1. محل فعالیت گروهی از آنزیم ها درون یاخته و محل فعالیت گروهی بیرون از یاخته و محل فعالیت برخی در سطح 
غشای یاخته است.

2. بیشتر آن ها پروتئینی هستند و برخی از آن ها، از جنس رنا می باشند.
3. بعضی آنزیم ها برای فعالیت به وجود یون های فلزی )مثل آهن، مس( و بعضی آنزیم ها برای فعالیت به وجود مواد آلی 

)کوآنزیم( نیاز دارند.
4. اغلب آن ها سرعت یک نوع واکنش شیمیایی را افزایش می دهند، ولی برخی از آن ها سرعت بیش از یک نوع واکنش 

شیمیایی را بیشتر می کنند.
5. برخی از آنزیم ها در pH خون انسان )7,4( و برخی در pH معده )2( و برخی در pH رودۀ باریک )8( فعالیت بهینه را 

دارند و برخی دیگر در pH  های دیگر!
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26- با توجه به شکل های زیر که دو بخش از مرحلۀ فعالیت قلب یک خانم را نشان می دهد، کدام گزینه نادرست بیان 
شده است؟

1( در مرحلۀ A برخالف B، موج الکتریکی که افزایش ارتفاع آن نشانۀ بزرگی قلب 
است، ثبت می شود.

2( در مرحلۀ B برخالف A، جلویی ترین دریچه قلبی مانع از بازگشت خون به درون 
بطن راست می شود.

3( در مرحلۀ B برخالف A، فشار خون درون دهلیزها افزایش یافته و خون به تمام 
حفرات قلب وارد می گردد.

4( در مرحلۀ A برخالف B، بدون نیاز به جمع شدن دیوارۀ سرخرگ  آئورت، خون 
به صورت روبه جلو در آن، حرکت می کند.

    3
 ،B به ترتیب، بخشی از مرحلۀ انقباض بطن ها و بخش انتهایی مرحلۀ استراحت عمومی را نشان می دهند. در مرحلۀ B و A مرحلۀ

دهلیزها هنوز منقبض نشده اند و پیش از آن است!
بررسی سایر گزینه ها:

1 در مرحلۀ A، موج QRS در حال ثبت شدن است که افزایش ارتفاع آن، نشان دهندۀ بزرگی قلب است.

 تغییرات موج QRS نشانه موارد زیر است:
1 افزایش ارتفاع موج QRS  نشان دهندۀ بزرگی قلب که به دلیل تنگی دریچه ای یا فشار خون مزمن می تواند روی دهد.

2 کاهش ارتفاع موج QRS  می تواند نشان دهندۀ سکتۀ قلبی یا آنفارکتوس

2 جلویی ترین دریچۀ قلبی، دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی است. این دریچه، در زمان انقباض بطن ها )مرحلۀ A( اجازۀ عبور 
به خون را می دهد، ولی در مرحلۀ B نه!

4 در مرحلۀ A که بطن ها دارند منقبض می شوند، خون بدون نیاز به جمع شدن دیوارۀ سرخرگ آئورت به صورت رو به جلو حرکت 

AB

تحریک دهلیزىتحریک بطنىاستراحت بطنى

استراحت
دهلیز ها

گره دهلیزى
بطنى

گره سینوس
دهلیزى

تحریک هاى ایجاد شده در هر قسمت قلب باعث ثبت بخشى از نوار قلب مى شود.ر
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می کند؛ ولی در مرحلۀ B، بطن ها در حال استراحت هستند و به همین دلیل، باید دیوارۀ سرخرگ آئورت جمع شود تا خون رو به 
جلو حرکت کند. 

27- در ارتباط با اجزای دستگاه تنفس فرد سالم، چند مورد به طورحتم درست است؟
الف( فقط یکی از بخش های هادی، در بخش ابتدایی خود، فاقد یاخته های مژک دار  است.

ب( بیشتر بخش های هادی، قادر به تنظیم مقدار هوای ورودی به بخش های مبادله ای هستند.
ج( همۀ بخش های مبادله ای، تنها با آخرین خط دفاعی دستگاه تنفس در برابر گرد و غبار مقابله می کنند.

د( یکی از بخش های مبادله ای، در راندن ناخالصی های به دام افتاده در مادۀ مخاطی به سمت حلق مؤثر است.
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

    2
بخش های هادی دستگاه تنفس عبارت اند از بینی، حلق، حنجره، نای، نایژۀ اصلی، نایژه، نایژک و نایژک انتهایی و بخش های مبادله ای 

دستگاه تنفس عبارت اند از: نایژک مبادله ای و حبابک ها. موارد )الف( و )د( درست هستند.
 باید بهتون اطالع بدم که توی آزمون های آزمایش��ی و کنکور با س��بک سواالتی مش��ابه این تست، روبه رو خواهید شد که با این 

سبک از قیدبازی، سروکار داشته باشد.

بررسی همۀ موارد:
الف با توجه به این خطوط کتاب درسی: »ابتدای مسیر ورود هوا در بینی، از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن، مانعی 
در برابر ورود ناخالصی های هوا ایجاد می کند. با پایان یافتن این پوست در بینی، مخاط مژ ک دار آغاز می شود که در سراسر مجاری 

هادی ادامه پیدا می کند.« می توان بیان کرد در بخش ابتدایی بینی، یاخته های پوششی مژک دار وجود ندارند.
ب نایژک ها به علت نداشتن غضروف، می توانند تنگ و گشاد شوند؛ بنابراین تنها این بخش هادی دستگاه تنفس قادر به تنظیم مقدار 

هوای ورودی به بخش های مبادله ای است. پس آوردن قید »بیشتر« باعث نادرستی این گزینه شده است.

 وجود عضروف در بخش های هادی دستگاه تنفس به جز نایژک ها، از اثر ماهیچه های موجود در دیوارۀ آن ها بر روی مقدار قطر 
مجرای آن ها جلوگیری می کند و مجرای این بخش ها، تنگ و گشاد نمی شود.

ج دقت داشته باشید که در نایژک های مبادله ای، مخاط وجود دارد که به مقابله با گرد و غبار می پردازد. ویژگی گفته شده در این 
گزینه، مربوط به حبابک هاست که تنها با کمک ماکروفاژها به مقابله با ذرات خارجی می پردازند.

د مخاط مژک دار تنها در نایژک مبادله ای موجود در بخش مبادله ای دستگاه تنفس یافت می شود؛ بنابراین می توان گفت یکی از 
بخش های مبادله ای، در راندن ناخالصی های به دام افتاده در مادۀ مخاطی به سمت حلق مؤثر است.

 در دستگاه تنفس داریم:

1 قسمتی از بخش هادی که مخاط مژک دار ندارد  ابتدای بینی
2 قسمتی از بخش مبادله ای که مخاط مژک دار ندارد  حبابک ها

3 قسمت هایی از دستگاه تنفس که مخاط مژک دار ندارد  ابتدای بینی و حبابکها
 قسمت هایی از دستگاه تنفس که دارای غضروف اند  بینی، حنجره، نای، نایژه ها

 قسمت های فاقد غضروف در دستگاه تنفس  حلق، نایژک ها، حبابک ها

 قسمتی از مجاری دستگاه تنفس که حلقۀ غضروفی کامل دارد  نایژه های اصلی

 نخستین محل بدون غضروف مجاری هادی  نایژک

 مهمترین قسمت تنظیم کنندۀ جریان هوای ورودی و خروجی  نایژک ها

 قسمتی از دستگاه تنفس که در انتهای خود به یک دوراهی ختم می شود  حلق

 نخستین بخش بدون غضروف دستگاه تنفس   حلق

 اولین قسمتی که هوای دمی به آن وارد می شود  بینی

 اولین قسمتی که هوای بازدمی به آن وارد می شود  نایژک مبادله ای
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بخش های عملکردی دستگاه تنفس

وظیفهموارد دفاعی موجوددیوارهاجزا

بخش 
هادی

بینی

ابتدای مسیر ورود هوا از پوست نازکی 
پوشیده شده است. که شامل موهای نازکی 

می باشد. در ادامه مخاط مژک دار آغاز 
می شود.

ترشحات مخاطی حاوی مواد 
ضد میکروبی – موهای نازک 

که مانع ورود ناخالصی ها 
می شوند.

هوا را به درون و بیرون دستگاه 
تنفسی هدایت می کند و آن را 

از ناخالصی ها، مثل میکروب های 
بیماری زا و ذرات گرد و غبار، 
پاکسازی و نیز، گرم و مرطوب 

می کند.

مخاط )مژک دار(حلق

ترشحات مخاطی حاوی مواد 
ضد میکروبی – مژک های 

یاخته های پوششی

دیوارۀ غضروفیحنجره

نای

مخاط مژک دار و دارای غضروف و ماهیچه نایژه های اصلی

نایژه ها

مخاط مژک دار، فاقد غضروف و دارای نایژک ها
ماهیچه نایژک انتهایی

بخش 
مبادله ای

نایژک مبادله ای
- مخاط مژک دار
- فاقد غضروف
- دارای ماهیچه

ترشحات مخاطی حاوی مواد 
ضد میکروبی – مژک های 

یاخته های پوششی
تو بنویس:

..............................................................

..............................................................
یاخته های پوششی نوع اول و دومحبابک ها

درشت خوارها با توانایی 
حرکت و بیگانه خواری

28- چند مورد عبارت زیر را نادرست تکمیل می کند؟
» همۀ رگ هایی درون دستگاه گردش خون انسان که کمترین سرعت جریان خون در آن ها قابل مشاهده است، .............. «

الف( کوچک ترین رگ های بدن بوده که در سطح خارجی آن ها شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی وجود دارد.

ب( مواد محلول در خوناب، فقط از منافذ بین یاخته های پوششی تشکیل دهندۀ دیوارۀ این رگ ها به فضای بین یاخته ها می روند.

ج( کمترین میزان فشار خون در این رگ ها وجود داشته و میزان فشار اسمزی خوناب در طول این رگ های خونی ثابت باقی می ماند.
د( با داشتن تنها یک الیۀ یاخته ای در خروج مواد از خون مؤثر بوده و در ابتدای خود نوعی بنداره از ماهیچه های غیرارادی دارد.

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

صورت سوال چی میگه؟ منظور صورت سوال، مویرگ های خونی است که حداقل سرعت جریان خون در آن ها دیده می شود. 

همۀ موارد به جز مورد »الف« عبارت را نادرست تکمیل می کنند.

 ویژگی های مویرگ ها:
الف( دسته اول ویژگی های که در رابطه با همۀ مویرگ ها صدق می کنند:

1 حداقل سرعت جریان خون در آن ها دیده می شود و کوچک ترین رگ های بدن هستند.
به منظور محدودکردن عبور مولکول های بسیار درشت  ایجاد صافی مولکولی  باعث  پایه هستند که  اطراف خود دارای غشای  2 در 

می شود.
3 دیوارۀ نازکی داشته که تنها از یک الیه یاخته های پوششی سنگ فرشی تشکیل شده است.
 میزان فشار اسمزی در طول آن ها ثابت بوده و فشار تراوشی در طول آن ها کاهش می یابد.

 محل مناسبی برای تبادل مواد بین خون و مایع بین یاخته ای هستند.
ب( ویژگی هایی که در رابطه با گروهی از مویرگ ها صدق می کنند:

1 در ابتدای برخی از مویرگ ها، حلقه ای ماهیچه ای به نام بندارۀ مویرگی وجود دارد.
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2 غشای پایۀ اطراف گروهی از مویرگ ها، ناقص می باشد و غشای پایۀ اطراف گروهی دیگر از مویرگ ها، نیز ضخیم است.
3 به طور معمول مسیر )سرخرگ  مویرگ  سیاهرگ( در بدن وجود دارد؛ اما در برخی موارد مسیرهای )سرخرگ  مویرگ  

سرخرگ( و در برخی موارد، مسیرهای )سیاهرگ  مویرگ  سیاهرگ( دیده می شود.
 در بعضی از مویرگ های بدن کربن دی اکسید از خون خارج شده و اکسیژن به خون وارد می شود. )مویرگ های ششی(

 بعضی از مویرگ های بدن منفذدار هستند و بعضی از مویرگ های بدن دارای حفرات بین یاخته ای هستند و بعضی از آن ها فاقد منافذ بین 
یاخته ای و فاقد حفرات بین یاخته ای هستند. 

بررسی همۀ موارد:
الف مویرگ ها، کوچک ترین رگ های بدن بوده و در سطح خارجی آن ها غشای پایه دیده می شود. غشای پایه، شبکه ای از رشته های 

پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.

 غشای پایه در مویرگ های ناپیوسته به صورت ناقص است، اما در سایر مویرگ های خونی به صورت کامل است! 

ب بسیاری از مولکول های محلول در خون و مایع میان بافتی، از راه انتشار مبادله می شوند؛ مانند اکسیژن، گلوکز و کربن دی اکسید؛ 
نه همه مواد محلول!

 عبور آب از منافذ پر از آب دیوارۀ مویرگ ها، اسمز به حساب نمی آید.

تبادل مواد در مویرگ ها

مواد عبور کننده از این طریقروش عبور مواد
انرژی مصرف شده در این 

روش
ATP مصرف

بر اساس شیب 
غلظت

انتشار از راه منافذ پر آب 
دیواره مویرگ

گلوکز - آمینو اسید - یون پتاسیم و 
سدیم - آب 

ûüانرژی جنبشی مولکول ها

انتشار از غشای یاخته های 
ûüانرژی جنبشی مولکول هااوره - اکسیژن - کربن دی اکسید - آببافت پوششی

پروتئین های جابجا شونده )همانند درون بری و برون رانی
هورمون های پروتئینی(

üûانرژی زیستی

مواد درون خوناب به جز پروتئین هاجریان توده ای
اختالف فشار میان درون و 

بیرون مویرگ
)فشار اسمزی و تراوشی(

ûû

ج کمترین میزان فشار خون در سیاهرگ ها دیده می شود، نه سرخرگ ها! ضمناً دقت داشته باشید 
که فشار اسمزی در طول مویرگ های خونی معموالً ثابت باقی می ماند. از کجا فهمیدیم؟ از شکل مقابل! 

د مویرگ ها همگی، تنها یک الیۀ یاخته ای در دیوارۀ خود دارند؛ اما باید دقت داشته باشید که 
برخی از مویرگ ها، در ابتدای خود بندارۀ حلقوی دارند که جریان خون آن ها را تنظیم می کند.

29-  با توجه به شکل مقابل که منحنی الکتروقلب نگارۀ یک دختر جوان را نشان می دهد، کدام گزینه برای کامل کردن 
عبارت زیر مناسب است؟

» ............... A در منحنی مقابل، هنگام ثبت نقطۀ«
1( همانند C، فشار خون درون پایینی ترین حفره های قلبی، در حال افزایش است.

2( همانند D، ورود خون سیاهرگ های ششی به باالیی ترین حفره های قلبی تداوم دارد.
3( برخالف E، پیام تحریکی، به نزدیک ترین گره به تحتانی  ترین دریچۀ قلبی منتقل می شود.

4( برخالف B، طناب های ارتجاعی متصل به بزرگ ترین دریچۀ قلبی در حداکثر کشیدگی قرار دارند.





جریان به خارجفشار اسمزی

جریان به داخل
فشار خون



آزمون آنالین زیست شناسی

38

    1
نقطۀ A، ابتدای سیستول بطن ها را نشان می دهد. بطن ها، پایینی ترین حفره های قلب هستند. در نقطۀ C در اثر ورود خون دهلیزها 

به بطن ها، و در نقطۀ A به دلیل افزایش انقباض، فشار خون درون بطن ها در حال افزایش است.

 بیشترین فشار بطنی در ابتدای ثبت موج T و قبل از قلۀ آن، مشاهده می شود. کمترین فشار بطنی نیز قبل از باز شدن دریچه های 
دهلیزی-بطنی )پس از پایان T( ثبت می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
وارد می شود که یک حفره می باشد؛  به دهلیز چپ  قلبی، دهلیزها هستند. خون سیاهرگ های ششی،  باالیی ترین حفره های   2

بنابراین به کاربردن لفظ »حفره ها« نادرست است.

 ورود خون سیاهرگ ها به دهلیزها، در تمام زمان های یک چرخۀ قلبی صورت می گیرد.

3 تحتانی ترین دریچۀ قلبی، دریچۀ سه لختی است. گره دهلیزی-بطنی بالفاصله در عقب دریچۀ سه لختی قرار دارد. انتقال پیام از 
.E و A انجام می شود، نه در Q و P گره سینوسی-دهلیزی به گره دهلیزی-بطنی در فاصلۀ بین موج

4 بزرگ ترین دریچۀ قلبی، دریچۀ سه لختی است. در نقاط A و B، میوکارد بطن ها در حال انقباض است. در مرحله انقباض بطن ها، 
دریچۀ سه لختی بسته بوده و طناب های ارتجاعی متصل به آن، در حداکثر کشیدگی قرار دارند. پس برخالف غلطه دیگه!

30- کدام گزینه با در نظر گرفتن فرایندهای تنظیم تنفس، عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟
»مرکز تنفسی که در فاصلۀ ................. نسبت به نخاع قرار گرفته است، ................. «

1( دورتری– دارای گیرنده های حساس به غلظت نوعی ترکیب شیمیایی در خون است که پیش مادۀ آنزیمی در گویچه های قرمز است.
2( نزدیک تری- با ارسال پیام حرکتی به ماهیچۀ دیافراگم، منجر به آغاز ورود هوا به درون حبابک ها و بازشدن حبابک های بسته می شود.
3( دورتری– توانایی تولید و هدایت پیام عصبی با اثر مشابه پیام حاصل از تحریک گیرنده های کششی دیوارۀ برخی مجاری تنفسی، را دارد.
4( نزدیک تری– تحت تأثیر گیرنده های حساس به O2 که پایین تر از نخستین محل خروج انشعاب از آئورت قرار دارند، تنفس را تنظیم می کند.

    3
بصل النخاع و پل مغزی در ساقه مغز دارای مراکز تنظیم کنندۀ فرایند تنفس می باشند. بصل النخاع نسبت به پل مغزی در فاصله 
نزدیک تری نسبت به نخاع قرار گرفته است و در قسمت فوقانی خود با پل مغزی در ارتباط مستقیم است. مرکز تنفسی پل مغزی 
قادر است تا با ارسال پیام به مرکز تنفس در بصل النخاع باعث توقف دم شود. تحریک گیرنده های کششی دیوارۀ نایژه ها و نایژک ها 

نیز می تواند باعث ارسال پیام توقف دم به مرکز تنفسی بصل النخاع شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

1 گیرنده های حساس به افزایش CO2، درون بصل النخاع قابل مشاهده هستند، ولی درون پل مغزی نه! دقت داشته باشید که کربن 
دی اکسید پیش مادۀ آنزیم انیدراز کربنیک موجود در گویچه های قرمز است. 

2 حبابک ها بسته نمی شوند و علت آن هم، وجود حجم باقی مانده است.
 در برخی سواالت باید حواستان به کلماتی نظیر »آغاز« و »شروع« باشد. برای مثال در این گزینه، گفتن آغاز ورود هوا به درون 

حبابک، باعث می شود که این گزینه نادرست گردد. بنابراین، به کار بردن لفظ »آغاز« در برخی موارد باعث نادرست شدن گزینه می شود. یکی دیگر 

از این مثال ها، »آغاز به فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم« است که عبارتی نادرست می باشد. زیرا که پمپ سدیم – پتاسیم همواره فعال است.

ایجادشده  عصبی  پیام  تحت تأثیر  بصل النخاع   4
توسط گیرنده های حساس به غلظت اکسیژن خون قرار 
می گیرد، اما باید دقت داشته باشید که این گیرنده ها 
سرخرگ  جداشدن  محل  به  نسبت  باالتری  سطح  در 
که  کنید  دقت  هستند.  آئورت  سرخرگ  از  کرونری 
می شود؛  منشعب  آئورت  از  که  سرخرگی  نخستین 
محل  که  باشید  داشته  دقت  است.  کرونری  سرخرگ 
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جداشدن سرخرگ کرونری از سرخرگ آئورت را باید از شکل مقابل بفهمید و ببنید که این رگ ها در نزدیکی محل اتصال سرخرگ 
آئورت به قلب، از این سرخرگ جدا می شوند.

 هر مرکز تنفس در دستگاه عصبی که .............

1 در سطح باالتری قرار دارد  پل مغزی
2 توانایی ارسال پیام به ماهیچه های تنفسی را دارد  بصل النخاع

3 در پایان دم مؤثر است  بصل النخاع + پل مغزی
 توانایی دریافت پیام از گیرنده های شیمیایی )حساس به افزایش کربن دی اکسید و یا کاهش اکسیژن( را دارد  بصل النخاع

31- کدام گزینه، ویژگی مشترک تمام یاخته هایی است که در داخلی ترین الیۀ دیوارۀ نای قرار گرفته اند؟
1( از نظر ظاهری شباهت زیادی به یاخته های آسیب دیده طی مصرف گلوتن در افراد مبتال به سلیاک، دارند.

2( ضمن مصرف انرژی زیستی، با حرکت ضربانی مژک های خود مواد زائد و میکروب ها را به باال هدایت می کنند.
3( در تشکیل نازک ترین قسمت دیوارۀ این بخش از دستگاه تنفس مؤثر بوده و به الیۀ موثر در باز نگه داشتن آن، اتصال دارند. 

4( از یک سمت در اتصال با یاخته های غشای پایه بوده و از سمت دیگر در تماس با مادۀ حاوی آنزیم مخرب باکتری ها قرار دارد.
    1

صورت سوال چی میگه؟ منظور صورت سوال، یاخته های تشکیل دهندۀ مخاط نای است. 

یاخته های پوششی تشکیل دهندۀ مخاط نای، ظاهر استوانه ای شکل دارند و مشابه یاخته های روده هستند. یاخته های پوششی روده، 
ظاهری استوانه ای شکل دارند. در افرادی که به سلیاک مبتال هستند، یاخته های پوششی مخاط رودۀ باریک که ظاهر استوانه ای شکل 

دارند، از بین می روند. 
بررسی سایر گزینه ها:

2 با توجه به شکل مقابل متوجه می شویم، اغلب یاخته های مخاط نای دارای مژک می باشند، نه 
همۀ آن ها! 

 بسیاری از یاخته های مخاط نای مژک دارند و همچنین به این نکته توجه داشته باشید که 
هر یاختۀ دارای مژک در نای، بیش از یک مژک دارند. در ضمن دقت داشته باشید که مادۀ مخاطی، با 

مژک های این یاخته ها در تماس است.

3 یاخته های مخاط نای، در تشکیل نازک ترین الیۀ دیوارۀ آن نقش دارند و این یاخته ها به الیۀ غضروفی – ماهیچه ای )الیۀ موثر 

کمبود اکسیژن در خون

کشیدگی زیاد
ماهیچه های صاف
نایژه و نایژک ها

بصل النخاع

پل مغزی

تنش کوتاه مدت

افزایش میزان کربن
دی اکسید خون

انجام دمدستور به ماهیچه های دمینورون حرکتی

تنظیم زمان دم و توقف دمبصل النخاع

توقف دم نورون حرکتیبصل النخاعنورون حسی

گیرنده های شیمیایی حسی
افزایش آهنگ تنفسارسال پیام حرکتیدر بصل النخاع

افزایش آهنگ تنفس
گیرنده های شیمیایی در سرخرگ

آئورت و ناحیه گردن
پیام حسی به
بصل النخاع

ارسال پیام حرکتی
توسط بصل النخاع

ترشح اپی نفرین و
نوراپی نفرین از فوق کلیه

گردش این هورمون در خون
 باز کردن نایژک ها در شش ها و تاثیر آن بر دستگاه
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در بازنگه داشته شدن این مجاری( اتصال ندارند! 

 الیه ای از دیوارۀ نای که ......

1 حاوی غدد ترشحی است  زیر مخاط
2 نازک ترین الیه است  مخاط

3 متصل به دیواره مری است  پیوندی
 ضخامت بیشتری از بقیه دارد  غضروفی – ماهیچه ای

4 همۀ یاخته های مخاط نای در تماس مستقیم با غشای 
پایه قرار دارند و همۀ آن ها در تماس با مادۀ مخاطی قرار 
البته  لیزوزیم است.  آنزیم  می گیرند. مادۀ مخاطی حاوی 
باید دقت داشته باشید که عامل نادرستی این گزینه، گفتن 

عبارت »یاخته های غشای پایه« است.

 گاهی اوقات طراح با نسبت دادن ویژگی خاصی به یک بخش، سعی دارد که شما را به اشتباه بیاندازد. یکی از این موارد، آوردن 

عبارت »یاخته های غشای پایه« است! هر جا این عبارتو دیدی، سریع بگو کور خوندی طراح گرامی، من توی دام تو گیر نمیکنم! 

وظیفهیاخته های موجودنام الیه ها

مخاط

1. یاخته های پوششی 
استوانه ای دارای تعدادی مژک 

2. یاخته های پوششی 
استوانه ای فاقد مژک

مژک ها با حرکت ضربانی خود به سمت باال، ترشحات مخاطی و ناخالصی های به دام افتاده در 
)ATP آن را به سوی حلق می رانند. )با مصرف

ترشحات مخاطی که در سطح مخاط نای قرار دارند، میکروب ها و ناخالصی ها را به دام می اندازد.
)نکته: ترشح از طریق برون رانی است که نیازمند مصرف ATP می باشد.(

-غدد ترشحیزیر مخاط

 غضروفی - 
ماهیچه ای

یاخته های غضروفی
به شکل نعل اسبی – باز نگه داشتن مسیر عبور هوا

نکته: بافت غضروفی در دیوارۀ مجاری تنفسی از تغییر قطر مجاری تنفسی جلوگیری می کند.

یاخته های ماهیچه صاف
در قسمت اتصال به مری – برای عبور راحت لقمه غذا از مری و حرکت کرمی آن

نکته: طی فرایند انقباض ATP مصرف می کند.

یاخته های متنوع بافت پیوندی
پیوندی

-

مقایسه قطر الیه ها: الیۀ غضروفی - ماهیچه ای < الیۀ زیر مخاط < الیۀ پیوندی < الیۀ مخاط

32- چند مورد در ارتباط با عملکرد قلب انسان سالم صحیح است؟
الف( در انتهای موج T، مرحله ای از چرخۀ یاخته ای که طوالنی تر از بقیه است، در حال ثبت شدن می باشد.
ب( در ابتدای موج P، بدون نیاز به انقباض ماهیچه های میوکارد، خون از برخی حفرات قلب خارج می شود.

ج( در ابتدای موج T، عبور خون از برخی دریچه های ساختار قلب، در جهت باال به پایین در حال انجام است.
د( در فاصلۀ بین P تا Q، میزان فشار خون درون سرخرگ آئورت در حال کاهش یافتن به 80 میلی متر جیوه است.

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

موارد »الف« و »ب« صحیح هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف در انتهای موج T، مرحلۀ استراحت عمومی در حال وقوع است و به همین دلیل در این زمان، مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب 
که طوالنی تر از بقیه است؛ در حال ثبت شدن است.
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ب در ابتدای موج P، بخشی از مرحلۀ استراحت عمومی دارد ثبت می شود. در این زمان، بدون نیاز به انقباض دهلیزها خون از این 
حفرات قلبی خارج می شود و به درون بطن ها منتقل می گردد.

ج در ابتدای موج T، بخشی از مرحلۀ انقباض بطن ها در حال 
وقوع است. در این زمان دریچه های سینی باز هستند و به همین 
دلیل، امکان عبور خون از پایین به باال در این زمان وجود دارد. 

فشار  میزان  دهلیزها(  )انقباض   ،Q تا   P بین  فاصلۀ  در  د 
خون در 80 میلی متر جیوه قرار دارد، نه این که بخواهد به 80 
میلی متر جیوه برسد. دقت داشته باشید که در مرحلۀ انقباض 
آئورت  درون سرخرگ  فشار خون  زیر،  دهلیزها، طبق جدول 

ثابت باقی می ماند. )80 میلی متر جیوه(

33- نخستین دریچۀ قلبی که در تماس با خون خروجی از سیاهرگ باب قرار می گیرد، واجد کدام مشخصۀ زیر می باشد؟
1( برخالف کم قطعه ترین دریچۀ قلبی، ضمن ارتباط با دو حفرۀ قلبی، مانع برگشت خون روشن به حفرۀ باالیی می شود.

2( برخالف جلویی ترین دریچۀ قلبی، حین انقباض بطن ها، بخش های تشکیل دهندۀ آن به سمت باال حرکت می کند.
3( همانند مرکزی ترین دریچۀ قلبی، تحت تاثیر انقباض بزرگ ترین حفرات قلبی شکل فضایی خود را تغییر می دهد.

4( همانند کوچک ترین دریچۀ قلبی، تنها در زمان انقباض یکی از جفت حفرات باالیی یا پایینی قلب باز است.
     3

صورت سوال چی میگه؟ خون خروجی از سیاهرگ باب جزئی از گردش خون عمومی محسوب می شود و نخستین دریچة قلبی که در تماس با آن 

قرار می گیرد، دریچة سه لختی می باشد. 

مرکزی ترین دریچۀ قلبی، دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت است. تحت تاثیر انقباض بطن ها )بزرگ ترین حفرات قلبی(، دریچۀ 
سه لختی بسته می شود و دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت باز می گردد؛ بنابراین در زمان انقباض بطن ها، هر دو دریچه تغییر 

شکل فضایی خواهند داد.
بررسی سایر گزینه ها:

1 دریچۀ دولختی، کم قطعه ترین دریچۀ قلبی محسوب می گردد. هم دریچۀ دولختی و هم دریچۀ سه لختی، هم با دهلیز و هم با 
بطن در ارتباط هستند و در بخشی از چرخۀ ضربان قلب، مانع بازگشت خون به حفرۀ باالیی قلب می شوند؛ اما باید دقت داشته باشید 
که خون عبوری از دریچۀ دولختی، خون روشن بوده و خون عبوری از دریچۀ سه لختی خون تیره می باشد. بنابراین، دریچۀ سه لختی 

مانع بازگشت خون تیره به حفرۀ باالیی قلب می گردد.
2 دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی، جلویی ترین دریچۀ قلبی می باشد. دقت کنید که همۀ دریچه های قلبی تحت تأثیر انقباض 

بطن ها به سمت باال حرکت می کنند. 

 با توجه به حرکت دریچه های قلبی داریم:
1 انقباض بطن ها  موجب باالرفتن همۀ دریچه های قلبی می شود.  دریچه های سینی باز شده و دریچه های دهلیزی – بطنی، بسته 

می گردند.
2 تجمع خون در سطح باالیی دریچه های قلب  باعث پایین رفتن همۀ دریچه های قلبی می شود.  دریچه های سینی بسته شده و 

دریچه های دهلیزی – بطنی باز می گردند.

4 کوچک ترین دریچۀ قلبی، دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی است. حواستان باشد که دریچۀ سه لختی در حین انقباض دهلیزها 
و همینطور در حین استراحت عمومی باز است؛ ولی دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی تنها در هنگام انقباض بطن ها باز می باشد.

 هر دریچه قلبی که ...................

1 نسبت به سایر دریچه ها اندازه بزرگتری دارد  دریچۀ سه لختی 
2 نسبت به سایر دریچه ها اندازه کوچکتری دارد  دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی 

 نسبت به سایر دریچه ها در قسمت جلویی تر قرار گرفته است )به سطح شکمی نزدیک تر است(  دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی
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 نسبت به سایر دریچه ها در قسمت عقبی تری قرار گرفته است )به سطح پشتی نزدیک تر است(  دریچۀ سه لختی

 بیشترین فشار را در طی یک سیکل قلبی متحمل می شود  دریچۀ دولختی

 برای اولین بار در تماس با خون بازگشتی از سیاهرگ باب کبدی قرار می گیرد  دریچۀ سه لختی

 در تماس با خون تیره قرار می گیرد  دریچۀ سه لختی – دریچه سینی ابتدای سرخرگ ششی 

 در تماس با خون روشن قرار می گیرد  دریچۀ دولختی – دریچه سینی ابتدای سرخرگ آئورت 

 کمترین فاصله را از گره دهلیزی بطنی دارد  دریچۀ سه لختی 

 مرکزی ترین دریچۀ قلبی محسوب می شود  دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت 

 به طناب های ارتجاعی دیوارۀ بطن اتصال دارد  دریچه دولختی – دریچۀ سه لختی

 در ساختار خود دارای بافت پوششی سنگ فرشی تک الیه است  همۀ دریچه ها

 توسط بافت پیوندی استحکام یافته است  همه دریچه ها 

 مدت زمانی بیشتری را در طی یک سیکل قلبی باز است  دریچه های دهلیزی بطنی 

 مانع از بازگشت خون به حفره قلبی می شوند  همه دریچه ها

 از دو قطعه یا لت تشکیل شده است  دریچۀ دولختی 

 از سه قطعه یا لت تشکیل شده است  دریچۀ سه لختی - دریچه های سینی

 دارای قطعات آویخته در ساختار خود است  دریچۀ دولختی – دریچۀ سه لختی

دریچه های قلب: قسمت اعظم آنها پوششی سنگ فرشی است + برای افزایش استحکام بافت پیوندی رشته ای در قاعده دریچه ها وجود دارد.

دریچۀ سه لختیدریچۀ دولختی )میترال(مقایسه 
دریچۀ سینی ابتدای 

سرخرگ ششی
دریچۀ سینی ابتدای 

سرخرگ آئورت

بین دهلیز و بطن راستبین دهلیز و بطن چپمکان
بین بطن راست و 

سرخرگ ششی
بین بطن چپ و 
سرخرگ آئورت

ساختار

2 قطعه آویخته – از قسمت باال 
به دیواره قلب متصل )مرز دهلیز 
و بطن چپ( – از قسمت پایین 
با کمک چند طناب ارتجاعی 

به ماهیچه های درون بطن چپ 
متصل است.

3 قطعه آویخته – از قسمت باال 
به دیواره قلب متصل )مرز دهلیز 
و بطن راست( – از قسمت پایین 
از طریق چند طناب ارتجاعی به 
ماهیچه های درون بطن راست 

متصل است.

3 قطعه ای3 قطعه ای

انقباض 
بستهبستهبازبازدهلیزها

انقباض 
بازبازبستهبستهبطن ها

استراحت 
بستهبستهبازبازعمومی

خونی که از آن 
روشنتیرهتیرهروشنعبور می کند

نقش

با بسته شدن مانع برگشت خون 
از بطن چپ به دهلیز چپ می 
شود. – اگر فشار خون در بطن 
چپ بیشتر از دهلیز چپ باشد 

دریچه بسته می شود. دریچه یک 
طرفه بسته می شود. )به دلیل 

وجود طناب های ارتجاعی(

با بسته شدن مانع برگشت خون 
از بطن راست به دهلیز راست 

می شود. اگر فشار خون در بطن 
راست بیشتر از دهلیز راست باشد 
دریچه بسته می شود. دریچه یک 

طرفه بسته می شود. )به دلیل 
وجود طناب های ارتجاعی(

با بسته شدن مانع 
برگشت خون از 

سرخرگ ششی به بطن 
راست می شود. اگر فشار 
خون در سرخرگ بیشتر 

از بطن راست باشد 
دریچه بسته می شود.

با بسته شدن مانع 
برگشت خون از سرخرگ 
آئورت به بطن چپ می 
شود. اگر فشار خون در 
سرخرگ آئورت بیشتر 

از بطن چپ باشد دریچه 
بسته می شود.
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مقایسه اندازۀ دریچه ها: دریچۀ سه لختی < دریچۀ دولختی < دریچه سینی سرخرگ آئورت < دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی

مقایسه جایگاه دریچه ها از جلو به عقب ) سطح شکمی تا سطح پشتی(:
دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی  دریچه سینی سرخرگ آئورت  دریچه دولختی  دریچۀ سه لختی

در لحظه بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی = صدای اول قلب = پوم، قوی، گنگ و طوالنی
در لحظه بسته شدن دریچه های سینی = صدای دوم قلب = تاک، کوتاه و واضح

نکته: دریچه ها در هنگام بازشدن یا در طول بسته بودن صدایی ایجاد نمی کنند.

34- چند مورد دربارۀ حمل گازها در خون به نادرستی بیان شده است؟
الف( پروتئینی حاوی چهار نوع رشته، در جابه جایی گاز تنفسی نقش دارد که در تحریک گیرنده های موجود در مغز اثرگذار است.
ب( در صورت اتصال نوعی گاز سمی به یکی از آمینواسیدهای ساختار هموگلوبین، ظرفیت حمل اکسیژن در خون کاهش می یابد.
ج( اتم های آهن هر گروه هم پروتئین هموگلوبین، در مجاورت بخش اسفنجی شش ها توانایی اتصال به دو اتم اکسیژن را دارند.
د( فراوردۀ حاصل از اثرگذاری آنزیمی در گویچه های قرمز، بر روی CO2 پس از خروج از این یاخته ها به بیکربنات تبدیل می شود. 

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

همۀ موارد نادرست می باشند.
بررسی همۀ موارد:

الف پروتئین هموگلوبین در جابه جایی کربن دی اکسید نقش دارد. این گاز قادر است تا گیرنده های شیمیایی بصل النخاع را تحریک 
کند. هموگلوبین چهار رشتۀ پلی پپتیدی از دو نوع دارد.

ب در صورت اتصال گاز کربن مونواکسید به گروه هم هموگلوبین )نه به آمینواسیدها!(، ظرفیت حمل گاز اکسیژن در خون کاهش 
می یابد، زیرا محل اتصال کربن مونواکسید و اکسیژن به پروتئین هموگلوبین، یکسان می باشد.

ج هر گروه هم فقط یک اتم آهن دارد نه اتم ها! ضمناً هر گروه هم این توانایی را دارد که به یک مولکول اکسیژن یا دو اتم اکسیژن متصل شود.
د در صورت ترکیب شدن کربن دی اکسید و آب توسط آنزیم کربنیک انیدراز، کربنیک اسید به وجود می آید. این اسید ناپایدار 

بوده و در گویچه های قرمز )نه در خوناب!( تجزیه شده و به بیکربنات و یون هیدروژن تبدیل می شود.

 آنزیم کربنیک انیدراز، مولکول آب مصرف می کند، اما از آن جهت آبکافت و شکستن پیوند بین مونومرها استفاده نمی کند. 
بنابراین نمی توان گفت هر آنزیمی که آب مصرف می کند، سبب شکستن پیوند میان مونومرها می شود.

O2 اکسیژنCO2 کربن دی اکسید

7 درصد3 درصدمیزان انحالل در خوناب

23 درصد97 درصدانتقال توسط هموگلوبین

93 درصد97 درصدانتقال به کمک گویچۀ قرمز

-اتم آهن متصل به گروه هممحل اتصال به هموگلوبین

پیوستن یا گسستن آن به 
هموگلوبین تابع چیست؟

تابع غلظت این مولکول در 
اطراف هموگلوبین

تابع غلظت این مولکول در اطراف هموگلوبین

اتصال آن به هموگلوبین برگشت 
برگشت پذیربرگشت پذیرپذیر یا برگشت ناپذیر است؟

در بافت هادر شش هامحل پیوستن به هموگلوبین

در شش هادر بافت هامحل جدا شدن از هموگلوبین
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ویژگی های دیگر

چهار مولکول اکسیژن می تواند 
به 4 اتم آهن موجود در یک 
مولکول هموگلوبین متصل 

شوند.

70 درصد کربن دی اکسید توسط آنزیم کربنیک انیدراز در گویچه قرمز 
با مولکول آب ترکیب شده و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید 
به سرعت به یون بی کربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون هیدروژن به 
هموگلوبین می پیوندد تا مانع اسیدی شدن خوناب شود. یون بی کربنات 

از گویچۀ قرمز خارج شده و وارد خوناب می شود.

35- در مورد اجزای سازندۀ دستگاه لنفی، کدام گزینه صادق نیست؟
1( مجرایی لنفی که لنف اندام پایان دهندۀ گوارش کربوهیدرات ها را دریافت می کند، می تواند از پشت قلب عبور کند.

2( اندام لنفی موجود در قفسۀ سینه، در سطح پایین تری نسبت به محل اتصال دو سیاهرگ زیرترقوه ای به یک دیگر قرار دارد.
3( تجزیۀ پروتئین های خون و مصرف زیاد نمک اثری مشابه افزایش فشار خون سیاهرگ ها، بر میزان جریان مایع در رگ های لنفی دارد.
از کیلومیکرون ها  لیپوپروتئین  با مویرگ هایی مشابه مویرگ های ساختارهای سازندۀ  اندام لنفی که فقط در سمت چپ است،   )4

خون رسانی می شود.
   4

طحال اندام لنفی است که تنها در سمت چپ بدن قرار دارد. طحال توسط مویرگ های ناپیوسته خون رسانی می شود. از طرفی باید 
دقت داشته باشید که ساختارهای سازندۀ لیپوپروتئین از کیلومیکرون ها، کبد و بافت چربی هستند. کبد، مویرگ های ناپیوسته داشته 
و بافت چربی، مویرگ های پیوسته دارد. بنابراین، مویرگ های خون رسانی کننده به طحال، با مویرگ های خون رسانی کننده به بافت 

چربی متفاوت هستند. )دهم – فصل 2(

مقایسه انواع مویرگ ها

مویرگ های ناپیوستهمویرگ های منفذدارمویرگ های پیوستهمورد مقایسه ای

ماهیچه ها – شش ها – بافت اندام های دارای این نوع مویرگ
چربی – دستگاه عصبی مرکزی

کلیه ها – غدد درون ریز – روده 
– دستگاه لنفی

مغز استخوان – جگر - طحال

زیادکمخیلی کمفاصله بین یاخته ها

ثابتثابتثابتفشار اسمزی در طول مویرگ

به تدریج رو به کاهشبه تدریج رو به کاهشبه تدریج رو به کاهشفشار تراوشی در طول مویرگ

ناپیوستهپیوسته و ضخیمپیوستهغشای پایه

ûûüحفرۀ بین یاخته ای
ûüûمنافذ یاخته ای

üüûشکاف های بین یاخته ای
üüüعبور یاخته های خونی؟

تنظیم شدید ورود و خروج و 
ü û û مواد

شکل

  

غشاى پایه

بافت پوششى

حفرة بین یاخته اى منافذ یاخته اى

غشاى پایه ناقص

پ) ناپیوسته ب) منفذدار

 

غشاى پایه ضخیم

  منافذ یاخته اى

غشاى پایه

بافت پوششى

حفرة بین یاخته اى منافذ یاخته اى

غشاى پایه ناقص

پ) ناپیوسته ب) منفذدار
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ویژگی عمومی مویرگ ها: )1. یک الیه سلول پوششی سنگ فرشی اند.( / )2. صافی مولکولی برای محدود کردن عبور مولکول های درشت 
دارند.( / )3. کوچک ترین ر گ های بدن هستند.( )4. تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن در این رگ ها انجام می شود.( )5. دیوارۀ نازک و 

جریان خون کند امکان تبادل مناسب مواد را فراهم کرده است.(

 مویرگ کبد بر خالف معمول بین دو سیاهرگ فوق کبدی و باب کبدی قرار دارد. کالفک در کلیه بر خالف معمول بین دو 
سرخرگ وابران و آوران قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 منظور این گزینه، مجرای لنفی سمت چپ است که لنف خارج شده از رودۀ باریک )محل پایان گوارش کربوهیدرات ها!( را دریافت 

می کند. مجرای لنفی چپ از پشت قلب عبور می کند.

 در ارتباط با دستگاه لنفی داریم:
1 قطر مجرای لنفی چپ بیشتر از قطر مجرای لنفی راست است. لنف طحال و تیموس و آپاندیس به مجرای لنفی چپ وارد می شود. 

مجرای لنفی چپ از پشت قلب نیز عبور می کند. 
2 لنف دست راست به مجرای لنفی راست می ریزد ولی لنف دست چپ و پاها به مجرای لنفی چپ تخلیه می شود.

3 کف دست و ناحیه پیشانی و صورت گره لنفی ندارند.
 طحال و آپاندیس اندام های لنفی درون حفرۀ شکمی هستند و هر دو با مجرای لنفی چپ در ارتباط هستند. 

 مویرگ های لنفی انتهای بسته دارند.
و  راست  زیرترقوه ای  سیاهرگ  به  راست  لنفی  مجرای   

مجرای لنفی چپ به سیاهرگ زیرترقوه ای چپ می ریزد. 
 تیموس اندام لنفی موجود در قفسۀ سینه است و ظاهری 
فرد،  بزرگ شدن  با  تیموس  دارد.  انگلیسی   H شبیه حرف 
کوچک تر می شود و فعالیت آن در دوران کودکی بیشتر از 
بزرگسالی است. تیموس هورمون تیموسین را ترشح می کند 
که در تمایز لنفوسیت ها مؤثر است. دقت داشته باشید که 

تیموس محل بلوغ لنفوسیت های T است.
تمامی  تولید  در  که  است  لنفی  اندام  استخوان  مغز   
برای  بخش،  این  باشد.  مؤثر  می تواند  خونی  یاخته های 

هورمون اریتروپویتین گیرنده دارد.
وارد  لنفی  گره  به  را  لنف  که  لنفی  رگ های  تعداد   
می کنند، کمتر از تعداد رگ های لنفی است که لنف را از آن 
خارج می کنند. ضمنًا فضای درون گره لنفی حجره حجره 

مانند است.
 لوزه ها اندام های لنفی هستند که در حلق و در قسمت 
و  و طحال  تیموس  به  نسبت  و  گرفته اند  قرار  دهان  پشت 

آپاندیس، در سطح باالتری قرار دارند.

2 منظور تیموس است. تیموس با توجه به شکل، در سطح پایین تری نسبت به محل اتصال دو سیاهرگ زیرترقوه ای به  یک دیگر قرار دارد.
3 تجزیۀ پروتئین های خون و مصرف زیاد نمک و افزایش فشار سیاهرگی و افزایش فشار خون، همگی از جمله عواملی هستند که 
باعث افزایش احتمال بروز ادم می شوند. با افزایش احتمال بروز ادم، میزان جریان مایع در رگ های لنفی کاهش می یابد. بنابراین، همۀ 

این موارد، اثری مشابه بر میزان جریان لنف دارند. حاال با توجه به جدولی که دیدی، سوال بعدیو حل کن! 
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 کدام گزینه صحیح است؟
1( در مویرگ های اندام دریافت کنندۀ خون سیاهرگ باب، غشای پایۀ ناقصی داشته و در بین یاخته های خود، حفره هایی دارد.

2( در مویرگ های مرکز اصلی تنظیم تنفس در مغز، منافذ فراوانی در بین یاخته های پوششی دیده شده و غشای پایه ضخیم است.
3( در مویرگ های اندام اسفنج گونۀ موجود در قفسۀ سینه، الیۀ ایجادکنندۀ صافی مولکولی برای عبور مولکول های بسیار درشت ضخیم است.

4( در مویرگ های اندام اصلی مؤثر در جذب مواد گوارش یافته، ارتباط تنگاتنگ یاخته های پوششی، ورود و خروج مواد را به شدت 
کنترل می کند.

    1
منظور این گزینه، مویرگ های کبد است که از نوع ناپیوسته هستند و غشای پایۀ ناقصی دارند و بین یاخته های آن ها حفراتی دیده می شود.

36- در رابطه با فرایندهای تنفس در بدن فردی سالم، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
1( در بعضی موارد حین بازدم، ماهیچه های بین دنده ای خارجی با انقباض خود از حجم حبابک های موجود درون شش ها می کاهند.
2( در بعضی موارد حین دم، ماهیچه های ناحیۀ گردن باعث ورود بزرگ ترین بخش از ظرفیت تنفسی به درون دستگاه تنفس می شوند.
3( در همۀ فرایندهای دم، برخی ماهیچه های بین دنده ای با مصرف انرژی دنده ها را به سمت باال و جلو و جناغ را به سمت عقب می رانند.
4( در همۀ فرایندهای بازدم، ماهیچۀ مخطط دیافراگم به واسطۀ پیام عصبی صادرشده از مرکز بصل النخاع حالت گنبدی به خود می گیرد.

    2
در حین دم عمیق، چنین اتفاقی رخ می دهد؛ ولی در حین دم عادی چنین چیزی اتفاق نمی افتد. دقت داشته باشید که با دم عمیق، 

حجم ذخیرۀ دمی به درون دستگاه  تنفسی وارد می شود که بیشترین بخش تشکیل دهندۀ طرفیت تنفسی است.

 بیشترین فشار منفی درون قفسه سینه حین دم عمیق و بیشترین فشار مثبت هنگام بازدم عمیق رؤیت می شود. بیشترین فاصله 
بین پرده های جنب در اواخر دم عمیق و کمترین فاصله بین پرده ها در اواخر بازدم عمیق مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1 در حین بازدم عمیق، ماهیچه های بین دنده ای داخلی منقبض می شوند، نه ماهیچه های بین دنده ای خارجی!

 حرکت دادن دنده ها به سمت باال و جلو، مربوط به ماهیچه های بین دنده ای خارجی است.

3 در فرایند دم عادی همواره ماهیچه های بین دنده ای خارجی با مصرف انرژی زیستی دنده ها را به سمت باال و جلو و استخوان 
جناغ را به سمت جلو )نه عقب!( می برند.

 در هنگام دم، فاصلۀ بین دو پردۀ جنب افزایش و در هنگام بازدم، کاهش می یابد.

4 شاید فکر کنید این گزینه درست است اما باید به تلۀ تستی زیر دقت کنید:
 حین بازدم عادی، در پی به استراحت درآمدن ماهیچه های دمی و بدون صدور پیام از جانب بصل النخاع می باشد!

بازدم عمیقدم عمیقبازدم عادیدم عادی

کاهش شدیدافزایش شدیدکاهشافزایشحجم شش ها

کاهش شدیدافزایش شدیدکاهشافزایشحجم قفسه سینه

فاصله جناغ از ستون 
مهره

کاهشافزایشکاهشافزایش

ارسال پیام عصبی از 
بصل النخاع

 ü û ü ü

وضعیت ماهیچۀ 
دیافراگم

انقباض
)مسطح(

استراحت
)گنبدی شکل(

انقباض
)مسطح(

استراحت
)گنبدی شکل(
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وضعیت ماهیچه های 
بین دنده ای داخلی

انقباضاستراحتاستراحتاستراحت

وضعیت ماهیچه بین 
دنده ای خارجی

استراحتانقباضاستراحتانقباض

وضعیت ماهیچه های 
گردنی

استراحتانقباضاستراحتاستراحت

وضعیت ماهیچه های 
شکمی

انقباضاستراحتاستراحتاستراحت

ورود یا خروج حجم 
تنفسی؟

ورود حجم جاری و حجم خروج حجم جاریورود حجم جاری
ذخیره دمی

خروج حجم جاری و حجم 
ذخیره بازدمی

فعالفعالغیرفعالفعالفعال یا غیر فعال

37- در همۀ شبکه های مویرگی بدن انسان، رگ واردکننده و رگ خارج کننده از نظر ............... شباهت داشته و از 
لحاظ ............. متفاوت هستند. 

1( تعداد الیه های اصلی تشکیل دهندۀ دیوارۀ خود – نقش داشتن تلمبۀ ماهیچه های اسکلتی در جریان خون در آن ها
2( داشتن رشته های االستیک زیاد در الیۀ میانی خود – نوع و میزان ترکیبات مختلف موجود در خون

3( میزان ضخامت دیوارۀ خود – میزان گرد دیده شدن در پی برش عرضی مقطع آن ها
4( توانایی ایجاد نبض در پی جمع کردن مجرای خود – داشتن غشای پایه

    2
صورت سوال چی میگه؟ رگ واردکننده خون به شبکۀ مویرگی می تواند سرخرگ یا سیاهرگ )در شبکه مویرگی کبد( باشد. رگ خارج کنندۀ خون نیز 

غالبًا سیاهرگ است؛ البته در برخی موارد می تواند سرخرگ نیز باشد. پس صورت سوال می خواهد این ها را با هم مقایسه کند!

 شبکۀ مویرگی کالفک به سیاهرگ ختم نمی شود. خون از طریق سرخرگ آوران به کالفک وارد و از طریق سرخرگ وابران آن 
را ترک می کند. )فصل 5 دهم( البته بدون دانستن این نکته که کالفک به سرخرگ ختم می شود )نه سیاهرگ( نیز سوال قابل حل است.

رگ واردکننده و خارج کننده، چه سرخرگ باشند و چه سیاهرگ، در الیۀ میانی خود، رشته های االستیک زیادی دارند. از طرفی، نوع 
و میزان ترکیبات موجود در رگ واردکننده قطعاً با رگ خارج کننده از شبکۀ مویرگی متفاوت است. علت آن هم این است که در محل 

شبکۀ مویرگی، تبادل مواد صورت می گیرد که باعث می شود تا ترکیب خون تغییر کند.

 در مناطق مختلف کتاب درسی، شبکه های مویرگی اشاره شده اند که استثنا هستند. این موارد عبارتند از : )دهم – فصل 2 و 
5 و یازدهم – فصل 7(

1 خون جذب شده در دستگاه گوارش  سیاهرگ باب کبدی  تشکیل شبکۀ مویرگی در کبد و جذب مواد در کبد  تشکیل سیاهرگ 
دیگر  انتقال خون به بزرگ سیاهرگ زیرین 

2 سرخرگ آوران  کالفک و بروز فرایند تراوش ادرار  سرخرگ وابران  تشکیل شبکۀ دوم مویرگی  سیاهرگ
 سرخرگ ششی حاوی خون کم اکسیژن  تشکیل شبکۀ مویرگی در شش که در آن اکسیژن به خون وارد می شود و کربن دی اکسید از 

خون خارج می شود  تشکیل چهار سیاهرگ ششی که خون پر اکسیژن را حمل می کنند و به قلب می آورند.
 سرخرگ بند ناف جنین حاوی خون کم اکسیژن  تشکیل شبکۀ مویرگی در جفت  سیاهرگ بند ناف جنین حاوی خون غنی از اکسیژن

 سرخرگ شکمی ماهی که حاوی خون کم اکسیژن است  تشکیل شبکۀ مویرگی در آبشش  سرخرگ پشتی ماهی که حاوی خون غنی 

از اکسیژن است

بررسی سایر گزینه ها:
باید دقت داشته باشید که هم سرخرگ ها و هم  1 تعداد الیه های اصلی دیوارۀ سرخرگ ها و سیاهرگ ها سه تا می باشد. ضمناً 
سیاهرگ ها، جریان خون را به صورت یک طرفه هدایت می کنند. اما باید دقت داشته باشید که تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی به حرکت خون 
درون سیاهرگ ها کمک می کند ولی به سرخرگ ها کمکی نمی کند. بنابراین با توجه به این که در برخی شبکه های مویرگی ممکن 
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است رگ واردکننده و خارج کننده هر دو سیاهرگ باشند، نتیجه می گیریم که ممکن است در برخی شبکه های مویرگی، هم ورود 
خون و هم خروج آن، تحت تأثیر تلمبۀ ماهیچه های اسکلتی قرار گیرد.

عوامل ادامه جریان خون در سیاهرگ ها

فشار مکشی قفسه سینهدریچه های النه کبوتریتلمبۀ ماهیچه اسکلتیباقی مانده فشارخون

توضیحات
باقی ماندۀ فشار سرخرگی 
باعث ادامه جریان خون در 

سیاهرگ ها می شود.

 انقباض ماهیچه های دست و پا، 
شکم و دیافراگم، به سیاهرگ های 
مجاور خود فشاری وارد میکنند 

که باعث حرکت خون در سیاهرگ 
می شود.

وجود دریچه باعث یک 
طرفه شدن حرکت 
خون در سیاهرگ 

می شود و از بازگشت 
آن جلوگیری می کند.

در هنگام دم که قفسۀ سینه 
باز می شود، فشار از روی 

سیاهرگ ها برداشته می شود 
و درون آن ها فشار مکشی 

ایجاد می شود.

سیاهرگ 
همۀ قسمت های بدنهای مؤثر

همه سیاهرگ ها به ویژه در 
اندام های پایین تر از قلب

سیاهرگ های نزدیک قلبسیاهرگ های دست و پا

  ATP مصرف
برای ایجاد 

فشارخون حاصل انقباض قلب 
است و برای انقباض قلب انرژی 

ATP مصرف می شود.

انقباض ماهیچه اسکلتی نیازمند 
û مصرف انرژی است.

دم فرایندی فعال است و 
نیازمند مصرف انرژی می باشد.

جهت حرکت 
همه جهاتخون؟

همه جهات به خصوص به سمت 
باال

به سمت قلب و باالبه سمت باال

3 میزان ضخامت دیوارۀ رگ واردکننده و خارج کننده می تواند متفاوت باشد و یا یکسان باشد! )بسته به سرخرگ یا سیاهرگ بودن!( 
4 سیاهرگ ها نبض ندارند و ضمناً باید دقت داشته باشید که هم در ساختار سیاهرگ ها و هم در ساختار سرخرگ ها، غشای پایه وجود دارد.

 در زیر یاخته های بافت پوششی، غشای پایه وجود دارد که این یاخته ها را به یکدیگر و به بافت های زیر آن متصل نگه می دارد. 
غشای پایه شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است. )فصل 2 دهم(

مقایسه سرخرگ و سیاهرگ 

سیاهرگسرخرگ

پوششی سنگ فرشی یک الیهپوششی سنگ فرشی یک الیهالیه داخلی

ماهیچه صاف به همراه رشته های کشسان به الیه میانی
مقدار زیاد

ماهیچه صاف به همراه رشته های کشسان به 
مقدار زیاد )کمتر نسبت به سرخرگ(

بافت پیوندی )نازک تر از سرخرگ(بافت پیوندی الیه خارجی

ü û مقطع عرضی گرد
گسترده تر و بیشترکوچک تراندازه حفره داخلی )هم قطر(

بیشتر کمترحجم خون داخل آن)هم قطر(

ü û موجب پیوستگی جریان خون می شود؟
û û تبادل مواد با محیط اطراف

مقاومت کمترمقاومت شدیدترمقاومت نسبت به جریان خون

ü û دارای نقش در ایجاد فشار بیشینه
ü û دارای نقش در ایجاد فشار کمینه

در سیاهرگ های دست و پادر ابتدای سرخرگ ششی و آئورت دریچه

بیشتر در سطح بدنبیشتر در عمق بدنمحل این نوع رگ ها
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کمزیادفشار خون 

38- کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟
1( بخش سمت راست بزرگ ترین ماهیچۀ تنفسی نسبت به بخش سمت چپ آن، در سطح پایین تری قرار دارد.

2( در ششی که در سطح خود تعداد شیارهای بیشتری دارد، در مقایسه با شش دیگر نایژۀ اصلی زودتر منشعب می شود.
3( باالترین بخش اندام های اسفنج گونۀ موجود در قفسۀ سینه، در سطح باالتری نسبت به باالترین استخوان های دنده قرار دارد.

4( هر یک از الیه های تشکیل دهندۀ پردۀ متصل کنندۀ شش به دیوارۀ قفسۀ سینه، ضخامت کمتری نسبت به ماهیچه های بین دنده ای دارد.
    4

بخش سمت راست دیافراگم، به دلیل قرارگیری کبد در این قسمت نسبت به سمت چپ دیافراگم، در 
سطح باالتری قرار دارد. همان طور که میدانیم، بزرگ ترین ماهیچۀ تنفسی، دیافراگم است. 

بررسی سایر گزینه ها: 
راست شیارهای  است. شش  تشکیل شده  لوب  دو  از  و شش چپ  لوب  دارای سه  راست  2 شش 
بیشتری )در بین لوب های خود( دارد. همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید نایژۀ اصلی سمت 

راست زودتر منشعب می شود.
3 باالترین قسمت شش ها )اندام های اسفنج گونه( هم سطح با تیموس و در سطح باالتری نسبت به 

دندۀ اول قرار دارد.
4 شش ها اندام های تشکیل دهندۀ بیشتر حجم قفسۀ سینه هستند و پردۀ جنب ساختاری است که 
آن ها را به دیوارۀ قفسۀ سینه متصل می کند. طبق شکل کتاب درسی، هر یک از الیه های تشکیل دهندۀ 

پردۀ جنب ضخامت کمتری نسبت به ماهیچه های بین دنده ای دارند.

 با توجه به شکل های مربوط به شش ها داریم:
1 سطح باالیی شش ها باالتر از نخستین دنده و در سطح باالتری نسبت به استخوان جناغ قرار گرفته است. در مورد سطح پایینی شش ها هم 
باید بهتون بگم که سطح پایینی شش ها نسبت به سطح باالیی آن ها، قطورتر است و از طرفی سطح پایینی شش ها، پایین تر از جناغ قرار دارد. 
اما باید دقت داشته باشید که شش در هر جایی که باشد، قطعًا پایین ترین قسمت آن، در سطح باالتری نسبت به دیافراگم قرار گرفته است.

2 اندازۀ شش راست نسبت به شش چپ، بزرگ تر است. شش راست دارای سه لوب و شش چپ از دو لوب تشکیل شده است. شش 
راست شیارهای بیشتری )در بین لوب های خود( دارد.

3 نایژۀ اصلی سمت راست )موجود در شش راست( زودتر منشعب می شود.
 بخش سمت راست دیافراگم، به دلیل قرارگیری کبد در این قسمت نسبت به سمت چپ دیافراگم، در سطح 
باالتری قرار دارد. دقت داشته باشید که کبد با اثر فشاری خود باعث می شود که دیافراگم در سمت راست کمی 
باالتر برود ولی این اندام با اثر خود باعث می شود که کلیه در سمت راست و کولون در سمت راست، کمی پایین تر 

نسبت به سمت چپ بدن قرار داشته باشند.
 سطح تماس شش راست با دیافراگم، بیشتر از سطح تماس شش چپ با دیافراگم است.

 با توجه به شکل مقابل، با توجه به زاویۀ نایژۀ اصلی سمت راست و سمت چپ، در بیشتر موارد اجسام خارجی 
که به دستگاه تنفسی وارد می شوند به درون شش راست می روند، چون شیب قرارگیری نایژۀ اصلی سمت راست این 

بافت پیوندى و ماهیچه اى کم بافت پیوندى و ماهیچه اى زیاد
الیۀ خارجى

الیۀ میانى
الیۀ داخلى

سیاهرگ

مویرگ

سرخرگ

فضاى درونى رگ فضاى درونى رگ
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مورد را سبب شده است. این نکته از لحاظ بالینی در پزشکی مهم است! 
 با توجه به شکل های زیر به محل اتصال ماهیچه های تنفسی دقت بفرمائید! 

 هر یک از الیه های تشکیل دهندۀ پردۀ جنب ضخامت کمتری نسبت به ماهیچه های بین دنده ای دارند.
 دنده های 11 و 12 به جناغ متصل نیستند و دنده های 7 تا 10 در هر سمت، با یک غضروف مشترک به جناغ متصل اند.

 در ساختار استخوان جناغ، یک خط وجود دارد که آن را به دو قسمت تقسیم و دنده های شمارۀ 2 در هر سمت به مجاورت این قسمت 
متصل می شوند.

39- به منظور تکمیل عبارت زیر، کدام گزینه مناسب است؟
» در نوعی از تنفس که تبادالت گازی را در نوزاد دوزیستان ممکن می کند، ....... نوع تنفس انجام گرفته در حشرات، ............. .«

1( برخالف – انتقال گازهای تنفسی در بدن بدون نیاز به دخالت دستگاه گردش خون انجام می گیرد.
2( همانند – ساختارهای وجود دارند که می توانند از هدر رفتن مواد اساسی بدن جلوگیری کنند.

3( برخالف – افزایش مبادلۀ گازهای تنفسی به واسطۀ انشعابات سطح تنفسی امکان پذیر است.
4( همانند – تعدادی منفذ ارتباط بین محیط پیرامون و اندام تنفسی را برقرار می کند.

    2
صورت سوال چی میگه؟ منظور از نوع تنفس در نوزاد دوزیستان، تنفس آبششی و نوع تنفس در حشرات، تنفس نایدیسی می باشد. 

نایدیس ها معموالً ساختاری جهت بستن منافذ دارند که از هدر رفتن آب بدن جلوگیری می کند. در دستگاه تنفسی آبششی در 
ماهی ها، خارهای آبششی، ساختارهایی هستند که از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیری می کنند.

 نوزاد قورباغه از پمپ فشار مثبت استفاده نمی کند و پمپ فشار مثبت مربوط به قورباغۀ بالغ است.

بررسی سایر گزینه ها:
1 حشرات بدون نیاز به فعالیت دستگاه گردش خون، به تبادالت گازی می پردازند؛ اما باید دقت داشته باشید که تنفس آبششی در 

دوزیستان به دستگاه گردش خون نیاز دارد.  
3 نایدیس ها در ملخ به انشعابات باریک تری تقسیم می شوند و سطح مبادلۀ گازهای تنفسی را افزایش می دهند. 

4 حواستان باشد که در تنفس آبششی، اندام تنفسی فاقد منفذ می باشد. 

 کدام گزینه در ارتباط با تبادالت گازی در جانوران به نادرستی بیان شده است؟
1( نوعی جانور مهره دار دارای حفرۀ دهانی واجد نوعی مادۀ مخاطی لغزنده به منظور مرطوب نگه داشتن پوست خود می باشد.
2( نوعی جانور بی مهرۀ دارای شبکۀ مویرگی زیرپوستی گسترده، گازها را با فضاهای خالی میان ذرات خاک مبادله می کند.

3( نوعی جانور مهره دار دارای بیشترین انرژی مصرفی نسبت به سایر مهره داران دارای 9 جفت کیسۀ هوادار می باشد.
4( نوعی جانور بی مهره و خشکی زی همانند دوزیستان بالغ از شش ها در دستگاه تنفسی خود استفاده می کند.

    3
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این سوال در ارتباط با نحوه و سازوکار دستگاه تنفسی در جانوران مختلف است. پرندگان به علت پرواز نسبت به سایر مهره داران انرژی 
بیشتری مصرف می کنند. در این جانوران 9 عدد ) نه 9 جفت!( کیسه هوادار در مجاورت شش ها قرار گرفته اند که کارایی تنفس آن ها 
را نسبت به پستانداران افزایش می دهد. سایر گزینه ها درست هستند. گزینۀ 1، قورباغه و گزینۀ 2، کرم خاکی را بیان می کند. ضمناً 

در مورد گزینۀ 4 هم باید بهتون بگم که برخی بی مهرگان قادر هستند که تنفس ششی داشته باشند. 

40- کدام گزینه در مورد بخش های مختلف قلب صحیح است؟
1( حفره ای که بیشترین رگ های قلبی به آن متصل می باشد، نسبت به قوی ترین حفرۀ قلبی فاصلۀ بیشتری تا اندام لنفی قفسۀ سینه دارد.

2( قوی ترین حفرۀ قلبی، خونی با اکسیژن کمتر نسبت به حفرۀ قلبی واجد گره های شبکۀ هادی را درون خود جای داده است.
3( سرخرگ آئورت در سطح باالتری نسبت به محل انشعاب سرخرگ متصل به بطن راست به سه قسمت منشعب می شود.
4( حفرۀ قلبی مرتبط با مدخل بزرگ سیاهرگ زبرین، از نظر داشتن طناب های ارتجاعی مشابه بزرگترین حفرۀ قلبی است.

    3
همان طور که در شکل ابتدای فصل مشاهده می کنید، سرخرگ آئورت در حین عبور از 
روی سرخرگ ششی به سه قسمت منشعب می شود. بنابراین محل انشعاب سرخرگ ششی 

نسبت به محل خروج این سه انشعاب از سرخرگ آئورت، پایین تر است.
بررسی سایر گزینه ها:

به آن، دارای  با داشتن چهار سیاهرگ متصل  1 همان طور که می دانید دهلیز چپ، 
به  نسبت  تیموس  غدۀ  تا  دهلیز چپ  فاصلۀ  می باشد.  مرتبط  بیشترین رگ های خونی 

فاصلۀ بطن چپ )قوی ترین حفرۀ قلبی( تا تیموس کمتر است. 

مجموعچپ: خون روشنراست: خون تیره

دهلیزها
بزرگ سیاهرگ زیرین
بزرگ سیاهرگ زبرین

سیاهرگ کرونری
7 سیاهرگ4 سیاهرگ ششی

2 سرخرگسرخرگ آئورتسرخرگ ششیبطن ها

9 رگ متصل به حفرات قلب5 رگ4 رگمجموع

سینوسی  گره های  دارای  راست  دهلیز  می باشد.  چپ  بطن  قلب،  حفرۀ  قوی ترین   2
دهلیزی و دهلیزی بطنی می باشد؛ همان طور که می دانید از هر دو حفره  قرار گرفته در 

سمت راست بدن خون تیره عبور می کند.
4 با توجه به شکل ابتدای فصل متوجه می شویم، مدخل بزرگ سیاهرگ زبرین در دهلیز راست قرار دارد. همچنین بزرگترین حفرات 

قلبی بطن ها می باشند. با توجه به شکل، درون بطن ها برخالف دهلیزها طناب های ارتجاعی دیده می شوند.

 چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟
» در ارتباط با ساختار قلب انسان و محل قرار گیری آن می توان گفت ................ «

الف( ضخیم ترین ماهیچه های قلبی در دیوارۀ بطن چپ قلب قابل مشاهده اند.
ب( سیاهرگ های ششی سمت چپ از سیاهرگ های ششی سمت راست طویل تر هستند.

ج( تعداد طناب های ارتجاعی متصل به بطن راست بیشتر از این تعداد در بطن چپ می باشد.
د( انشعابی از سرخرگ ششی که از جلوی آئورت نزولی عبور می کند، نسبت به انشعاب دیگر سرخرگ ششی طویل تر است.

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

موارد »الف و ج« صحیح می باشند. 
بررسی همۀ موارد:

الف ضخیم ترین ماهیچه های قلبی در دیوارۀ بطن چپ قابل مشاهده اند، به طوری که ضخامت ماهیچه های این بطن از بطن راست 
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بیشتر می باشد. بطن چپ بواسطه سرخرگ آئورت خون را به تمامی اندام های بدن می فرستد، بنابراین باید قدرت کافی جهت پمپاژ 
خون به دورترین قسمت های بدن را نیز داشته باشد.

ب به طور کلی قلب انسان در سمت چپ قفسه سینه قرار گرفته است و به شش چپ نزدیک تر می باشد. بنابراین می توان گفت 
سیاهرگ های ششی که از شش چپ به سمت قلب حرکت می کنند، نسبت به سیاهرگ های ششی سمت راست طول کمتری دارند.

ج تعداد طناب های ارتجاعی متصل به بطن راست نسبت به بطن چپ بیشتر می باشد. 
د سرخرگ ششی که از جلوی آئورت نزولی عبور می کند، همان سرخرگ ششی سمت چپ می باشد. سرخرگ ششی سمت راست 

به دلیل فاصلۀ بیشتری که از بطن راست تا شش طی می کند، نسبت به سرخرگ ششی سمت چپ طویل تر است.

41- با توجه به مراحلی از چرخۀ ضربان قلب که در آن میوکارد عادی برخی از حفرات قلب در حال انقباض است، کدام 
گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟

» در هر مرحله ای از فعالیت قلب که ................ «
1( حجم خون موجود درون قلب در حال کاهش است، امکان عبور خون تیره از مرکزی ترین دریچۀ قلبی وجود دارد.

2( خون درون همۀ حفرات قلبی وارد می گردد، گره بزرگ تر تشکیل دهندۀ شبکۀ هادی قلب فعالیت خود را آغاز می کند.
3( در ابتدای آن، صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود، میزان فشار خون حفرات باالیی قلب کمتر از حفرات پایینی است.

4( در ابتدای آن گروهی از دریچه های قلب به دلیل تجمع خون در سطح باالیی خود بسته می شوند، ثبت بخشی از موج P ممکن است.
    3

صورت سوال چی میگه؟ با توجه به توضیحاتی که در صورت سوال داده شده است، باید ما مراحل انقباض دهلیزها و انقباض بطن ها را مد نظر 

بگیریم، چون که در مرحلۀ استراحت عمومی، تمامی میوکارد عادی قلب در حال استراحت است. 

در ابتدای مرحلۀ انقباض بطن ها و استراحت عمومی از سمت چپ قفسۀ سینه، صدا شنیده می شود. با توجه به فرض صورت سوال، 
تنها مرحلۀ انقباض بطن ها مد نظر این گزینه است. در مرحلۀ انقباض بطن ها، به دلیل منقبض شدن ماهیچه های این حفرات قلبی، 

فشار خون بطن ها بیشتر از فشار خون دهلیزها است.
 کال بیان اهمیت مراحل چرخۀ ضربان قلب و ECG و مطالب مرتبط با اون ها برای همه آش��کار اس��ت. پس یادت باشد که چرخۀ 

ضربان قلب پای ثابت کنکوره و باید بهش توجه ویژه بندازی! 

بررسی سایر گزینه ها: 
1 حجم خون درون قلب، در مرحلۀ انقباض بطن ها کاهش می یابد. در این مرحله، خون روشن )نه تیره!( از مرکزی ترین دریچۀ قلب 

)دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت( عبور می کند. 

 هر مرحله ای از چرخۀ صربان قلب که .....
1 کاهش حجم خون درون قلب دیده می شود  انقباض بطن ها

2 افزایش حجم خون درون قلب دیده می شود  انقباض دهلیزها و استراحت عمومی

تحریک دهلیزىتحریک بطنىاستراحت بطنى

استراحت
دهلیز ها

گره دهلیزى
بطنى

گره سینوس
دهلیزى

تحریک هاى ایجاد شده در هر قسمت قلب باعث ثبت بخشى از نوار قلب مى شود.ر



سؤاالت و پاسخنامه پایه دوازدهم

53

2 در مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، خون به درون همۀ حفرات قلبی وارد می شود. دقت داشته باشید که آغاز فعالیت 
گره سینوسی – دهلیزی، در انتهای مرحلۀ استراحت عمومی است؛ در زمانی که هنوز موج P ثبت نشده است. به شکل قبل یه نگاهی 
بنداز تا اینو متوجه بشی! از طرف دیگه باید دقت داشته باشی که ما نباید به مرحلۀ استراحت عمومی، در این سوال توجه می کردیم! 

پس این گزینه هم نادرسته.
4 توضیحات گفته شده در این گزینه، مربوط به مرحلۀ استراحت عمومی است و به همین دلیل، این گزینه نادرست می باشد! 

 هر مرحله ای از یک چرخۀ ضربان قلب ...............

1 در طی آن فشار خون آئورت به بیشترین مقدار می رسد : سیستول بطنی 
2 در طی آن فشار خون دهلیزها به بیشترین مقدار می رسد : سیستول دهلیزی 

 در طی آن فشار خون بطن ها به بیشترین مقدار می رسد : سیستول بطنی

 در طی آن فعالیت گره سینوسی دهلیزی آغاز می شود : استراحت عمومی 

 در طی آن پیام برای نخستین بار به گره دهلیزی بطنی می رسد: سیستول دهلیزی

 در تمامی طول این مرحله، فشار خون آئورت بدون تغییر باقی می ماند : سیستول دهلیزی 

 فشار خون بطن ها در بخشی از آن رو به افزایش است: انقباض دهلیزی – سیستول بطنی

 فشار خون دهلیزها در بخشی از آن رو به افزایش است : سیستول دهلیزی – سیستول بطنی

 خون دهلیزها در حال خروج است: استراحت عمومی - سیستول دهلیزی

 در طی آن فشار خون آئورت شروع به افزایش می کند: سیستول بطنی 

 در بخشی از آن بیشترین شدت پتانسیل الکتریکی در یاخته های قلبی ثبت می شود: سیستول بطنی 

 در بخشی از آن کمترین شدت پتانسیل الکتریکی در یاخته های قلبی ثبت می شود: سیستول بطنی 

 در طی آن تحریکات بافت هادی سرتاسر دهلیزها را در بر می گیرد: سیستول دهلیزی

 در طی آن تحریکات بافت هادی سرتاسر بطن ها را در بر می گیرد: سیستول بطنی

 در طی آن امکان افزایش شدت پتانسیل الکتریکی وجود دارد: همه مراحل

 در طی آن امکان کاهش شدت پتانسیل الکتریکی وجود دارد : همه مراحل

 در طی بخشی از آن شدت پتانسیل الکتریکی ثابت باقی می ماند: همه مراحل

42- کدام گزینه در ارتباط با اعمال و ساختار دستگاه تنفس به درستی بیان شده است؟
1( همزمان با فرایند سرفه میزان مصرف مولکول های پرانرژی ATP در تمامی ماهیچه های تنفسی، کاهش می یابد.

2( پردۀ صوتی در حنجره در قسمت پایین تری نسبت به اپی گلوت و نخستین حلقه غضروفی C شکل در دیوارۀ نای قرار گرفته اند.
3( چین خوردگی های مخاط در محل حنجره، در پی برخورد با هوای بازدمی فرایندهای واژه سازی و تولید صدا را انجام می دهند.

4( جهت حرکت زبان کوچک طی عطسه با جهت حرکت اپی گلوت در مؤثرترین راه برای خروج مواد در فرد مصرف کنندۀ دخانیات متفاوت است.
    4

در فرایند عطسه برخالف سرفه )مؤثرترین راه برای خروج مواد در یک فرد معتاد( زبان کوچک به سمت پایین حرکت می کند، تا 
راه بینی را باز کند و مواد عالوه بر دهان بتوانند از راه بینی هم خارج شوند. در هر دوی این فرایندها اپی گلوت به سمت باال حرکت 
می کند، تا راه نای را باز کند. بنابراین در فرایند عطسه زبان کوچک در جهت پایین و در فرایند سرفه اپی گلوت به سمت باال حرکت 

می کند. )خالف جهت هم!(
زبان دهانه حنجره اپی گلوت زبان کوچک نام فرایند

باال باال پایین باال بلع

پایین باال پایین باال استفراغ

پایین پایین باال باال سرفه

پایین پایین باال پایین عطسه

بررسی سایر گزینه ها:
1 در فرایند سرفه هوا با فشار از راه دهان به بیرون خارج می شود. برای این کار گروهی از ماهیچه های تنفسی منقبض می شوند.
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 مرکز انعکاس هایی مانند عطسه، سرفه و بلع می باشد. همان طور که به یاد دارید به دلیل از بین رفتن یاخته های مژک دار بینی 
در افراد معتاد و سیگاری، سرفه راه بهتری برای خروج مواد زائد می باشد.

 هر انعکاس تنفسی که طی آن ..............

1 هوا با فشار از دهان خارج می شود  عطسه + سرفه
2 هوا با فشار از بینی خارج می شود  عطسه

 هوا با فشار تنها از دهان خارج می شود  سرفه

 هوا با فشار تنها از بینی خارج می شود  هیچ کدام

2 با توجه به شکل مقابل، پردۀ صوتی که حاصل چین خوردگی مخاط حنجره 
هستند، در سطح پایین تری نسبت به برچاکنای یا همان اپی گلوت قرار دارند ولی 
باید دقت داشته باشید که پردۀ صوتی در سطح باالتری نسبت به نخستین غضروف 

C شکل دیوارۀ نای قرار دارد.
3 پردۀ صوتی در محل حنجره تنها در فرایند تولید صدا نقش ایفا می کند و واژه سازی را انجام نمی دهد. واژه سازی به وسیلۀ لب ها 

و دهان )شامل زبان و دندان ها( صورت می گیرد.

43- موارد مطرح شده در کدام گزینه پیامدهای اختالل در عملکرد یاخته های نوع دوم حبابک ها در دوران جنینی و 
کودکی است؟  

1( افزایش تعداد پیام های تولیدی توسط بصل النخاع همانند کاهش مقدار حجم هوای باقی مانده درون شش ها
2( افزایش میزان نیروی کشش سطحی مایع موجود درون حبابک ها همانند افزایش حجم  پذیری کیسه های حبابکی

3( کاهش تحریک گیرندۀ حساس به کاهش اکسیژن خون همانند افزایش تحریک مراکز حفظ کنندۀ فشار سرخرگی در حد طبیعی
4( کاهش اختالف غلظت اکسیژن موجود در مویرگ های ششی و هوای جاری دمی نسبت به حالت طبیعی همانند افزایش حجم باقی مانده

    1
صورت سوال چی میگه؟ یاخته های نوع دوم دیوارۀ حبابک ها، همان یاخته های ترشح کنندۀ سورفاکتانت هستند. بنابراین منظور صورت سوال، 

شرایط کاهش سورفاکتانت است. 

در صورت اختالل این یاخته ها، به دلیل اینکه کیسه های حبابکی سخت باز می شوند، فرد باید برای جبران کاهش اکسیژن خون به 
مقدار بیشتر نفس بکشد. با افزایش آهنگ تنفس، بصل النخاع باید تعداد پیام های بیشتری تولید کند. از طرفی، مقدار حجم هوای 

باقی مانده در شش ها به دلیل سخت شدن بازشدگی کیسه های حبابکی، کاهش )نه افزایش( می یابد. )افزایش – کاهش(

 در دیوارۀ حبابک، هر یاخته ای که .........

1 ظاهر سنگفرشی دارد  نوع اول
2 تعداد بیشتری دارد  نوع اول

3 پوششی محسوب می شود  نوع اول و دوم
 عامل سطح فعال )سورفاکتانت( ترشح می کند  نوع دوم

بررسی سایر گزینه ها:
2 سورفاکتانت با کاهش نیروی کشش سطحی، باز شدن کیسه ها را آسان می کند؛ بنابراین کاهش آن، با افزایش نیروی کشش سطحی 

و کاهش حجم پذیری کیسه های حبابکی همراه است. )افزایش – کاهش(
3 کاهش اکسیژن خون، با تحریک بیشتر گیرندۀ حساس به کاهش اکسیژن خون و تحریک مراکز حفظ کنندۀ فشار سرخرگی در 

حد طبیعی همراه است. )افزایش – افزایش(
با توجه به اینکه کیسه های حبابکی سخت باز می شوند، می توان برداشت کرد مقدار تهویۀ هوا کاهش می  یابد و مقدار ورود   4
اکسیژن به مویرگ های ششی کاهش پیدا می کند. با توجه به اینکه مقدار غلظت اکسیژن در هوای جاری دمی ثابت است؛ می توان 
بیان کرد اختالف غلظت اکسیژن موجود در مویرگ های ششی و هوای جاری دمی نسبت به حالت طبیعی در صورت کاهش مقدار 

سورفاکتانت افزایش پیدا می کند. ضمناً گفتیم که حجم باقی مانده هم کم می شود. )افزایش – کاهش(
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44- با توجه به منحنی اسپیروگرام موجود در شکل مقابل، کدام گزینه در ارتباط با حجم تنفسی )؟( درست بیان شده است؟
1( برخالف حجم تنفسی که خروج آن مستلزم انقباض ماهیچه های شکمی است، اندازه ای بیشتر از 

حجم هوای مرده دارد.
نگه داشتن  باز  در  مهمی  نقش  می شود،  وارد شش ها  عادی  دم  طی  که  تنفسی  حجم  همانند   )2

حبابک ها حین تنفس بر عهده دارد.
3( برخالف حجم تنفسی که طی دم معمولی به بخش های مبادله ای نمی رسد، تنها در پی انقباض 

ماهیچه های گردنی ثبت می شود.
4( همانند حجم تنفسی که تبادل گازها را همزمان با فرایند بازدم ممکن می سازد، بخشی از ظرفیت 

حیاتی شش ها را تشکیل می دهد.
    3

صورت سوال چی میگه؟ بخش نشان داده شده در شکل، حجم ذخیرۀ دمی است. 

حجم ذخیرۀ دمی تنها در طی دم عمیق )که همزمان است با انقباض ماهیچه های گردنی!( به درون شش ها وارد می شود. اما باید 
دقت داشته باشید که هوای مرده )که به بخش های مبادله ای نمی رسد!( هم در طی دم عادی و هم در طی دم عمیق قابل ثبت است.

 هوای باقی مانده را نمی توان توسط دستگاه دم سنج اندازه گیری کرد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 حجمی که خروج آن مستلزم انقباض ماهیچه های شکمی است، همان هوای ذخیره بازدمی است. هوای ذخیرۀ دمی همانند هوای 

ذخیرۀ بازدمی ) 1300 میلی لیتر( نسبت به هوای مرده )نزدیک 150 میلی لیتر( حجم بیشتری دارند. 

 رطوبت هوای بازدمی بیشتر از هوای دمی است.

2 حجم تنفسی که در دم عادی وارد شش ها می شود، هوای جاری با ظرفیت حدودی 500 میلی لیتر می باشد. دقت داشته باشید 
که حجم باقی مانده نقش مهمی در بازنگه داشتن حبابک ها حین تنفس بر عهده دارد، نه هوای جاری و نه حجم ذخیرۀ دمی!

 به علت وجود هوای باقی مانده، تهویه ششی در فرایند بازدم نیز صورت می گیرد.

4 منظور این گزینه، حجم باقی مانده است. این حجم بخشی از ظرفیت حیاتی شش ها نیست! راستی توی شکل بعدی آیا تا به حال 
دقت کرده بودی که بینی فردی که در حال استفاده از اسپیرومتر است، را می بندند؟!

 هر حجم تنفسی که ...............

1 در دم عادی پس از بازدم عادی، وارد شش ها می شود  حجم جاری
2 در دم عمیق پس از یک بازدم عادی، وارد شش ها می شود  حجم جاری + حجم ذخیرۀ دمی

3 تنها در دم عمیق وارد شش ها می شود  حجم ذخیرۀ دمی
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 در بازدم عادی پس از دم عادی، خارج می شود  حجم جاری

 در بازدم عمیق پس از دم عادی، خارج می شود  حجم جاری + حجم ذخیرۀ بازدمی

 تنها در بازدم عمیق خارج می شود  حجم ذخیرۀ بازدمی

45- در ارتباط با الیه های تشکیل دهندۀ دیوارۀ قلب و کیسۀ محافظت کنندۀ آن، چند مورد زیر به طورحتم درست است؟
الف( نازک ترین الیۀ کیسۀ محافظ  قلب همانند داخلی ترین الیۀ دیوارۀ قلب، در تماس با نوعی مایع قرار می گیرند.

ب( ضخیم ترین الیۀ کیسۀ محافظ قلب برخالف ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب، بافت پیوندی واجد رشته های کالژن فراوان دارد.
ج( ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب همانند الیه های متصل به آن، در ساختار برخی از یاخته های خود بیش از یک هسته دارد. 

د( خارجی ترین الیۀ کیسۀ محافظ قلب برخالف داخلی ترین الیۀ قلب، می تواند واجد یاخته هایی با هستۀ به گوشه رانده شده باشد.
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

     2
موارد »الف« و »د« درست هستند. 

بررسی همۀ موارد: 
و  است  )اپی کارد(  برون شامه  قلب،  محافظت کنندۀ  کیسۀ  الیۀ  نازک ترین  الف 
تماس  در  آندوکارد  )آندوکارد( می باشد.  قلب، درون شامه  دیوارۀ  داخلی ترین الیۀ 
با خون قرار دارد که نوعی مایع است. از طرفی، اپی کارد نیز با مایع آبشامه ای در 

تماس است که نوعی مایع می باشد.

 عالوه بر برون شامه، بافت پوششی الیۀ پیراشامه در تماس با مایع آبشامه ای 
قرار می گیرد. 

 الیه های اپی کارد و پریکارد )بافت پوششی سنگ فرشی( در تماس با مایع آبشامه ای قرار می گیرند.

ب ضخیم ترین الیۀ کیسۀ محافظت کنندۀ قلب، پریکارد بوده و ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب، میوکارد می باشد. هم در پریکارد و هم 
در میوکارد، امکان مشاهدۀ رشته های پروتئینی کالژن وجود دارد. 

 در ساختار قلب و الیه های کیسۀ محافظ آن:
1 ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب  میوکارد

2 ضخیم ترین الیۀ کیسۀ محافظ قلب  پریکارد

ج میوکارد )ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب( به الیه های اپی کارد و آندوکارد متصل است. در الیۀ میوکارد، یاخته های ماهیچه ای وجود 
دارند که برخی از آن ها دو هسته ای می باشند ولی در اپی کارد و آندوکارد این طور نیست! 

 در ساختار میوکارد، بیش تر حجم را یاخته های ماهیچه ای تشکیل می دهند ولی در این الیه، عالوه بر یاخته های ماهیچه ای، 
رگ های خونی مربوط به تغذیۀ قلب، رشته های بخش خودمختار دستگاه عصبی و یاخته های پیوندی رشته ای تشکیل دهندۀ اسکلت فیبری 

مشاهده می شوند.

 در ساختار قلب و الیه های کیسۀ محافظ آن:
1 نازک ترین الیۀ دیوارۀ قلب  آندوکارد 

2 نازک ترین الیۀ کیسۀ محافظ قلب  اپی کارد

 ضخامت الیۀ پوششی پریکارد و ضخامت الیۀ پیوندی آن، بیش تر از ضخامت آندوکارد است.

د داخلی ترین الیۀ دیوارۀ قلب، درون شامه )آندوکارد( بوده و خارجی ترین الیۀ کیسۀ محافظت کنندۀ قلب، پیراشامه )پریکارد( 
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است. آندوکارد تنها از یاخته های پوششی تشکیل شده است، ولی پریکارد، هم یاخته های پوششی 
و هم یاخته های بافت پیوندی دارد. در برخی موارد درون پریکارد و اپی کارد امکان دارد یاخته های 
بافت چربی مشاهده شود. بنابراین، در پریکارد برخالف آندوکارد، امکان مشاهدۀ یاخته های بافت 
چربی وجود دارد. یاخته های بافت چربی، دارای هسته هایی هستند که به گوشه ای رانده شده اند. 

)دهم – فصل 2(

 ترتیب الیه های دیوارۀ قلب و کیسۀ محافظت کنندۀ آن از خارج به داخل، به ترتیب شامل 
»پریکارد، اپی کارد، میوکارد و آندوکارد« می باشد.

 در ساختار قلب و کیسه های محافظ آن ....

1 الیه ای از دیوارۀ قلب که کمترین ضخامت را دارد  آندوکارد
2 الیه ای از کیسۀ محافظ قلب که کمترین ضخامت را دارد  اپی کارد 

3 الیه ای از دیوارۀ قلب که بیشترین ضخامت را دارد  میوکارد
 الیه ای از کیسۀ محافظ قلب که بیشترین ضخامت را دارد  پریکارد

 الیه ی از دیوارۀ قلب که با نوعی مایع در تماس است  آندوکارد + اپی کارد + پریکارد

یکارد  الیه ای از کیسۀ محافظ قلب که با نوعی مایع در تماس است  اپی کارد + پ

دوکارد  الیه ای از دیوارۀ قلب که داخلی ترین الیه است  آ

ریکارد  الیه ای از کیسۀ محافظ قلب که خارجی ترین الیه است  

 هر الیه ای که به ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب اتصال دارد  اپی کار + آندوکارد

 هر الیه ای که در آن امکان مشاهدۀ بافت چربی وجود دارد  اپی کارد + پریکارد

 هر الیه ای رشته هایی واجد ناقل های عصبی در آن قابل مشاهده هستند  میوکارد

 هر الیه ای که تنها دارای یاخته های پوششی است  آندوکارد

 هر الیه ای که در تشکیل یا استحکام دریچه های قلب مؤثر است  آندوکارد + میوکارد

 هر الیه ای که اسکلت فیبری قلب را تشکیل می دهد  میوکارد

 هر الیه ای که در آن یاخته های ماهیچه ای با ظاهر مخطط دیده می شوند  میوکارد

 هر الیه ای که در آن، رشته های کالژن دیده می شود  پریکارد + اپی کارد + میوکارد

ویژگی هابافت های موجودالیه های مختلف

کیسۀ  
محافظتی

پیراشامه 
)پریکارد(

پیوندی رشته ای + پوششی 
سنگ فرشی + ]چربی[

به الیه های اپی کارد، میوکارد و آندوکارد نچسبیده است. / خارجی ترین الیۀ قلب 
است. / بافت پوششی نسبت به بافت پیوندی داخلی تر است. / ضخامت بافت 
پوششی کمتر از بافت پیوندی است. / با پردۀ جنب در تماس فیزیکی است.

ضمن محافظت از قلب به حرکت روان قلب کمک می کند.مایع آب شامه ایمایع آبشامه ای

برون شامه 
)اپی کارد(

پیوندی رشته ای + پوششی 
سنگ فرشی + ]چربی[

به الیۀ میوکارد قلب چسبیده است. / بافت پوششی خارجی تر از بافت پیوندی است.

میوکارد
ماهیچه + پیوندی رشته ای 
متراکم )اسکلت فیبری( + 

یاخته های عصبی

و  هسته ای  تک  معموالً   – منشعب  قلب:  ماهیچۀ  یاخته های  عمومی  ویژگی های 
پروتئین های  به دلیل  تیره و روشن  )دارای خطوط  مخطط   – بعضی دو هسته ای 
پروتئین  وجود  به دلیل  رنگ  قرمز   – سارکومر(  و  میوزین  و  اکتین  منقبض شونده 
داخل یاخته ای میوگلوبین – دارای میتوکندری )تولید ATP( و شبکۀ آندوپالسمی 
)ذخیره و آزاد سازی یون کلسیم برای انقباض ماهیچه( – انقباض غیرارادی و سریع 

– یاخته های از طریق صفحات بینابینی به هم متصل اند.
تولید  توانایی  دارای  قلب:  هادی  شبکۀ  ماهیچه ای  یاخته های  خاص  ویژگی های 
تحریکات الکتریکی )پیام انقباضی( بطور خودبه خودی )گرۀ پیشاهنگ یا ضربان ساز( 
– سرعت انتقال پیام در این نوع یاخته ها بیشتر از یاخته های ماهیچۀ قلبی عادی است.
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پوششی سنگ فرشی سادهدرون شامه )آندوکارد(
با چین خوردن در ساخت دریچه های قلبی شرکت دارد. / مستقیما با خون درون 
حفرات قلب در تماس است. / بطور مستقیم تغذیه می شود و نیاز به مویرگ ندارد. 

/ برخالف سایر الیه ها در این الیه، رشتۀ عصبی و مویرگ دیده نمی شود.

مقایسه قطر الیه ها: آندوکارد > اپی کارد > پریکارد > میوکارد

 کدام گزینه دربارۀ الیه های سازنده حفرات قلب به نادرستی بیان شده است؟
1( در الیۀ 2 برخالف 4، می تواند رشته های پروتئینی بافت پیوندی وجود داشته باشد.

2( در الیۀ 2 همانند 3، یاخته هایی با فضای بین یاخته ای زیاد قابل مشاهده هستند.  
3( در الیۀ 3 برخالف 1، یاخته هایی با ظاهر مخطط و خاصیت انقباض ذاتی وجود دارد.

4( الیۀ 1 همانند 4، در برخی موارد در تشکیل و افزایش استحکام دریچه های قلب مؤثر است.
    4

الیه های 1 تا 4 به ترتیب شامل »پریکارد، اپی کارد، میوکارد و آندوکارد« هستند. الیۀ 1 در تشکیل دریچه های قلبی مؤثر است؛ ولی 
الیۀ 4 هیچ نقشی در تشکیل یا افزایش استحکام دریچه های قلب ندارد. 

46- با توجه به جانورانی که در فصل دوم و سوم کتاب زیست دهم مطرح شده اند، کدام گزینه برای کامل کردن عبارت 
زیر مناسب است؟

»در دستگاه تنفسی هر جانوری که ................. «
1( در لولۀ گوارش خود فاقد معده است، رطوبت محیط به افزایش کارایی ساختار تنفسی کمک می کند.

2( دارای یک کیسه منشعب جهت گوارش غذاست، مویرگ های زیرپوستی به تبادل گازهای تنفسی می پردازند.
3( عمل گوارش آنزیمی پس از گوارش میکروبی صورت می گیرد، نسبت به پرندگان، گازها با کارآیی بیشتری مبادله می شوند.

4( معده محل اصلی جذب مواد غذایی می باشد، پروتئین هموگلوبین موجود در برخی یاخته های خونی، به تبادل گازها کمک می کند.
     1

کرم خاکی، در لولۀ گوارش خود معده نداشته و به کمک تنفس پوستی به تبادل گازهای تنفسی می پردازد. کرم خاکی در محیط های 
مرطوب زندگی می کند و گازها را با هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک تبادل می کند. )دهم – فصل 2(

بررسی سایر گزینه ها:
2 هیدر، جانوری است که به کمک کیسۀ منشعبی به نام حفرۀ گوارشی، به گوارش مواد غذایی می پردازد. اما هیدر مویرگ ندارد 

چرا که گردش مواد نیز درون همین کیسه و انشعابات آن انجام می شود. )دهم – فصل 2(
3 در گیاه خواران نشخوارکننده مثل گاو و گوسفند، عمل گوارش آنزیمی، پس از گوارش میکروبی صورت می گیرد. اما این پرندگان 
هستند که به علت پرواز، نسبت به سایر مهره داران انرژی بیشتری مصرف می کنند و بنابراین به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. )دهم 

- فصل 2(
4 در لولۀ گوارش ملخ، معده محل اصلی جذب مواد غذایی می باشد. ملخ دارای تنفس نایدیسی است و در این جانوران، دستگاه 
گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. بنابراین نیازی به پروتئین هموگلوبین برای انتقال گازها ندارند. )دهم – فصل 2(

 چند نکته راجع به ملخ بهتون بگیم:
1 تبادل گاز بین هوای درون نایدیس ها و یاخته های بدن، به طور مستقیم و طی فرایند انتشار انجام می شود.

2 راست روده در ملخ، هزارال در نشخوارکنندگان و رودۀ بزرگ در انسان، عملکرد یکسانی داشته و به جذب آب از مواد غذایی می پردازند.
3 در تنفس آبششی و نایدیسی، ساختارهایی می توانند وجود داشته باشند که از هدررفتن مواد اساسی بدن جلوگیری کنند. در تنفس آبششی، 
خارهای آبششی از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیری می کنند. در تنفس نایدیسی، ساختارهایی که سبب بستن منافذ می شوند، 

مانع از هدررفتن آب بدن می شوند.
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موارد مقایسه ای
مبادله گازها بین 
یاخته ها و محیط

ساختار های تنفسی ویژه

تنفس ششیتنفس آبششیتنفس پوستیتنفس نایدیسی

جانداران دارای این 
نوع تنفس

تک یاخته ای ها 
)پارامسی( و جانورانی 
مثل کرم پهن یا هیدر 

آب شیرین

بی مهرگان 
خشکی زی مثل 
حشرات و صدپایان

- بی مهرگانی 
نظیر کرم 

خاکی 
- دوزیستان

- ستاره دریایی
- ماهیان

- نوزاد دوزیستان

بی مهرگان: نرم تنانی 
مانند حلزون و لیسه -
مهره داران خشکی زی

مبادله گازها از 
انتشارانتشارانتشارانتشارانتشارطریق ...

تیغه های آبششیپوست بدنانتهای نایدیس هاسطح یاخته هاسطح تنفسی
حبابک ها )در صورت 

وجود( 

محل حضور سطح 
تنفسی در بدن 

جانداران
سطح بدنداخل بدنسطح بدن

ستاره دریایی: سطح بدن
بقیه : مشخص نشده است!

درون بدن

û û ü نیازمند رگ خونی؟
 û :ستاره دریایی

 ü :ماهیان و دوزیستان نابالغ
 ü

سطح تنفسی 
ü ü ü ü ü مرطوب؟

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مناسب است؟ » بخشی از دستگاه تنفس .................... « 
1( پرندۀ دانه خوار که اولین کیسۀ دریافت کنندۀ هوای بیرون است، درون شش ها مستقر می باشد.

2( ستارۀ دریایی که با پوست در تماس است، فاقد برجستگی هایی در سطح خود می باشد.
3( قورباغه که هوا را با فشار به شش ها می راند، بعد از بسته شدن بینی عمل می کند.

4( ملخ که محل تبادل گازهای تنفسی است، با مویرگ های خونی مجاورت دارد.
   3

قورباغه به کمک ماهیچه های دهان و حلق، با حرکتی شبیه »قورت دادن« هوا را با فشار به شش ها می راند. ماهیچه های دهان و 
حلق، بعد از بسته شدن بینی، با فشار، هوای تجمع یافته در حفرۀ دهان را از طریق مری به شش ها منتقل می کنند. در مورد گزینۀ 
این  بیرون هستند.  دریافت کنندۀ هوای  اولین کیسه های  پرندگان،  در  هوادار جلویی  باید خدمتتون عرض کنم که کیسه های   1
کیسه های هوایی درون شش ها مستقر نیستند. در مورد گزینۀ 2 هم باید به اطالعتون برسونم که بخشی از دستگاه تنفس ستارۀ 
دریایی که با پوست در تماس است، واجد برجستگی هایی در سطح خود می باشد. دربارۀ گزینۀ 4 هم میدانیم که انشعابات پایانی 
نایدیس در ملخ که در کنار تمام یاخته های بدن قرار می گیرند، محل تبادل گازهای تنفسی هستند. مطابق شکل زیر، در مجاورت 

این انشعابات مویرگ خونی یافت نمی شود.
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 در همۀ جانوران سطوح تنفسی مرطوب بوده و گازهای تنفسی به صورت محلول مبادله می شوند.

47- در بدن فردی سالم، بالفاصله پس از خروج پیام الکتریکی تحریک از دومین گره تشکیل دهندۀ بافت هادی قلب، 
ابتدا ................

1( پیام تحریک، به درون دیوارۀ حفرات پایینی قلب گسترش می یابد.
2( پیام به مسیرهای بین گرهی موجود در دهلیز راست قلب وارد می شود.

3( پیام تحریک به محل منشعب شدن دسته تارهای بین بطنی، وارد می گردد.
4( پیام الکتریکی از نوک قلب به سمت الیۀ عایق بین بطن ها و دهلیزها، حرکت می کند.

     3
با توجه به شکل مقابل، پیام الکتریکی تحریک پس از خروج از دومین گره بافت هادی 
سپس  است.  حرکت  حال  در  قلب  چپ  سمت  به  که  می شود  وارد  مسیری  به  قلب، 
بنابراین،  می شوند.  منشعب  و  کرده  حرکت  پایین  سمت  به  هادی  شبکۀ  تارهای  این 
پیام تحریک در این مسیر به سمت محل منشعب شدن دسته تارهای بین بطنی، وارد 
می شود. )گزینۀ 3( پس از این اتفاق، پیام تحریک به سمت نوک قلب نزدیک می شود. 
در پی این مورد، پیام تحریک به سمت باال حرکت کرده تا به محل عایق بین بطن ها 
بطن ها  دیوارۀ  درون  به  تحریک  پیام  مسیر،  این  در طی   )4 )گزینۀ  برسد.  دهلیزها  و 
گسترش می یابد. )گزینۀ 1( در مورد گزینۀ 2، هم باید به خدمتتون عرض کنم که این 

اتفاق، قبل از وقوع گزینۀ 2 رخ می دهد. )رد گزینۀ 2( 

 در ارتباط با شبکۀ هادی قلب می خوانیم که:
به صورت  یافته  اختصاص  یاخته های  اختصاصی شده اند.  قلب  تحریکات طبیعی  برای  قلبی  ماهیچه ای  یاخته های  از  1 یک درصد 

شبکه ها و گره ها در بین یاخته های ماهیچه ای قلبی گسترده شده اند. 
2 شبکۀ هادی قلب از دو گره متفاوت تشکیل شده است. هر گره در دهلیز راست قرار دارد. گره سینوسی - دهلیزی در دیوارۀ پشتی )نه 
جلویی( دهلیز راست )نه چپ( و زیر )نه باال( منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین )نه زیرین( قرار دارد. گره دهلیزی - بطنی در دیوارۀ پشتی )نه 
جلویی( دهلیز راست )نه چپ( و در سطح عقبی )نه جلویی( دریچۀ سه لختی قرار دارد. بنابراین گره سینوسی - دهلیزی در سطح باالتری 
نسبت به گره دهلیزی - بطنی قرار دارد. گره سینوسی - دهلیزی از گره دهلیزی - بطنی بزرگ تر بوده و شروع کنندۀ تکانه های قلبی 
است. هر دو گره شبکۀ هادی قلب در سطحی باالتر از دریچۀ سه لختی قرار دارند. گره سینوسی - دهلیزی، در ایجاد ضربان نقش دارد.

3 بصل النخاع و هیپوتاالموس که از مراکز عصبی بوده و بر تغییر تعداد ضربان قلب مؤثر می باشند، بر این گره اثر می گذارند. ضمنًا 
هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین نیز بر گره سینوسی – دهلیزی، اثر گذاشته و باعث افزایش تعداد ضربان قلب در دقیقه می شوند.

 گره سینوسی - دهلیزی کمی قبل از شروع انقباض دهلیزها، پیام انقباض خود را به ماهیچه های دهلیزها ارسال می کند. بنابراین 
شروع فعالیت گره سینوسی - دهلیزی در مرحلۀ استراحت عمومی می باشد.

 ارتباط بین دو گره شبکۀ هادی را دسته تارهای ماهیچه ای برقرار می سازد. از گره سینوسی - دهلیزی چهار دسته تار ماهیچه ای خارج 
می شود. که در این بین، سه دسته تار خارج شده از گره پیشاهنگ، به گره دهلیزی - بطنی مرتبط می شوند و یک دسته تار ماهیچه ای از 
گره پیشاهنگ به دهلیز چپ رفته و در تحریک یاخته های ماهیچه ای آن نقش دارد. ضمنًا دقت کنید که تعداد دسته تارهای ماهیچه ای 
وارد شده به گره دهلیزی – بطنی، سه و تعداد دسته تار خارج شده از آن تنها یک عدد می باشد. بنابراین می توان گفت چهار دسته تار 

ماهیچه ای در ارتباط مستقیم با گره دهلیزی - بطنی می باشند.
 دسته تار ماهیچه ای که از گره دهلیزی - بطنی خارج می شود، در دیوارۀ بین دو بطن منشعب می شود. انشعاب اولیۀ دسته تار خارج 
شده از گره دهلیزی - بطنی در دیوارۀ بین دو بطن می باشد. دو انشعاب جدید ایجاد شده پس از رسیدن به نوک بطن ها به انشعابات 
متعدد و ریز دیگری تبدیل می شوند. دقت داشته باشید که ارسال پیام از گره دهلیزی - بطنی به یاخته های ماهیچه ای دیواره بین دو 

بطن، با تأخیر صورت می گیرد و باعث می شود تا انقباض بطن ها، پس از اتمام انقباض دهلیزها، شروع شود.
 میزان گستردگی دسته تارهای دهلیزی کمتر از دسته تارهای بطنی است. ضمنًا دسته تارهای دهلیزی، پیام تحریک را فقط به سمت 
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چپ قلب منتقل می کنند.
 مسیر حرکت پیام در مسیرهای بین گرهی به سمت پایین است، اما باید دقت داشته باشید که در دسته تارهای بین بطنی، ابتدا مسیر 
حرکت پیام تحریک به سمت پایین قلب و نوک آن بوده و سپس پیام ها به سمت باال حرکت کرده تا به دیوارۀ بین دهلیزها و بطن ها برسند. 

48- در رابطه با دستگاه گردش خون انسان، چند مورد نادرست بیان شده است؟
الف( هر پیک شیمیایی که در تنظیم میزان فعالیت قلب نقش دارد، نوعی هورمون مؤثر بر قلب و کلیه محسوب می شود. 

ب( هر ماهیچه ای که میزان انقباض خود را تحت تأثیر مستقیم کربن دی اکسید تغییر می دهد، در دیوارۀ سرخرگ ها قرار گرفته است.

ج( هر گیرندۀ حسی که بر تنظیم فشار سرخرگ ها مؤثر است، تحت تأثیر تغییر نیروی واردشده به دیوارۀ رگ تحریک می شوند.

د( در هر مویرگی که در پرزهای روده قرار دارد، الیۀ ایجادکنندۀ صافی مولکولی ضخیم، عبور مولکول های درشت را تنظیم می کند.
1 )4    2 )3    3 )2    4 )1

    1
همۀ موارد نادرست بیان شده اند.

 به منظور حل کردن سواالت واجد عبارات »هر و همه«، باید موارد استثنا را به یاد داشته باشید. بنابراین یکی از کارهایی که 
شدیدًا بهتان توصیه میکنم، جمع کردن عبارات استثناست. 

بررسی همۀ موارد:
ناقل های عصبی  باشید که  باشند. دقت داشته  ناقل های عصبی می توانند در تنظیم فعالیت قلب مؤثر  الف هم هورمون ها و هم 
آزادشده از رشته های بخش خودمختار دستگاه عصبی و ناقل های عصبی آزادشده از مراکز مغزی مؤثر بر ضربان قلب، نیز قادر هستند 

تا در تنظیم میزان فعالیت قلب مؤثر باشند.

 بصل النخاع مانند هیپوتاالموس بر تنظیم تعداد ضربان قلب و در نتیجه بر برون ده قلبی تأثیرگذار است.

ب ماهیچۀ موجود در ابتدای بنداره های مویرگی و ماهیچه های دیوارۀ سرخرگ های کوچک، مستقیماً تحت تأثیر تغییر غلظت کربن 
دی اکسید انقباض خود را تغییر می دهند. بندارۀ ابتدای مویرگ ها، در دیوارۀ سرخرگ قرار نگرفته است!

ج گیرنده های شیمیایی )حساس به غلظت اکسیژن، دی اکسید کربن و یون هیدروژن( و گیرنده های فشاری، در تنظیم و حفظ فشار 
خون سرخرگ ها نقش مهمی دارند. گیرنده های شیمیایی مؤثر بر تنظیم فشار خون، به نیروی واردشده به دیوارۀ رگ حساس نیستند.
د درون پرزهای رودۀ باریک انسان، هم مویرگ لنفی و هم مویرگ خونی وجود دارد. ویژگی گفته شده در رابطه با مویرگ های خونی 

صدق می کند، اما در رابطه با مویرگ های لنفی نه! 

 در مویرگ های لنفی برخالف مویرگ های خونی، فشار تراوشی وجود ندارد.

49- چند مورد در رابطه با ساده ترین آبشش ها صحیح است؟
الف( بدون نیاز به مایعات بدن قادر به فعالیت هستند.
ب( برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی هستند.

ج( فضای درونی آن ها توسط هوا پر شده است. 
د( امکان تبادل بیش از یک نوع گاز از آن ها وجود دارد.

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

صورت سوال چی میگه؟ ساده ترین آبشش ها، برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی هستند؛ مانند آبشش های ستارۀ دریایی.

موارد »ب« و »د« به درستی بیان شده اند.
بررسی همۀ موارد:

الف با توجه به شکل، این آبشش ها به کمک مایعات بدن نیاز دارند. 
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از دو الیۀ   مطابق شکل، گازهای تنفسی در مسیر تبادل خود، حداقل 
یاخته ای عبور می کنند.

پراکندۀ  و  کوچک  برجستگی های  آبشش ها،  ساده ترین  تعریف،  مطابق  ب 
پوستی هستند که در جانورانی نظیر ستارۀ دریایی قابل مشاهده اند.

 ستارۀ دریایی نوعی خارپوست محسوب می شود.

ج فضای درونی برجستگی های آبششی، با مایعات بدن پر شده است؛ نه هوا! 
د از طریق هر یک این برجستگی ها، گازهای اکسیژن و کربن دی اکسید بین یاخته های بدن و محیط اطراف، مبادله می شوند.

 در همۀ جانوران، سطوح تنفسی باید مرطوب باشند. تبادل گازهای تنفسی در همۀ جانداران با روش انتشار انجام می شود و نیازی 
به ATP ندارد.

50- با در نظر گرفتن بخش های هادی دستگاه تنفس، چند مورد عبارت را نامناسب تکمیل می نماید؟
» هر بخشی از دستگاه تنفس که پس از حلق قرار داشته و ............... «

الف( فاقد یاخته های غضروفی در ساختار دیوارۀ خود است، می تواند تحت تأثیر نوراپی نفرین قرار گیرد.
ب( در انتهای خود به ساختاری شبیه خوشۀ انگور ختم می شود، آخرین بخش واجد مخاط مژک دار است.

ج( بیشتر حجم اندامی با ساختار اسفنج مانند را تشکیل می دهد، در ساختار دیوارۀ خود دو نوع یاخته دارد.
د( گیرنده های مؤثر در ارسال پیام توقف فعالیت بصل النخاع دارد، در تنظیم ورود و خروج هوا مؤثر است.

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

همۀ موارد، به جز مورد »الف« عبارت را نامناسب تکمیل می کنند. 
بررسی همۀ موارد:

الف نایژک ها به دلیل نداشتن غضروف می توانند به راحتی تنگ و گشاد شوند. نایژک ها، می توانند تحت تأثیر هورمون اپی نفرین و 
نوراپی نفرین قطر خود را افزایش دهند. 

 نایژه ها و نایژک ها، توانایی تغییر حجم دارند. اما نایژه ها در دیوارۀ خود دارای غضروف هستند.

 در نای و نایژه، می توان حلقه های غضروفی ناقص را مشاهده کرد. اما باید دقت داشته باشید که در حلقه های غضروفی کامل 
تنها در نایژه ها دیده می شوند.

از  بخشی  آخرین  مبادله ای  نایژک های  است.  مبادله ای  نایژک های  گزینه،  این  منظور  ب 
باشید که در  باید دقت داشته  اما  دستگاه تنفسی هستند که واجد مخاط مژک دار هستند. 
صورت سوال گفته شده است که شما باید بخش های هادی دستگاه تنفس را در نظر بگیرید. 

بنابراین این گزینه هم غلطه!

 برخی از حبابک های بخش مبادله ای، جزئی از کیسه های حبابکی نیستند. منظور همان 
حبابک های روی نایژک مبادله ای است.

 در برخی موارد، ممکن است طراح در صورت اصلی سوال، مطلبی را بیان کند که باعث شود بعضی از گزینه ها در جا غلط 
شوند. برای مثال در این تست به دلیل ذکرکردن »با توجه به بخش های هادی دستگاه تنفس« مورد »ب« و مورد »ج« در جا رد می شوند. 

بنابراین، این عبارات ممکن است گاهی کمک کننده باشند در حل سواالت! 
ج بیشتر حجم شش ها را حبابک ها تشکیل می دهند. در دیوارۀ حبابک دو نوع یاخته وجود دارد. این عبارت به دلیلی که در باکس 
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قبلی گفتیم، غلطه!

 در برخی سواالت ممکن است این عبارت ذکر شود که در دیوارۀ حبابک ها سه نوع یاختۀ مختلف وجود دارد که از لحاظ علمی 

نادرست است. حاال برای این که بفهمید چرا، توجهتونو به دو مورد جلب میکنم:

1 درون حبابک ها سه نوع یاخته وجود دارد. )درست(
2 در دیوارۀ حبابک ها دو نوع یاخته دیده می شود. )درست(

د در دیوارۀ نایژه ها و نایژک ها گیرنده های حساس به کشیدگی بیش از حد دیده می شود. نایژک ها به دلیل نداشتن غضروف قابلیت 
تغییر قطر داشته و می توانند جریان ورود و خروج هوا را کنترل کنند، ولی نایژه ها این طور نیستند. 

 در رابطه با هر قسمتی از دستگاه تنفس انسان که فاقد یاخته های تولیدکنندۀ موسین است، کدام گزینه به 
درستی بیان شده است؟

1( در دیوارۀ خود الزاماً یاخته های دوکی شکلی دارد که به کمک عصب خودمختار کنترل می شوند.
2( مشاهدۀ نوعی بافت پیوندی پوشانندۀ سر استخوان ها در محل مفاصل، در ساختار آن دور از انتظار است.

3( به طور قطع یاخته های بافت پوششی سنگ فرشی در سطح داخلی آن قابل مشاهده است.
4( بخش عملکردی در برگیرندۀ آن، فاقد ارتباط مستقیم با محیط بیرون می باشد.

             3
در بخش ابتدایی بینی که از پوست نازک مودار تشکیل شده است و همین طور حبابک ها، مادۀ مخاطی )موسین + آب( ترشح نمی شود. 
یاخته های پوششی سنگ فرشی هم در سطح داخلی بینی )پوست است دیگر!( و هم در دیوارۀ حبابک وجود دارند. در مورد گزینۀ 
1 باید بدانید که حبابک ها در دیوارۀ خود فاقد بافت ماهیچه ای هستند. اعصاب خومختار عصب دهی به یاخته های ماهیچه ای صاف 
)دوکی شکل( و قلبی را برعهده دارند. )یازدهم – فصل 1( در ارتباط با گزینۀ 2 هم باید بگویم که در ساختار بینی، غضروف وجود 
دارد. سر استخوان ها در محل مفاصل توسط بافت غضروفی )نوعی بافت پیوندی( پوشیده شده است. دربارۀ گزینۀ 4 هم بدانید که در 
دستگاه تنفس انسان دو بخش عملکردی وجود دارد: هادی و مبادله ای. بخش عملکردی هادی که بینی نیز بخشی از آن می باشد، 

به طور مستقیم با محیط بیرون در ارتباط می باشد.
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