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بخش اول: سؤاالت دوازدهم

11 کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1صحیح1بیان1شده1است؟-
1( در فعالیت های ورزشی، میزان مصرف اکسیژن افزایش یافته و مقدار زیادی آب به صورت عرق از دست می دهیم.

2( در واکنش های کلی مربوط به تنفس یاخته ای هوازی، همۀ مولکول های مصرف شده ترکیباتی آلی هستند.
3( درون بدن انسان، از همۀ روش های تولید ATP، به منظور افزودن فسفات به ADP استفاده می شود.

4( همۀ مولکول های تولیدی در واکنش های کلی تنفس یاخته ای هوازی، ترکیباتی آلی هستند.

21 در1بین1جانداران1مختلف،1به1منظور1حفظ1ویژگی1هایی1نظیر1رشد1و1نمو1و1تولیدمثل1الزم1است1تا1مولکولی1مصرف1شود1که1................1-
1( از باز آلی آدنوزین، قند پنج کربنی ریبوز و سه گروه فسفات تشکیل شده است.

2( باز آلی دو حلقه ای ساختار آن از طریق پیوند کوواالن به گروه فسفات متصل شده است.
3( در زمان از دست دادن انرژی ذخیره ای خود، ابتدا پیوند بین فسفات و قند آن شکسته می شود.

4( حلقۀ پنج ضلعی ساختار باز آلی آن، مستقیماً از طریق نوعی پیوند اشتراکی به قند پنج کربنی متصل است.

31 در1حد1فاصلی1از1دو1زمان1مربوط1به1واکنش1های1مرحلۀ1بی1هوازی1تنفس1یاخته1ای1هوازی1که1ترکیب1های1غیرنوکلئوتیدی1واجد1-
دو1گروه1فسفات1تشکیل1می1شوند،1بروز1کدام1گزینه1محتمل1است؟

1( شکسته شدن پیوند اشتراکی بین اتم های کربن در ترکیبی واجد دو گروه فسفات
NADH 2( مصرف یک یون هیدروژن و یک الکترون به منظور بازسازی هر

3( تشکیل نوعی ترکیب اسیدی و دارای یک گروه فسفات
4( تولید یا مصرف سوخت رایج یاخته ها

41 چند1مورد1عبارت1زیر1را1به1طور1نادرست1کامل1می1نماید؟-
»1در1طی1واکنش1های1مشترک1تنفس1یاخته1ای1هوازی1و1بی1هوازی1در1یاخته1های1ماهیچه1ای1اسکلتی،1هر1زمانی1که1...............1«

الف(1گروه1فسفات1بین1مولکول1ها1جابه1جا1می1شود،1مولکول1ATP1تولید1می1گردد.
ب(1پیوند1بین1دو1گروه1فسفات1تشکیل1می1شود،1بنیان1نوعی1ترکیب1اسیدی1تولید1می1گردد.

ج(1نوعی1ترکیب1سه1کربنی1به1ترکیب1سه1کربنی1دیگری1تبدیل1می1شود،1نوعی1ترکیب1پرانرژی1ایجاد1می1گردد.
د(1نوعی1ترکیب1دونوکلئوتیدی1الکترون1می1گیرد،1اتم1کربن1مرکزی1در1ترکیب1سه1کربنی،1فسفات1دریافت1می1کند.

4 )4       3 )3      2 )2  1 )1

51 به1منظور1تکمیل1عبارت1زیر،1چند1مورد1نامناسب1است؟-
»1همزمان1با1انجام1واکنش1های1قندکافت،1به1ازای1هر1...............1«

الف(1بنیان1پیرووات1تولید1شده،1یک1مولکول1ATP1در1آخرین1مرحلۀ1گلیکولیز1تولید1می1گردد.
ب(1ترکیب1تک1فسفاتی1تولیدشده،1یک1مولکول1NADH1الکترون1دریافت1می1کند.
ج(1فروکتوز1فسفاتۀ1ایجادشده،1یک1مولکول1آدنوزین1تری1فسفات1مصرف1می1گردد.

د(1NADH1تشکیل1شده،1یک1الکترون1و1یون1هیدروژن1مصرف1می1شود.
1 )4       2 )3      3 )2  4 )1

61 کدام1گزینه1برای1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
................1تولید1مولکول1ATP1در1طی1فرایند1 »1در1یاخته1های1ماهیچه1ای،1فرایند1تولید1ATP1به1واسطۀ1مصرف1کراتین1فسفات1

گلیکولیز،1................1«
1( همانند - منجر به مصرف شدن آب درون سیتوپالسم می شود.

2( برخالف – بدون آزادشدن مولکول کربن دی اکسید انجام می گیرد.
3( همانند – با انتقال فسفات از نوعی مولکول فسفات دار به ADP همراه است. 

4( برخالف – عالوه بر ATP، منجر به تولید شدن نوعی مولکول فاقد فسفات نیز می گردد.
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آزمون آنالین زیستاز

71 چند1مورد1از1عبارت1های1زیر1ویژگی1میتوکندری1محسوب1می1شود؟-
الف(1دو1غشا،1فضای1درونی1آن1را1به1سه1قسمت1تقسیم1کرده1اند.

ب(1توان1پروتئین1سازی1به1صورت1مستقل1از1سایر1اجزای1یاخته1را1دارد.
ج(1در1فضای1درونی1آن1دو1نوع1نوکلئیک1اسید1خطی1و1حلقوی1دیده1می1شود.

د(1ورود1نوعی1بنیان1اسیدی1به1درون1آن،1وابسته1به1وجود1اکسیژن1و1مصرف1انرژی1است.
1 )4       2 )3      3 )2  4 )1

81 با1در1نظر1گرفتن1فرایند1تنفس1یاخته1ای1در1یاخته1های1مغز1استخوان،1کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1صحیح1تکمیل1می1کند؟-
»1واکنش1هایی1از1تنفس1یاخته1ای1که1در1فضای1آزاد1سیتوپالسم1انجام1می1شوند،1....................1نخستین1فرایند1تنفس1یاخته1ای1که1درون1

میتوکندری1انجام1می1گیرد1...................1«
1( همانند – با شکسته شدن پیوند بین اتم های کربن در نوعی مولکول فاقد فسفات همراه هستند.

2( برخالف – می توانند در تولید مولکول های مؤثر در ذخیرة موقت انرژی یا حمل الکترون نقش داشته باشند.
3( برخالف – بدون آزادشدن مولکول کربن دی اکسید، منجر به تولید مولکول ATP در سطح پیش ماده می شوند.

4( همانند – با انتقال الکترون از نوعی ترکیب سه کربنی به NAD+، منجر به تأمین انرژی الزم برای تنفس یاخته ای می شوند.
91 در1ارتباط1با1واکنش1های1مربوط1به1چرخۀ1کربس1در1گیرنده1های1مژک1دار1گوش1انسان،1کدام1گزینه1صحیح1است؟-

1( هر ترکیب کربن دار در نتیجۀ آزادشدن کربن دی اکسید از ترکیب کربن دار قبلی ایجاد شده است.
2( دومین کربن دی اکسید آزادشده در طی چرخۀ کربس، منجر به تشکیل نوعی ترکیب کربن دار فاقد فسفات می شود.

3( آزادشدن کوآنزیم A به فضای آزاد سیتوپالسم، همزمان با تشکیل نوعی ترکیب با تعداد کربن برابر با گلوکز رخ می دهد.
4( تشکیل مولکول پنج کربنی کربن دار در این فرایند، منجر به آزادشدن نخستین کربن دی اکسید در طی تنفس یاخته ای می شود.

101 کدام1گزینه1در1رابطه1با1واکنش1های1مربوط1به1اکسایش1استیل1کوآنزیم1A1درست1بیان1شده1است؟-
 1( به محض آزادشدن نخستین کربن دی اکسید در چرخۀ کربس، کوآنزیم A به فضای میتوکندری آزاد می گردد.

2( دو نوع ترکیب شیمیایی مختلف با آزادکردن کربن دی اکسید قادر به تولید ترکیب هایی پنج یا شش کربنی هستند.
3( نخستین واقعه پس از مصرف ترکیب چهار کربنی تولیدی در انتهای چرخه، تشکیل نوعی ترکیب شش کربنی می باشد.  

4( در فاصلۀ بین تشکیل ترکیب پنج کربنی تا تشکیل مولکول واکنش دهنده با استیل کوآنزیم A، دو کربن دی اکسید آزاد می شود.
111 چند1مورد1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-

»1در1یک1یاختۀ1گیرندۀ1مخروطی1چشم،1واکنش1های1مربوط1به1اکسایش1بنیان1استیل1برخالف1فرایند1قندکافت،1..................1شود.1«
الف(1می1تواند1در1محل1فعالیت1دنای1حلقوی1منجر1به1آزادشدن1مولکول1کربن1دی1اکسید11
ب(1می1تواند1باعث1تولید1دو1نوع1مولکول1حامل1الکترون1و1تولید1ATP1به1روش1اکسایشی1

ج(1نمی1تواند1باعث1شکسته1شدن1پیوند1کربن-کربن1در1ساختار1نوعی1مولکول1شش1کربنی1
د(1نمی1تواند1موجب1تولید1نوعی1مولکول1شش1کربنی1واجد1دو1گروه1فسفات1در1ساختار1خود1

4 )4          3 )3        2 )2                                   )1
121 کدام1موارد1عبارت1را1صحیح1کامل1می1کنند؟-

»1در1غشای1درونی1میتوکندری1یاخته1های1گیرندۀ1استوانه1ای1چشم1انسان،1.................1اجزای1زنجیرۀ1انتقال1الکترون1...............1«
الف(1همۀ1– با1عبور1دادن1دو1الکترون1از1عرض1خود1قادر1به1انتقال1یک1پروتون1بین1دو1سمت1غشای1درونی1هستند.

ب(1بعضی1از1– در1تماس1با1فضایی1که1محل1انجام1چرخۀ1کربس1محسوب1می1شود،1قرار1نگرفته1اند.
ج(1بعضی1از1– قادر1به1دریافت1الکترون1های1حاصل1از1اکسایش1NADH1هستند.

د(1همۀ1– قادر1به1دریافت1و1از1دست1دادن1الکترون1هستند.
    4( ب - د       3( الف – ج     1( الف – ب                       2( ج – د 

131 در1رابطه1با1اجزای1غشای1درونی1میتوکندری،1کدام1گزینه1صحیح1است؟-
1( تنها مسیر جابه جایی +H بین دو سمت غشای درونی میتوکندری، آنزیم مصرف کنندة فسفات معدنی است.

2( تنها راه افزایش اختالف غلظت بین دو سمت غشای درونی میتوکندری، جابه جاشدن یون های هیدروژن است.
3( مجموعۀ پروتئینی کاهندة اختالف غلظت +H بین دو سمت غشای درونی میتوکندری، با کمک انرژی فعالیت می کند.

4( هر پروتئین غشایی با توان فراهم سازی زمینۀ تشکیل آب در بخش درونی میتوکندری، +H را به فضای بین غشایی منتقل می کند.
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141 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1درست1تکمیل1می1کند؟-
»1در1واکنش1های1مربوط1به1تنفس1یاخته1ای1هوازی،1هر1ترکیب1غیرنوکلئوتیدی1................1«

1( سه کربنی دارای گروه فسفات در ساختار خود، قادر به دریافت فسفات یا انتقال فسفات به ترکیبی دیگر است.
2( چهار کربنی واکنش دهنده با استیل کوآنزیم A، در نتیجۀ تغییر تعداد اتم های کربن ترکیب پیش از خود ایجاد شده است.

3( پنج کربنی تولیدشده در فضای درونی میتوکندری، در نتیجۀ آزادشدن CO2 از نوعی ترکیب واجد کوآنزیم A تولید می شود.
4( شش کربنی واجد گروه فسفات، به دنبال شکسته شدن پیوند اشتراکی ساختار خود به دو ترکیب با خاصیت اسیدی تبدیل می شود.

151 با1توجه1به1مراحلی1از1تنفس1یاخته1ای1که1درون1میتوکندری1انجام1می1گیرند،1کدام1گزینه1عبارت1را1درست1تکمیل1می1کند؟-
»1در1یاخته1های1گیرندۀ1استوانه1ای1چشم1انسان،1در1هر1دسته1از1واکنش1هایی1که1طی1آن1ها1..............1محتمل1است.1«

1( پیوند های اشتراکی در مولکول های آلی شکسته می شود، تولید مولکول )های( پرانرژی با ساختاری نوکلئوتیدی 
2( مولکول ATP در سطح پیش ماده تولید می شود، بازسازی سه نوع مولکول  نوکلئوتیدی حامل الکترون

3( با کمک شیب غلظت یون +H مولکول ATP تولید می شود، مصرف فسفات های فضای بین غشایی
4( ترکیبی شش کربنی مصرف می شود، تشکیل نوعی ترکیب چهار کربنی و دو فسفاته 

161 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1در1ارتباط1با1زنجیرۀ1انتقال1الکترون،1صحیح1تکمیل1می1کند؟-
»1در1یاخته1های1بافت1پیوندی1رشته1ای،1در1پی1از1کار1افتادن1..............1«

1( آب گریزترین عضو پروتئینی زنجیره، آزادسازی الکترون از نوعی مولکول نوکلئوتیدی متوقف می شود.
2( مجموعۀ پروتئینی آنزیم ATP ساز، تولید مولکول های پرانرژی و سه فسفاته در راکیزه کاهش می یابد.

3( پروتئین انتقال دهندة مولکول پیرووات به راکیزه، آزادسازی انرژی ذخیره شده در NADH متوقف می شود.

4( پروتئین های پمپ کنندة یون های هیدروژن، مصرف ATP توسط این پروتئین های سراسری کاهش می یابد.

171 در1حین1فرایند1تخمیر1در1تارهای1ماهیچه1ای1اسکلتی1عضلۀ1دوسربازو،1هرگاه1ترکیبی1...............1-
1( سه کربنی اکسایش پیدا می کند، نوعی ترکیب سه کربنی تک فسفاته تولید می گردد.

2( سه کربنی و اسیدی تولید می شود، آنزیم های گلیکولیز به طور مستقیم دارای نقش هستند.
3( سه کربنی و فاقد فسفات ایجاد می گردد، به صورت همزمان، فسفات به ADP منتقل می گردد.

4( سه کربنی کاهش می یابد، ترکیب نوکلئوتیددار مصرف شده در مرحلۀ سوم گلیکولیز بازسازی می شود.

181 کدام1مورد1عبارت1زیر1را1درست1کامل1می1کند؟1-
»1نوعی1فرایند1تخمیر1که1در1تولید1فراورده1های1شیری1نقش1دارد1و1تخمیری1که1در1ورآمدن1خمیر1مؤثر1است،1از1نظر1...............1شباهت1

داشته1و1از1لحاظ1................1با1یک1دیگر1تفاوت1دارند.«
 NADH تعداد اتم های کربن ترکیب دریافت کنندة الکترون های - ATP 1( فراهم سازی شرایط تداوم تولید مولکول

2( ضروری بودن وجود اکسیژن - تولید محصول مؤثر در افزایش تحریک گیرنده های درد در بدن انسان
3( خاصیت شیمیایی محصول نهایی فرایند تخمیر – محل انجام گرفتن در یاخته های یوکاریوتی

4( تعداد اتم  های کربن محصول نهایی فرایند تخمیر – امکان آزادشدن کربن دی اکسید 

191 در1ارتباط1با1مقایسۀ1اجزای1مختلف1در1یک1یاختۀ1یوکاریوتی،1کدام1گزینه1صحیح1است؟-
1( اتانال همانند الکتات، توانایی دریافت الکترون های NADH را دارد.

2( اتانول نسبت به اتانال، تعداد اتم های کربن و تعداد الکترون کمتری دارد.
3( اتانول برخالف الکتات، طی تخمیر توانایی آزادسازی کربن دی اکسید را دارد.

4( پیرووات نسبت به بنیان استیل، در طی واکنش های متنوع تری از مصرف گلوکز، مصرف می شود.

201 کدام1گزینه1زیر1در1ارتباط1با1یاخته1های1یوکاریوتی،1درست1است؟-
1( در تخمیر نسبت به تنفس هوازی، میزان بازدهی تولید ATP در نتیجۀ سوختن گلوکز بسیار بیشتر است.

2( در تنفس هوازی برخالف تخمیر، آزادشدن CO2 درون میتوکندری در نتیجۀ مصرف قند گلوکز اتفاق می افتد.
3( در تنفس هوازی همانند تخمیر، تولید ATP در سطح پیش ماده و تشکیل ترکیب شش کربنی فاقد فسفات ممکن است.

4( در تخمیر همانند تنفس هوازی، به ازای مصرف هر فروکتوز فسفاته در فضای آزاد سیتوپالسم یک NADH تشکیل می شود.
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211 چند1مورد1عبارت1زیر1را1به1طور1درست1کامل1می1کند؟-
»1در1هر1روشی1که1انرژی1موردنیاز1ماهیچه1های1اسکلتی1بدن1از1سوختن1گلوکز1تأمین1می1شود،1الزم1است1تا1.................1گردد.1«

الف(1فسفات1از1مولکول1فسفات1دار1به1ADP1منتقل
1ب(1با1استفاده1از1نوعی1پذیرندۀ1الکترون،1FAD1بازسازی
ج(1محصول1نهایی1گلیکولیز1طی1انتقال1فعال1وارد1راکیزه

د(1پیوندهای1کربن1– کربن1در1نوعی1ترکیب1شش1کربنی1شکسته
4 )4       3 )3                            2 )2                                1 )1

221 چند1مورد1در1رابطه1با1مصرف1گلوکز1در1یاخته1های1یوکاریوتی1صحیح1نیست؟-
الف(1همۀ1مولکول1های1کربن1دی1اکسید1آزادشده1از1ترکیب1های1فاقد1فسفات،1درون1میتوکندری1تولید1می1شوند.
ب(1همۀ1ترکیب1های1دو1کربنی1تولیدی،1قادر1به1واکنش1با1نوعی1مولکول1کمک1کننده1به1فعالیت1آنزیم1ها1هستند.

ج(1همۀ1مولکول1هایNADH1،1به1منظور1تداوم1تولید1ATP1ضروری1بوده1و1قادر1به1از1دست1دادن1دو1الکترون1هستند.
د(1همۀ1اجزای1زنجیرۀ1انتقال1الکترون1غشای1درونی1میتوکندری،1توانایی1دریافت1الکترون1های1آزادشده1از1NAD+1را1دارند.

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

231 با1توجه1به1شکل1مقابل1که1نوعی1پروتئین1غشای1درونی1میتوکندری1را1نشان1می1دهد،1کدام1گزینه1درست1است؟-
1( قادر به استفاده از انرژی الکترون های برانگیخته به منظور انتقال یون ها می باشد.

2( دارای یک برآمدگی به سمت فضای بین غشایی میتوکندری است.
3( باعث مصرف مولکول آب در فضای درونی میتوکندری می شود.

4( در بخشی از ساختار خود دارای جایگاه فعال می باشد.

241 با1در1نظر1گرفتن1ترکیب1های1شیمیایی1گفته1شده1در1فصل151زیست1شناسی1دوازدهم،1وجه1.................1دو1ماده1ای1که1مرحلۀ1نهایی1-
انتقال1الکترون1به1مولکول1اکسیژن1را1مهار1می1کنند؛1در1.....................1است.

1( شباهت – اتصال به بخش غیر پروتئینی موجود در پروتئین تنظیم کنندة pH در فراوان ترین یاخته های خونی
2( تفاوت – کاهش میزان ترکیب پروتون های انتقال داده شده توسط مجموعۀ پروتئینی آنزیم ATP ساز با یون های اکسید
3( تفاوت -  اختالل در نوعی پروتئین سراسری مصرف کنندة انرژی زیستی در دریافت الکترون از پروتئین غشایی مجاور آن

4( شباهت – کاهش تولید مولکول های نوکلئوتیدی حامل الکترون در واکنش های هوازی تنفس یاخته ای در راکیزه )میتوکندری(

251 کدام1گزینه1در1رابطه1با1تنفس1یاخته1ای1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟-
»با1افزایش1نسبت1ADP1به1ATP1در1هر1یاخته1از1بدن1انسان،1.............1می1یابد.«

1( غلظت گروه های فسفات آزاد در یاخته کاهش
2( تجزیه چربی ها و پروتئین های موجود در بدن افزایش

3( فعالیت آنزیم های مؤثر در زنجیرة انتقال الکترون راکیزه، کاهش
4( سرعت آزادشدن مولکول CO2 در اندامکی دو غشایی، افزایش

بخش دوم: سؤاالت پایه

261 در1واکسیناسیون1از1ویژگی1خاصی1مربوط1به1سیستم1دفاعی1بدن1استفاده1می1شود1که1یاخته1هایی1در1آن1مؤثر1هستند1که1..............-
1( در روند ایجاد ایمنی حاصل از سرم نیز نقش دارند. 

2( در افزایش سرعت و شدت مقابله با عامل بیماری زا مؤثر می باشند.
3( توسط ویروس نقص ایمنی اکتسابی موردتهاجم قرار می گیرند.

 4( تنها در مقابله با بیماری های ویروسی نقش ایفا می کنند.
271 همۀ1موارد1در1ارتباط1با1کروموزوم1ها،1نادرست1بیان1شده1اند؛1به1جز1................-

1( در زمانی که یاخته تقسیم نمی شود، فشردگی کروموزوم های هسته کمتر و به صورت توده هایی از رشته های درهم است.
2( تنها یکی از رشته های هر کروماتین، از واحدهای تکراری واجد دئوکسی ریبونوکلئیک اسید و پروتئین تشکیل شده اند.
3( با شروع تقسیم یاخته ها، رشته های درهم کروماتین ها دو برابر شده و در پایان تقسیم، فشردگی آن ها افزایش می یابد.

4( در ساختار هریک از نوکلئوزوم ها، مولکول دنا حدود 2 دور در اطراف ۸ جفت پروتئین پیچیده است.
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کدام1گزینه1عبارت1مقابل1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟1»نوعی1پروتئین1دفاعی1بدن1انسان1که1محلول1در1خوناب1بوده1و1در1حالت281-1
طبیعی1به1صورت1غیرفعال1در1جریان1خون1قابل1مشاهده1است1.................«

1( همانند پرفورین، با ایجاد منفذ در غشای میکروب ها، کنترل ورود و خروج مواد را مختل می کند. 
2( برخالف هپارین، توسط یاخته های سالم بدن انسان سنتز شده و به داخل رگ ها ریخته می شود.
3( همانند اینترفرون نوع II، سبب افزایش فعالیت یاخته های حاصل از تمایز مونوسیت ها می شود.
4( برخالف هیستامین، تنها در صورت مواجهه با عامل بیماری زا، فعالیت خود را افزایش می دهد.

291 چند1مورد1مشخصۀ1مشترک1مراحلی1از1تقسیم1هستۀ1یک1یاختۀ1لنفوسیت1است1که1در1تمام1مدت1زمان1آن1مرحله1دو1دگره1از1-
صفت1گروه1خونی1Rh1بر1روی1هر1کروموزوم1شمارۀ111وجود1دارد؟
الف(1رشته1های1دوک1تقسیم1در1مجاورت1سانتریول1ها1قرار1گرفته1اند.

ب(1بر1میزان1فشردگی1فام1تن1)کروموزوم(های1موجود1در1هستۀ1یاخته1افزوده1می1شود.
ج(1تعداد1مولکول1های1دو1رشته1ای1DNA1خطی1دو1برابر1تعداد1فام1تن1)کروموزوم1(های1خطی1است.

د(1تجزیۀ1رشته1های1پروتئینی1تشکیل1دهندۀ1ساختار1دوک1تقسیم1و1کوتاه1شدن1این1رشته1ها1محتمل1است.
1 )4       2 )3      3 )2                              4 )1

301 از1تقسیم1هسته1که1- از1تقسیم1هسته1که1فشردگی1کروموزوم1ها1در1آن1شروع1می1شود1و1مرحله1ای1 ..................1مرحله1ای1 وجه1
فشردگی1کروموزوم1ها1در1آن1شروع1به1کاهش1می1گذارد،1در1..................1است.

1( شباهت – تخریب ساختار غشای هسته در نتیجۀ فعالیت آنزیم هایی 
2( تفاوت -  تغییر در ساختار رشته های پروتئینی دوک تقسیم در سیتوپالسم

3( شباهت – قرارگیری کروموزوم های فشرده در سطح استوایی سیتوپالسم یاخته
4( تفاوت – مصرف تعدادی مولکول آب در پی شکست پیوند بین گروه های COOH و NH2 پروتئین های دوک 

311 با1توجه1به1شکل1مقابل1که1دو1نوع1یاختۀ1ایمنی1بدن1انسان1را1نشان1می1دهد،1کدام1صحیح1است؟-
1( یاختۀ 1 همانند 2، فاقد توانایی شناسایی یاخته های خودی از یاخته های بیگانه می باشد. 
2( یاختۀ 2 برخالف 1، طی بیگانه خواری باعث از بین رفتن عوامل بیماری زای انگلی می شود.

3( یاختۀ 1 برخالف 2، دارای چند هسته بوده و به محض خروج از خون به بیگانه خواری می پردازد.
4( یاختۀ 2 همانند 1، در نتیجۀ تقسیم یاخته های بنیادی میلوئیدی ایجادشده و در سیتوپالسم دانه دارد.

321 کدام1گزاره1عبارت1زیر1را1با1توجه1به1شکل1مقابل،1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»1شکل1روبه1رو1مرحله1ای1از1تقسیم1یک1یاخته1از1بافت1پوششی1مری1را1نشان1می1دهد1که1در1مرحلۀ1...............1«
1( بعد آن، یاخته گسترش عرضی یافته و فاصلۀ بخش های سازمان دهندة ایجاد رشته های دوک تقسیم از یکدیگر 

مقداری افزایش می یابد.
از فشردگی  به تدریج  این مرحله  انتهای  بوده و در  به سانترومر هر کروموزوم دو رشته دوک متصل  2( قبل آن، 

کروموزوم ها کاسته می شود.
3( بعد آن، به تدریج بر فشردگی کروموزوم ها افزوده شده و با تجزیۀ پروتئین های اتصالی در ناحیۀ سانترومرکروماتیدها از یکدیگر جدا می شوند.
4( قبل آن، غشای هسته شروع به تجزیه شدن کرده و با کم شدن مقدار کربوهیدرات های غشا رشته های دوک به سانترومر کروموزوم ها متصل می شود.

در1بدن1انسان،1هر1یاخته1با1منشأ1لنفوئیدی1که1.............-331
1( در جریان خون قابل مشاهده است، در فضای بین یاخته های بافت استخوانی اسفنجی آنتی ژن خاصی را شناسایی می کند.
2( در نوعی غدة درون ریز در پشت استخوان جناغ وجود دارد، به کمک گیرنده های خود، عامل بیگانه را شناسایی می نماید.

3( سبب راه اندازی مرگ برنامه ریزی شده در یاخته های آسیب دیده می شود، در سومین خط دفاعی بدن فعالیت می کند.
4( تحت تأثیر عامل بیماری آنفلوآنزای پرندگان تعدادش افزایش می یابد، می تواند به یاخته های سالم نیز حمله ور شود.

کدام1گزینه1در1ارتباط1با1فرایند1تقسیم1سیتوپالسم1یک1یاختۀ1پارانشیمی1موجود1در1مغز1ساقه1گیاه1گونرا1صحیح1است؟-341
1( همواره با پیوستن ریزکیسه ها در قسمت میانی یاخته منجر به تشکیل صفحۀ یاخته ای می شود.

2( همزمان با مشاهده یک ریزکیسه بزرگ در میانۀ یاخته رشته های دوک تقسیم کاماًل از بین رفته اند.
3( اتمام فرایند تشکیل ساختار صفحۀ یاخته ای پیش از مشاهدة بیشترین میزان فشردگی فام تن ها محتمل نیست.

4( با پیوستن ریزکیسه های جسم گلژی کمربند انقباضی در مجاورت غشای یاخته تشکیل می شود.

۱۲
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کدام1گزینه1وجه1اشتراک1هر1نوع1تودۀ1ایجاد1شده1در1بدن1است،1که1در1صورت1بزرگ1شدن1بیش1از1حد،1می1تواند1به1بافت1های1مجاور351-1
خود1آسیب1بزند؟

1( از عوامل اصلی ایجادکننده سرطان در بافت های بدن هستند.
2( در افرادی فاقد صفحۀ رشد استخوانی متداول تر می باشند.

3( توسط خون و لنف به قسمت های مختلف بدن منتقل می شوند.
4( در مصرف مقدار زیادی از اکسیژن خوناب نقش مهمی دارند.

کدام1گزینه1در1ارتباط1با1پوست1انسان،1صادق1است؟-361
1( عرق سطح آن حاوی ترکیبات کاماًل مشابهی با مایع بزاق بوده و در مقابله با عوامل باکتریایی نقش مهمی بر عهده دارد.
2( در الیۀ سطحی آن، یاخته های دارینه ای در بین یاخته های بافت پیوندی واجد رشته های پروتئینی محکم قرار گرفته اند.

3( الیۀ حاوی گیرنده های واجد غالف پیوندی، در تماس مستقیم با بافت چربی قرار داشته و غدد برون ریزی دارد.
4( سد محکمی را به منظور جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به وجود آورده که همه جای بدن را می پوشاند. 

کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1نحو1درست1تکمیل1می1کند؟-371
»در1مرحله1ای1از1اینترفاز1چرخه1یاخته1ای1که1در1آن1نوعی1نقطه1وارسی1مؤثر1در1..................1وجود1دارد،1برخالف1مرحلۀ1S1اینترفاز1

.................1است.«
1( مرگ برنامه ریزی شدة یاخته – کاهش فشار اسمزی یاخته در اثر تشکیل پیوند اشتراکی، قابل انتظار 
2( جلوگیری از ورود به مرحله تقسیم هسته – ساخت رشته های دوک توسط سانتریول ها، قابل انتظار 
3( مرگ برنامه ریزی شدة یاخته – کاهش تعداد نوکلئوتیدهای تک فسفاته و آزاد یاخته دور از انتظار 
4( جلوگیری از ورود به مرحله تقسیم هسته – افزایش ساخت پروتئین های مورد نیاز دور از انتظار 

در1بدن1یک1پسر1بالغ1و1سالم،1در1صورتی1که1جایگاه1اتصال1آنتی1ژن1در1لنفوسیت1B1توسط1آنتی1ژن1مناسب1اشغال1شود،1کدام381-1
گزینه1زودتر1به1وقوع1می1پیوندد؟

1( فعالیت رناتن های متصل به شبکۀ آندوپالسمی افزایش پیدا می کند.
2( شکل ظاهری لنفوسیت تغییر کرده و هسته در حاشیۀ یاخته قرار می گیرد.

3( آنزیم هایی، مولکول پروتئینی اتصالی در ناحیۀ سانترومر کروموزوم ها را تجزیه می نمایند.
4( یک جفت استوانۀ متشکل از لوله های پروتئینی در مرحلۀ S اینترفاز همانندسازی می کنند.

391 کدام1گزینه1مشخصۀ1یاخته1هایی1از1دستگاه1ایمنی1محسوب1می1شود1که1قادرند1تا1پروتئین1های1دفاعی1Y1شکل1ترشح1کنند؟-
1( فاقد گیرنده های پروتئینی در سطح غشای خود می باشند.

2( مرکز تنظیم ژنتیک خود را در مرکز سیتوپالسم نگهداری می کنند.
3( میزان فعالیت دستگاه گلژی و شبکۀ آندوپالسمی در آن زیاد اسـت. 

4( در مرحلۀ وقفۀ دوم چرخۀ یاخته ای، تعداد میانک های خود را افزایش می دهد.

401 کدام1گزینه،1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟-
»هر1یاختۀ1ایمنی1در1بدن1انسان1که1................1«

1( با عوامل بیماری زای انگلی مبارزه می نماید، دانه های روشن و درشتی را در میان یاختۀ خود نگهداری می کند.
2( با تغییر شکل هستۀ خود از دیوارة مویرگ خونی عبور می کند، به فاگوسیتوز عوامل بیگانه در بدن می پردازد.
3( مادة هیستامین ترشح می کند، در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند به فراوانی یافت می شود.

4( با ترشح پروتئین هایی، سبب ایجاد منفذ در غشای یاختۀ خودی می شود، در دفاع غیراختصاصی فعالیت می کند.
411 همۀ1جانورانی1که1قادرند1به1کمک1دفاع1اختصاصی1به1مبارزه1با1عوامل1بیماری1زا1بپردازند،1...............-

1( هوای اکسیژن دار را به وسیلۀ مکش حاصل از فشار منفی به ساختار تنفسی هدایت می کنند.
2( از پیچیده ترین شکل کلیه جهت تنظیم اسمزی محیط داخلی بدن خود استفاده می کنند.
3( به وسیلۀ اسکلت درونی دارای غضروف از اندام های حیاتی بدن خود محافظت می نمایند.

4( بخشی از خون خارج شده از قلب را به ساختار تنفسی ویژه خود هدایت می کنند.
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421 در1ارتباط1با1نوعی1پاسخ1دفاعی1که1به1دنبال1آسیب1بافتی1بروز1پیدا1می1کند،1کدام1گزینه1صحیح1است؟-
1( یاخته های سازندة پیک های شیمیایی فراخوانندة گویچه های سفید به محل آسیب، همگی فاگوسیت هستند.

2( یاخته هایی در افزایش نفوذپذیری رگ ها نقش دارند که در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند، فراوان تر هستند.
3( یاخته های ترشح کنندة مادة گشادکنندة رگ ها، با ترشح پیک های خاصی گویچه های سفید را به موضع آسیب فرا می خوانند.

4( درشت خوارهای مؤثر در فاگوسیتوز ذرات خارجی، پس از خروج از خون با از بین بردن یاخته های بیگانه مانع گسترش عفونت می شوند.

کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1درست1بیان1شده1است؟-431
1( هر پاسخ دفاعی بخشی از مغز که با سامانۀ کناره ای در ارتباط است، منجر به کاهش فعالیت میکروب ها می شود.

2( همۀ پاسخ های دفاعی که با تورم، قرمزی و گرمای بدن همراهند، درپی ورود نوعی عامل بیماری زا به بدن رخ می دهند.
3( هر یاخته ای که در مقابله با عوامل بیماری زا نقش دارد، مستقیماً از تقسیم یاخته های بنیادی مغز استخوان ایجاد می شود.

4( تمامی پروتئین های فعال  کنندة پروتئین های ایجادکنندة منفذ در غشای عوامل بیماری زا، توسط پالسموسیت ها ترشح می شوند.

441 چند1مورد1بیان1شده1به1ترتیب1می1تواند1بیانگر1»مرگ1برنامه1ریزی1شده«1و1»بافت1مردگی1)نکروز(«1باشد؟-
الف(1حذف1یاخته1های1آسیب1دیده1در1اثر1قرارگیری1درازمدت1در1برابر1اشعه1فرابنفش1خورشید

ب(1مرگ1یاخته1های1کبدی1به1دنبال1حمله1رادیکال1های1آزاد1به1DNA1میتوکندری1
ج(1تجمع1پروتئین1های1نامحلول1در1خوناب1در1سطح1پوست1حین1بریدگی

د(1حذف1پرده1های1میانی1انگشتان1در1دوران1بلوغ1برخی1پرندگان
 4( 2 ـ 2     3( 1 ـ 1    1( 1 ـ 2                         2( 2 ـ 1 

451 کدام1یک1از1گزینه1های1زیر1در1ارتباط1با1مخاط1نادرست1بیان1شده1است؟-
1( فقط در برخی از بخش های بدن، با کمک ترشحات نمکی مادة مخاطی خود باعث مرگ میکروب ها می گردد.

2( فقط در برخی از بخش های بدن، با کمک یاخته های مژک دار سطح خود مانع ورود میکروب ها به بدن می شود.
3( در همۀ بخش های بدن، شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در آن دیده می شود.

4( در همۀ بخش های بدن، نوعی مادة حاوی ترکیبات چسبناک و مؤثر بر غشای باکتری های بیماری زا در سطح آن وجود دارد.

461 با1توجه1به1مراحل1رشد1و1دگرنشینی1یک1تودۀ1سرطانی1در1بافت1های1بدن1کدام1گزینۀ1زیر1صحیح1است؟-
1( به منظور جلوگیری از فعالیت یاخته های سرطانی، تنها فعالیت یاخته های سومین خط دفاعی بدن الزم است. 

2( پیش از راه یافتن تودة سرطانی به اندام های لنفی مجاور، یاخته های سرطانی شروع به تهاجم به یاخته های بافت می کنند. 
3( به منظور دگرنشینی تودة سرطانی در اندامی دیگر، یاخته های سرطانی تنها از طریق جریان لنف در درون بدن جابه جا می شود.

4( پس از دگرنشینی یاخته های سرطانی به بخش دیگری، یاخته های سرطانی به دستگاه لنفی و رگ های خونی مجاور راه پیدا می کنند.

کدام1گزینه1عبارت1را1به1طور1درست1کامل1می1کند؟-471
»1در1بدن1فردی1سالم،1نوعی1پروتئین1می1تواند1..................1«

1( با اسیدی کردن سطح پوست مانع رشد بسیاری از میکروب ها در سطح بدن شود.
2( با فعالیت در سومین خط دفاعی بدن، منجر به مقاومت یاخته های سالم در برابر ویروس ها شود.

3( به منظور مقابله با اثر بیماری زای ویروس ها در بدن، به آن ها متصل شده و آن ها را به هم بچسباند.
4( در پی ترشح از یاخته های ایمنی با منشأ لنفوئیدی، باعث القای مرگ برنامه ریزی شده در ویروس ها گردد.

چند1مورد1برای1تکمیل1عبارت1زیر1نامناسب1است؟-481
»1در1بدن1فردی1سالم،1برای1آن1که1نوعی1آنتی1ژن1توسط1یاخته1های1دارینه1ای1به1لنفوسیت1های1B1غیرفعال1ارائه1شود،1الزم1است1

تا1................«
الف(1تنها1پس1از1ورود1یاخته1های1دارینه1ای1به1گره1های1لنفی،1این1آنتی1ژن1در1سطح1یاخته1ها1قرار1گیرد.1
ب(1هر1یک1از1گیرنده1های1سطح1لنفوسیت1ها،1قطعا1ًبه1دو1آنتی1ژن1مختلف1به1صورت1همزمان1متصل1شود.

ج(1تمامی1قسمت1های1میکروب1در1زمان1برخورد1با1لنفوسیت،1در1سطح1یاخته1های1دارینه1ای1قرار1داشته1باشد.
د(1آنتی1ژن1خاصی1پس1از1برخورد1گیرنده1های1آنتی1ژنی1یاخته1های1دارینه1ای،1در1سطح1این1یاخته1ها1دیده1شود.

4 )4      3 )3      2 )2  1 )1
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491 در1بدن1فردی1بالغ،1................1یاخته1های1ایمنی1که1قادر1هستند1تا1با1ترشحات1خود1موجب1بروز1حساسیت1در1پاسخ1به1ورود1نوعی1-
مادۀ1بی1خطر1شوند،1می1توانند1...............

1( بعضی از - با ترشح نوعی ترکیب شیمیایی منجر به انبساط ماهیچۀ دیوارة مویرگ ها و افزایش میزان جریان خون در روند التهاب شوند.
2( همۀ – در پی برخورد به نوعی عامل بیگانه، با سازوکاری مشابه یاخته های مشاهده شده توسط مچنیکوف با این ذرات مقابله کنند.
3( بعضی از – قادر هستند تا ترکیباتی را به خون آزاد کنند که اثری مشابه فاکتور انعقادی شمارة ۸ بر روند فعالیت پالکت ها دارد.
4( همۀ – با کمک ترشحات خود در زمان ورود مادة حساسیت زا به بدن، باعث افزایش فعالیت ترشحی یاخته های مخاطی شوند.

501 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1طور1مناسب1تکمیل1می1نماید؟-
»در1مراحل1تقسیم1هستۀ1یک1یاختۀ1استخوانی،1در1حد1فاصل1بین1................1«

1( مضاعف شدن ساختارهای سازمان دهندة پروتئین های دوک تقسیم تا تخریب شبکۀ آندوپالسمی، فشردگی کروموزوم ها کمی افزایش می یابد.
2( تشکیل ساختارهایی با ۸ رشتۀ پلی نوکلئوتیدی تا جدایی کروموزوم های همتا، از آرایش کروموزوم های یاخته، اطمینان حاصل می گردد.

3( شروع تجزیۀ اندامک ذخیره کنندة پروتئین های هیستونی تا اتصال رشته های دوک به سانترومرها، کروموزوم ها در استوای یاخته قرار می گیرند.

4( مشاهدة بیشترین فشردگی کروموزوم ها برای اولین بار تا تشکیل مجدد هسته، بر طول گروهی از رشته های دوک تقسیم یاخته افزوده می شوند.



دفترچه پاسخ
آزمون آنالین زیست شناسی زیستاز

تهیه شده توسط گروه آموزشی زیستاز

گرافیک و صفحه آرایی: مرکز طراحی و تولید ویانو

محمد عیسایی، اسفندیار طاهری، بهروز شهابی، امیرمحمدرمضانی علوی،
امیررضا رمضانی علوی، سبحان بهاری، سحر زرافشان، مهدی فاضلیان پور

مطابق با برنامۀ ٢٤ بهمن آزمون های کشوری

حق چاپ و تکثیر سؤاالت به هر روش (الکترونیکى و...) پس از برگزارى آزمون براى تمامى اشخاص حقیقى و
حقوقى تنها با مجوز «گروه آموزشى زیستاز» مجاز مى باشد و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

«به نام خدا»

ویژه کنکور ١٤٠٠

با زیستاز، زیستتو هضم کن
www.zistase.irzistase_ir zistase_ir
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کدام یک از گزینه های زیر صحیح بیان شده است؟-11
1( در فعالیت های ورزشی، میزان مصرف اکسیژن افزایش یافته و مقدار زیادی آب به صورت عرق از دست می دهیم.

2( در واکنش های کلی مربوط به تنفس یاخته ای هوازی، همۀ مولکول های مصرف شده ترکیباتی آلی هستند.
3( درون بدن انسان، از همۀ روش های تولید ATP، به منظور افزودن فسفات به ADP استفاده می شود.

4( همۀ مولکول های تولیدی در واکنش های کلی تنفس یاخته ای هوازی، ترکیباتی آلی هستند.
   1

طبق متن صفحۀ اول فصل 5 کتاب درسی، ورزش و فعالیت های بدنی شدید سبب می شوند تا احساس گرما کنیم و مقداری آب به 
شکل عرق از دست دهیم. در واقع در فعالیت های شدید میزان مصرف انرژی افزایش می یابد و بخشی از این انرژی به شکل گرما آزاد 
می شود؛ به همین دلیل هم احساس گرما می کنیم. همچنین از آن جایی که برای تولید انرژی به شکل هوازی اکسیژن مصرف می شود 
و آب تولید می شود، در هنگام فعالیت های شدید، میزان مصرف اکسیژن افزایش می یابد و میزان تولید آب افزایش می یابد که بخشی 

از این آب از طریق عرق دفع می شود. 

 جانداران انرژی می گیرند؛ از بخشی از آن برای فعالیت های زیستی خود استفاده می کنند و بخشی از آن را به صورت گرما از 
دست می دهند. )دهم – فصل 1(

بررسی سایر گزینه ها:
 واکنش کلی تنفس یاخته ای به شکل زیر است. در این واکنش  گلوکز )C6H12O6(، اکسیژن، ADP و فسفات مصرف می شوند.  2
دقت کنید که اکسیژن و فسفات برخالف گلوکز و ADP آلی نیستند. ترکیبات آلی معموالً ترکیبات کربن داری هستند که توسط یاخته های زنده 
تولید می شوند؛ البته باید دقت داشته باشید که برخی ترکیبات کربن دار نظیر کربن دی اکسید ممکن است که درون یاخته ها نیز تولید شوند، اما آلی نیستند! 

C6H12O6 + 6O2 + ADP + P)فسفات(   6CO2 + 6H2O + ATP

 سه نوع روش به منظور تولید ATP در یاخته های مختلف وجود دارد؛ اما باید دقت داشته باشید که درون یاخته های بدن انسان،  3
حداکثر دو روش مختلف برای تولید ATP )یعنی در سطح پیش ماده و به کمک زنجیرۀ انتقال الکترون( استفاده می شود.

 روش نوری تولید ATP مخصوص یاخته هایی است که قادر به فتوسنتز هستند. بنابراین این روش تولید ATP در جانوران اصاًل 
دیده نمی شود! 

 در واکنش کلی تنفس یاخته ای، آب، کربن دی اکسید و ATP تولید می شوند. در این بین تنها ATP آلی محسوب می شود.  4

فسفات

مواد آلی

مواد معدنی

گلوکز       مادۀ اصلی مصرفی تنفس یاخته ای

ADP       قرار است در آن پیوند پرانرژی تشکیل شود.

اکسیژن      از طریق تنفس تأمین می شود.
واکنش دهنده ها

فراورده ها

واکنش کلی تنفس یاخته ای
CO۲      در یاخته های دارای میتوکندری، درون میتوکندری تولید می شود.

H۲O      در تغییر میزان فشار اسمزی محیط اطراف مؤثر است.

ATP      به دو روش (در سطح پیش ماده - به روش اکسایشی) تولید می شود.

تاریخ آزمون : 22 بهمن
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در بین جانداران مختلف، به منظور حفظ ویژگی هایی نظیر رشد و نمو و تولیدمثل الزم است تا مولکولی مصرف -21
شود که ................ 

1( از باز آلی آدنوزین، قند پنج کربنی ریبوز و سه گروه فسفات تشکیل شده است.
2( باز آلی دو حلقه ای ساختار آن از طریق پیوند کوواالن به گروه فسفات متصل شده است.

3( در زمان از دست دادن انرژی ذخیره ای خود، ابتدا پیوند بین فسفات و قند آن شکسته می شود.
4( حلقۀ پنج ضلعی ساختار باز آلی آن، مستقیماً از طریق نوعی پیوند اشتراکی به قند پنج کربنی متصل است.

    4
صورت سؤال چی میگه؟ منظور صورت سؤال، مولکول ATP است که به منظور حفظ ویژگی های جانداران ضروری است.

با توجه به شکل مقابل که ساختار مولکول ATP را نشان می دهد، در ساختار آن باز آلی آدنین 
از حلقۀ پنج ضلعی خود به صورت مستقیم و با کمک نوعی پیوند اشتراکی به قند پنج کربنی 

ریبوز متصل است.

 تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید حتی غیرممکن باشد. ناچار معموال به جای 
تعریف حیات، ویژگی های جانداران را معرفی می کنیم. می توان گفت جانداران همۀ این هفت ویژگی 
را با هم دارند: نظم و ترتیب – هم ایستایی )هومئوستازی( – رشد و نمو – فرایند جذب و استفاده از 

انرژی – پاسخ به محیط – تولید مثل – سازش با محیط )دهم - فصل 1(

بررسی سایر گزینه ها: 
 در ساختار ATP، باز آلی آدنین )نه آدنوزین( و ریبوز و سه گروه فسفات دیده می شود. 1

 باز آلی آدنین + قند ریبوز  آدنوزین

 با توجه به شکل، بین باز آلی و فسفات پیوند مستقیمی وجود ندارد. 2
 در زمان جداشدن فسفات از ATP، پیوند پرانرژی بین دو گروه فسفات آن شکسته می شود؛ نه پیوند بین فسفات و قند!  3

 با توجه به ساختار ATP می توانیم بگوییم:
1 در ساختار ATP، سه گروه فسفات و قند ریبوز و باز آلی دو حلقه ای دیده می شود. بین قند ریبوز و باز آلی و بین قند ریبوز و یکی از 

گروه های فسفات پیوند اشتراکی دیده می شود ولی بین باز آلی و فسفات ها هیچ پیوندی دیده نمی شود.
2 در ساختار ATP، یک حلقۀ شش ضلعی و دو حلقۀ پنج ضلعی آلی وجود دارد.
 باز آلی آدنین از طریق حلقۀ پنج ضلعی خود به قند ریبوز اتصال مستقیم دارد.

 بین گروه های فسفات مولکول ATP، دو پیوند پرانرژی وجود دارد.
 قند پنج کربنی ساختار ATP، ریبوز است که یک اکسیژن بیشتر نسبت به قند دئوکسی ریبوز موجود در ساختار دنا دارد.

بازهای آلی پیریمیدینبازهای آلی پورین

تیمین )T( – سیتوزین)C(  - یوراسیل)U(آدنین )A( – گوانین )G(انواع

یک حلقه ایدو حلقه ایتعداد حلقۀ آلی

مشاهده در ساختار

mRNAA - GU - C

tRNAA - GU - C

rRNAA - GU - C

DNAA - GT - C

بلهبلهدارای حلقۀ 6 ضلعی

P

P

P

O

A
D

P

A
M

P

ریبوز

آدنین
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خیربله دارای حلقۀ 5 ضلعی

بلهبلهدارای اتم نیتروژن

 فرایند تنفس یاخته ای هوازی منجر می شود تا انرژی گلوکز به منظور تشکیل مولکولی به کار رود که دارای 
چه مشخصه ای است؟

1( هر پیوند این مولکول که در آن فسفات ها شرکت دارند، از نوع پرانرژی هستند.
2( هر جزئی از این مولکول که فاقد گروه فسفات است، نوعی حلقۀ پنج ضلعی آلی دارد.

3( به هر روشی که این مولکول تولید می شود، مصرف فسفات درون اندامک دو غشایی صورت می گیرد.
4( هر روشی که منجر به تولید این مولکول می شود، بخشی از فرایندهای مربوط به تنفس یاخته ای محسوب می گردد.

    2
صورت سؤال چی میگه؟ در فرایند تنفس یاخته ای هوازی از انرژی گلوکز برای تولید ATP استفاده می شود. بنابراین باید به دنبال مشخصه ای از 

ATP باشیم.

در بین اجزای ATP، قند و باز آلی فاقد گروه فسفات هستند. قند و باز آلی هر دو دارای حلقۀ پنج ضلعی آلی می باشند. 

 در مقایسۀ قند و باز آلی موجود در ساختار ATP داریم:
1 قند یک حلقۀ پنج ضلعی دارد، درحالی که باز آلی یک حلقۀ پنج ضلعی و یک حلقۀ شش ضلعی آلی دارد. 

باز آلی فقط به قند متصل می شود و به  باز آلی و از طرف دیگر به گروه فسفات متصل می شود، درحالی که  از یک طرف به  2 قند 
گروه های فسفات اتصالی ندارد. 

 قند توانایی ایجاد پیوند هیدروژنی را ندارد، اما باز آلی توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارد.

 از شباهت های قند و باز آلی داریم:
1 هر دو آلی محسوب می شوند.  

2 هر دو در ساختار خود حلقۀ پنج ضلعی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:
 یکی از فسفات ها در تشکیل پیوند با قند شرکت می کند. پیوند این فسفات و قند، پرانرژی نمی باشد. 1

دوغشایی  اندامک های  در  یوکاریوت ها  در  آن  نوری  شدن  ساخته  و  اکسایشی  شدن  ساخته   ATP تولید  روش های  بین  در    3
)میتوکندری و کلروپالست( صورت می گیرد.

 خیر! برای مثال ساخته شدن نوری ATP یا ساخته شدن ATP به کمک کرآتین فسفات، این گونه نیستند. 4

نوعی قند پنج کربنه ای است.

در ساختار ریبونوکلئوتیدها به کار می رود.

با بازهای آلی تیمین و یوراسیل رابطۀ مکملی برقرار می کند.

هم در ساختار دنا و هم در ساختار رنا به کار می رود.

توانایی برقراری پیوند هیدروژنی با بازهای آلی تیمین و یوراسیل را دارد.

بین آ ن ها دو پیوند پرانرژی وجود دارد.

ریبوز

آدنین ATP

یکی از گروه های فسفات با قند ریبوز پیوند دارد و یکی از گروه های
فسفات از یک طرف آزاد است.

نوعی باز آلی دو حلق های (پورین) است.یک حلقۀ پنج ضلعی و
یک حلقۀ شش ضلعی دارد.

سه گروه فسفات
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غیر -31 ترکیب های  که  هوازی  یاخته ای  تنفس  بی هوازی  مرحلۀ  واکنش های  به  مربوط  زمان  دو  از  فاصلی  حد  در 
نوکلئوتیدی واجد دو گروه فسفات تشکیل می شوند، بروز کدام گزینه محتمل است؟

1( شکسته شدن پیوند اشتراکی بین اتم های کربن در ترکیبی واجد دو گروه فسفات
NADH 2( مصرف یک یون هیدروژن و یک الکترون به منظور بازسازی هر

3( تشکیل نوعی ترکیب اسیدی و دارای یک گروه فسفات
4( تولید یا مصرف سوخت رایج یاخته ها

    1
صورت سؤال چی میگه؟ منظور از مرحلۀ بی هوازی تنفس یاخته ای، گلیکولیز و منظور از ترکیبات غیرنوکلئوتیدی واجد دو گروه فسفات، فروکتوز 

فسفاته و اسید فسفاته است. فروکتوز فسفاته در مرحلۀ اول و اسید فسفاته در مرحلۀ سوم گلیکولیز ایجاد می شوند. 

در این فاصلۀ زمانی پیوند بین اتم های کربن در فروکتوز فسفاته می شکند که ترکیبی دارای دو گروه فسفات است. 

 چند اصطالح کاربردی در مورد گلیکولیز که که در سؤاالت زیاد تکرار می شوند:

1 نخستین مرحلۀ تنفس یاخته ای هوازی است.
2 بین تنفس هوازی و بی هوازی مشترک است. 
 همواره بدون نیاز به اکسیژن انجام می گیرد. 

 در طی آن ATP هم تولید )در مرحلۀ چهارم( و هم مصرف )در مرحلۀ اول( می شود. ADP نیز هم تولید )در مرحلۀ اول( و هم مصرف )در مرحلۀ 

چهارم( می شود. 

 در طی آن ترکیب قندی مصرف و ترکیبی اسیدی )پیرووات( تولید می شود. 

 تنها یک نوع مولکول حامل الکترون )NADH( تولید می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:
 بازسازی مولکول NADH در مرحلۀ سوم و در فاصلۀ زمانی گفته شده است، اما دقت کنید که به منظور بازسازی هر NADH دو  2

الکترون و دو یون هیدروژن مصرف می شود. 
 در این فاصله تشکیل اسید تک فسفاته ممکن نیست. در واقع اسیدی که ایجاد می شود، دو فسفات دارد. 3

 تولید ATP در مرحلۀ چهارم و مصرف ATP در مرحلۀ اول گلیکولیز انجام می شود که هر دوی این موارد خارج از محدودۀ گفته  4
شده هستند. 

 در طی واکنش های مربوط به گلیکولیز .................

1 هر ترکیب سه کربنی یک فسفاته  قند فسفاته
2 هر ترکیب سه کربنی دو فسفاته  اسید دو فسفاته

 هر ترکیب سه کربنی فاقد فسفات  پیرووات

 هر ترکیب دو فسفاته  ADP، فروکتوز فسفاته، اسید دو فسفاته

 هر ترکیب شش کربنی دو فسفاته  فروکتوز فسفاته

 هر ترکیب شش کربنی فاقد فسفات  گلوکز

 کدام گزینه درست بیان شده است؟
1( ترکیب سه کربنی مصرفی در سومین مرحلۀ گلیکولیز، می تواند کاهش پیدا کند.

2( ترکیب سه کربنی تولیدی در سومین مرحلۀ گلیکولیز، دارای یک گروه فسفات است.
3( ترکیب سه کربنی مصرفی در چهارمین مرحلۀ گلیکولیز، در تولید ATP نقش مؤثری دارد.

4( ترکیب سه کربنی تولیدی در چهارمین مرحلۀ گلیکولیز، می تواند طی انتشار وارد میتوکندری شود.
    3

با توجه به نمودار قبلی، گزینۀ 3 درست است، زیرا که اسید دوفسفاته )ترکیب مصرفی در چهارمین مرحلۀ گلیکولیز( می تواند با انتقال 
فسفات به ADP، منجر به تولید ATP گردد. 
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چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست کامل می نماید؟-41
» در طی واکنش های مشترک تنفس یاخته ای هوازی و بی هوازی در یاخته های ماهیچه ای اسکلتی، هر زمانی که ............... «

الف( گروه فسفات بین مولکول ها جابه جا می شود، مولکول ATP تولید می گردد.
ب( پیوند بین دو گروه فسفات تشکیل می شود، بنیان نوعی ترکیب اسیدی تولید می گردد.

ج( نوعی ترکیب سه کربنی به ترکیب سه کربنی دیگری تبدیل می شود، نوعی ترکیب پرانرژی ایجاد می گردد.
د( نوعی ترکیب دونوکلئوتیدی الکترون می گیرد، اتم کربن مرکزی در ترکیب سه کربنی، فسفات دریافت می کند.

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

صورت سؤال چی میگه؟ قندکافت مجموعۀ واکنش های مشترک بین تنفس هوازی و بی هوازی است. 

موارد »الف« و »د« عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 
بررسی همۀ موارد:

 در مراحل اول و چهارم قندکافت، گروه فسفات بین مولکول ها جابه جا می شود که در این بین، در مرحلۀ اول قندکافت مولکول  الف
ATP مصرف )نه تولید( می شود. 

 دقت کنید که در مرحلۀ سوم قندکافت نیز گروه فسفات به یک مولکول منتقل می شود، اما نمی توان گفت در مرحلۀ سوم گروه 
فسفات بین مولکول ها جابه جا شده است. 

 در مرحلۀ چهارم قندکافت، گروه فسفات از اسید سه کربنه جدا شده و به مولکول  ADP منتقل می شود. بنابراین بین فسفات جدا  ب
شده و یکی از فسفات های ADP پیوند ایجاد می شود. در این مرحله پیرووات که بنیان پیروویک اسید است تولید می شود. 

نوعی ترکیب سه کربنی دیگر تبدیل می شود. در مرحلۀ سوم  به  نوعی ترکیب سه کربنی   در مراحل سوم و چهارم قندکافت،  ج
NADH و در مرحلۀ چهارم، ATP تولید می شوند که ترکیباتی پرانرژی هستند. 

 در مرحلۀ سوم گلیکولیز نوعی ترکیب دو نوکلئوتیدی )+NAD( الکترون می گیرد. در این مرحله کربن مرکزی فسفات دریافت  د
نمی کند، بلکه یکی از کربن های غیرمرکزی ترکیبی سه کربنه، فسفات دریافت می کند. 

 با توجه به شکل کتاب درسی، در مراحل اول و سوم که گروه های فسفات به گلوکز و قند سه کربنه متصل می شوند. این گروه های 
فسفات به کربن های انتهایی این مولکول ها متصل می شوند.

 ATPNADH

محل تولید در یاخته های یوکاریوتی
سیتوپالسم )قندکافت( + میتوکندری )چرخۀ کربس 
)ساخته  کلروپالست   + الکترون(  انتقال  زنجیرۀ  و 

شدن نوری(

میتوکندری   + )قندکافت(  سیتوپالسم 
به  تبدیل  هنگام    در  پیرووات  )اکسایش 
در  استیل  اکسایش  و   A کوآنزیم  استیل 

هنگام چرخۀ کربس(

محل مصرف در یاخته های یوکاریوتی

انرژی خواه  فعالیت  های  )بیشتر  یاخته  سراسر  در 
مانند فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم، همانندسازی 
به   … و  رناتن  در  پروتئین  تولید  رنا،  دنا، ساخت 

مصرف ATP نیازمند هستند.(

 + الکترون(  انتقال  زنجیرۀ  )در  میتوکندری 
سیتوپالسم )در هنگام تخمیر(

نوعی نوکلئوتید است و از یک قند، یک باز آلی و ساختار مولکول
سه گروه فسفات تشکیل شده است.

بنابراین  از دو نوکلئوتید تشکیل شده است 
دو قند، دو باز آلی و حداقل دو گروه فسفات 

دارد. 

انتقال الکترون و یون هیدروژن به +NADانتقال فسفات به ADPنحوۀ تولید
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به منظور تکمیل عبارت زیر، چند مورد نامناسب است؟-51
» همزمان با انجام واکنش های قندکافت، به ازای هر ............... «

الف( بنیان پیرووات تولید شده، یک مولکول ATP در آخرین مرحلۀ گلیکولیز تولید می گردد.
ب( ترکیب تک فسفاتی تولیدشده، یک مولکول NADH الکترون دریافت می کند.
ج( فروکتوز فسفاتۀ ایجادشده، یک مولکول آدنوزین تری فسفات مصرف می گردد.

د( NADH تشکیل شده، یک الکترون و یون هیدروژن مصرف می شود.
1 )4      2 )3      3 )2      4 )1

    1
هر چهار مورد عبارت را نادرست تکمیل می کنند.

بررسی همۀ موارد:
 در مرحلۀ آخر قندکافت، دو پیرووات و چهار مولکول ATP تولید می شود. بنابراین به ازای هر پیرووات دو مولکول ATP تولید می شود. الف
کل  در  که  کنید  دقت  در ضمن  می کند.  دریافت  الکترون   NAD+ مولکول  بلکه  نمی کند،  دریافت  الکترون   NADH مولکول    ب
قندکافت چهار ترکیب تک فسفاتی ایجاد می شود. این ترکیبات در مراحل دوم و چهارم گلیکولیز ایجاد می شوند. در مرحلۀ دوم، دو 
قند فسفاته ایجاد می شود. در مرحلۀ چهارم نیز با از دست دادن یک فسفات توسط اسید فسفاته، دو ترکیب تک فسفاته ایجاد می شود. 

این درحالی است که فقط دو مولکول +NAD الکترون دریافت می کنند. 
 در واقع گلوکز با دریافت فسفات، تبدیل به فروکتوز فسفاته می شود. در ضمن دقت کنید به ازای هر فروکتوز فسفاته دو مولکول  ج

ATP مصرف می شود. 

 به ازای هر NADH تولید شده، دو الکترون و دو یون هیدروژن مصرف می شود.  د

۲ مولکول ATP مصرف می شود.

۲ مولکول ADP تولید می شود.

۱ فروکتوز فسفاته تولید می شود.

۱ فروکتوز فسفاته شکسته می شود.

۲ قند سه کربنی تشکیل می شود.

۲ قند سه کربنی مصرف می شود.

NAD+ ۲ مجموعًا رو هم ۴ الکترون می گیرند.

۲ اسید سه کربنی تشکیل می شود.

۲ اسید سه کربنی مصرف می شود.

۲ پیرووات تشکیل می شود.

۴ مولکول ATP تولید می شود.

در طی گلیکولیز

در مرحلۀ اول

در مرحلۀ دوم

در مرحلۀ سوم

در مرحلۀ چهارم

به ازای هر گلوکز

 طی فرایندهای گلیکولیز و اکسایش پیرووات، به منظور تولید هر مولکول دو کربنی و فاقد فسفات، کدام 
مورد به ترتیب مصرف و تولید می شود؟

2 ATP – 2 NADH )2        1 CO2 – 1 NAD+ )1
2 CO2 – 2 ATP )4        2 NADH – 2 ADP )3

    3
منظور از مولکول دو کربنی و فاقد فسفات، بنیان استیل است. برای تولید استیل، یک پیرووات و برای تولید یک پیرووات، یک اسید 
دو فسفاته و قند فسفاته و همچنین برای تولید دو مولکول قند فسفاته، یک مولکول گلوکز نیاز است. به ازای تولید هر پیرووات از یک 
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اسید دو فسفاته، ADP 2 مصرف شده و NADH 2 نیز تولید می شود؛ یکی طی اکسایش قند فسفاته 
و دیگری طی اکسایش پیرووات!

بررسی سایر گزینه ها: 
تولید و در   2 NADH بنیان استیل،  برای تشکیل   همان طور که در توضیحات گزینه 3 گفتیم،  1

نتیجه،  +NAD 2 مصرف می شود؛ همچنین برای تولید هر مولکول استیل، یک CO2 آزاد می گردد.
 NADH تولید می شود، نه مصرف! 2

 به ازای مصرف هر مولکول گلوکز در قندکافت، 2 مولکول ATP مصرف می شود. از طرفی طبق  4
توضیحات گزینه 1، با تولید یک استیل، یک CO2 آزاد می شود.

به ازای اکسایش دو پیرووات )محصول های قند کافت مربوط به یک گلوکز(

2تاCO2 آزاد شده

2تاNADH بازسازی شده

4تاالکترون جا به جا شده

صفرATP تولید شده

2تاCoA مصرف شده

2تااستیل CoA تولید شده

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-61
» در یاخته های ماهیچه ای، فرایند تولید ATP به واسطۀ مصرف کراتین فسفات ................ تولید مولکول ATP در طی فرایند 

گلیکولیز، ................ «
1( همانند - منجر به مصرف شدن آب درون سیتوپالسم می شود.

2( برخالف – بدون آزادشدن مولکول کربن دی اکسید انجام می گیرد.
3( همانند – با انتقال فسفات از نوعی مولکول فسفات دار به ADP همراه است. 

4( برخالف – عالوه بر ATP، منجر به تولید شدن نوعی مولکول فاقد فسفات نیز می گردد.
    3

صورت سؤال چی میگه؟ در فرایند تولید ATP به واسطۀ مصرف کراتین فسفات، انتقال فسفات از کراتین فسفات به ADP صورت می گیرد. در فرایند 

گلیکولیز نیز، انتقال فسفات از اسید سه کربنه به ADP انجام می شود.

کراتین فسفات و اسید سه کربنه، ترکیباتی فسفات دار هستند. 
بررسی سایر گزینه ها:

 با این که هر دو واکنش در سیتوپالسم انجام می شوند، اما دقت کنید که در هنگام تولید ATP آب نیز تولید )نه مصرف( می شود. 1
 هر دو فرایند بدون آزاد شدن مولکول کربن دی اکسید صورت می گیرند.  2

 هر دو واکنش منجر به تولید ATP و مولکولی فاقد فسفات می گردند. در گلیکولیز، پیرووات تولید می شود که مولکولی فاقد  4
فسفات است. در هنگام تولید ATP به واسطۀ کراتین فسفات نیز، کراتین ایجاد می شود که فاقد فسفات است. 

ساخته شدن  ATP در سطح 
پیش ماده

ATP ساخته شدن اکسایشی ATP ساخته شدن نوری

کلروپالستمیتوکندریسیتوپالسممحل انجام )در یوکاریوت  ها(

فسفات های آزاد درون کلروپالست.فسفات های آزاد درون میتوکندریمولکولی فسفات دارمنبع فسفات

û ü û مصرف اکسیژن 

2NAD+

NADH

CO

CoA

CoA

استیل

پیرووات

A استیل کوآنزیم
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û ü û تولید کربن دی اکسید 
û ü ü نیاز به زنجیرۀ انتقال الکترون

استفاده از انرژی شیب غلظت 
û ü ü یون هیدروژن

ü ü ü تولید آب

مثال
ساخته شدن ATP به کمک 

کرآتین فسفات 
قندکافت

واکنش های مربوط به تنفس 
هوازی در میتوکندری

ساخته شدن ATP در کلروپالست. 

 در یک یاختۀ یوکاریوتی، در زمان افزوده شدن گروه فسفات به مولکول ADP همواره ............... ضروری است.
1( مصرف مولکول گلوکز در فضای سیتوپالسم 

2( مصرف مولکول اکسیژن و تولید مولکول کربن دی اکسید
3( آزادشدن مولکول آب در زمان تشکیل پیوند پرانرژی

4( انتقال الکترون از عرض بخشی از غشای نوعی اندامک دوغشایی
    3

همزمان با گروه فسفات به مولکول ADP همواره نوعی پیوند پرانرژی بین دو فسفات شکل می گیرد. همچنین به دلیل این که این 
پیوند نوعی پیوند اشتراکی است، یک مولکول آب نیز همزمان با تشکیل آن تولید می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:
 تنفس یاخته ای با مصرف گلوکز در سیتوپالسم همراه است، اما روش های دیگر تولید ATP مانند ساخته شدن نوری ATP یا  1

استفاده از کرآتین فسفات برای تولید ATP، این گونه نیستند. 
 در تنفس بی هوازی و ساخته شدن نوری ATP اکسیژن مصرف نمی شود. در ساخته شدن نوری ATP و تولید ATP به کمک  2

کرآتین فسفات کربن دی اکسید تولید نمی شود. 
 در ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده و ساخته شدن نوری ATP این گونه نیست.  4

 دقت کنید که در ساخته شدن نوری ATP، زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای اندامک دوغشایی )میتوکندری و کلروپالست( وجود 
ندارد. بلکه زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای تیالکوئید می باشد. )دوازدهم – فصل 6(

 تنفس هوازی و بی هوازی چند تفاوت کلی دارند که دانستن آن ها خالی از لطف نیست!

تنفس بی هوازیتنفس هوازی

سیتوپالسمبخشی در سیتوپالسم و بخشی در میتوکندریمحل انجام در یوکاریوت ها

ü ü مصرف گلوکز
ü û مصرف اکسیژن

گاهی اوقات )مانند تخمیر الکلی( بله!ü تولید کربن دی اکسید 

 ATP تولید ü ü
NADH تولید ü ü
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چند مورد از عبارت های زیر ویژگی میتوکندری محسوب می شود؟-71
الف( دو غشا، فضای درونی آن را به سه قسمت تقسیم کرده اند.

ب( توان پروتئین سازی به صورت مستقل از سایر اجزای یاخته را دارد.
ج( در فضای درونی آن دو نوع نوکلئیک اسید خطی و حلقوی دیده می شود.

د( ورود نوعی بنیان اسیدی به درون آن، وابسته به وجود اکسیژن و مصرف انرژی است.
1 )4      2 )3      3 )2      4 )1

    2
همۀ موارد از ویژگی های راکیزه )میتوکندری( می باشند، به جز مورد »الف«! 

بررسی همۀ موارد:
 دو غشای درونی و بیرونی فضای درون میتوکندری را به دو بخش داخلی، بیرونی )فضای بین دو غشا( تقسیم کرده اند.  الف

 راکیزه دارای دنای مستقل از هسته و ریبوزوم های مخصوص به خود است. بنابراین می تواند پروتئین هایی را مستقل از سایر بخش های  ب
یاخته بسازد. البته دقت کنید که راکیزه برای انجام تنفس یاخته ای به پروتئین هایی وابسته است که ژن های آن ها در هسته قرار دارند. 

 ژن مربوط به بخشی از پروتئین های میتوکندری و کلروپالست در دنای خود این اندامک ها وجود دارد و این پروتئین ها توسط 
ریبوزوم های خود این اندامک ها تولید می شوند. ژن بخشی دیگر از پروتئین های میتوکندری و کلروپالست در دنای هسته ای قرار دارد و این 

پروتئین ها توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم تولید می شوند. 

 در فضای درونی میتوکندری نوکلئیک اسید خطی )رنا( و نوکلئیک اسید حلقوی )دنا( دیده می شود.  ج

 دنا به دو صورت خطی و حلقوی وجود دارد. دنای هسته ای در یوکاریوت ها خطی بوده و دنای میتوکندری و کلروپالست و 
همین طور دنای پروکاریوت ها حلقوی می باشد. همچنین دقت کنید که رناها همواره خطی می باشند. بنابراین همۀ این محل ها دارای نوکلئیک 

اسید خطی می باشند. )دوازدهم – فصل 1(

 ورود پیرووات )بنیان پیروویک اسید( به میتوکندری وابسته به وجود اکسیژن است.  د

 به طور معمول در یاخته های یوکاریوتی واجد میتوکندری، در صورت وجود اکسیژن پیرووات وارد میتوکندری شده و از طریق 
فرایندهایی مانند چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون ATP تولید می شود، اما در صورتی که اکسیژن وجود نداشته باشد، پیرووات در 

سیتوپالسم، باقی  می ماند و در واکنش های تخمیر شرکت می کند. 

 بعضی از یاخته های بدن مانند یاخته های ماهیچۀ اسکلتی، با وجود داشتن میتوکندری، بخشی از انرژی خود را از طریق تخمیر 
به دست می آورند. )یازدهم – فصل 3(

 اندازه هایی که در کتاب درسی به آن ها اشاره شده است:
1 اندازۀ میتوکندری بزرگ تر از 0/2 میکرومتر است.

2 اندازۀ باکتری استرپتوکوکوس نومونیا بیشتر از 200 نانومتر است.
 اندازۀ مژک هر گیرندۀ شنوایی گوش انسان بیشتر از یک میکرومتر است.

 با توجه به شکل مقابل داریم:
1 بخشی از هسته، فشرده تر از سایر قسمت های آن است و به همین دلیل تیره تر 

دیده می شود.
2 شکل یاخته های گیاهی، چند وجهی است و در این یاخته ها اطراف غشا را دیوارۀ 

یاخته ای می پوشاند.
 درون یاخته های گیاهی، واکوئل اندازۀ بزرگ تری نسبت به اندامک های میتوکندری 
و کلروپالست دارند و در این یاخته ها، سه نوع اندامک دوغشایی مختلف دیده می شود.

 در اطراف غشای هسته، امکان مشاهدۀ شبکۀ آندوپالسمی وجود دارد.

هسته

سبزدیسه راکیزه
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 در دیوارۀ یاخته های گیاهی منافذی قابل مشاهده است. 

 با توجه به شکل مقابل می فهمیم که .....
1 غشای درونی میتوکندری چین خورده بوده و گسترده تر از غشای بیرونی است. 
2 رناتن های درون میتوکندری، به تعداد زیادی در فضای درونی آن قابل مشاهده اند.
 دنای حلقوی درون میتوکندری دیده می شود و به تعداد بیش از یک عدد درون 

آن قابل مشاهده است.
 اندازۀ میتوکندری بزرگتر از 0/2 میکرومتر است. 

ویژگی هابخش های مختلف میتوکندری

- چین خورده نیست. غشای بیرونی
- مرز بین میتوکندری و سیتوپالسم می باشد.

غشای درونی

- چین خورده است.
- دارای پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون است و پروتون ها توسط اجزای این زنجیرۀ انتقال الکترون به 

فضای بین دو غشا پمپ می شوند.
- دارای آنزیم ATPساز است که از شیب غلظت پروتون ها استفاده کرده و ATP می سازد.

فضای بیرونی )فضای بین دو 
- در زنجیرۀ انتقال الکترون، پروتون ها به این فضا پمپ می شوند. غشا(

فضای داخلی
- دارای رناتن و انواعی از مولکول ها مانند دنای حلقوی، رنا، آنزیم هایی مانند رنابسپاراز، دنابسپاراز، هلیکاز و 

مولکول های دیگری مانند آب، اکسیژن، یون هیدروژن و … می باشد. 
- تولید ATP، مصرف اکسیژن و تولید آب در این فضا انجام می گیرند. 

 در ارتباط با نوعی یاختۀ گیاهی فتوسنتزکننده کدام گزینه درست است؟
1( اندامک واجد دنای خطی، اندازه ای کوچک تر از 0/2 میکرومتر دارد.

2( شکل ظاهری این یاخته ها به صورت کروی می باشد.
3( دو نوع اندامک دو غشایی درون سیتوپالسم خود جای داده اند.

4( در فضای درونی میتوکندری، بیش از یک دنا دیده می شود.
    4

با توجه به موشکافی های قبلی که گفتیم، در فضای درونی میتوکندری ممکن است بیش از یک دنا دیده شود. 

با در نظر گرفتن فرایند تنفس یاخته ای در یاخته های مغز استخوان، کدام گزینه عبارت زیر را صحیح تکمیل می کند؟-81
» واکنش هایی از تنفس یاخته ای که در فضای آزاد سیتوپالسم انجام می شوند، .................... نخستین فرایند تنفس یاخته ای 

که درون میتوکندری انجام می گیرد ................... «
1( همانند – با شکسته شدن پیوند بین اتم های کربن در نوعی مولکول فاقد فسفات همراه هستند.

2( برخالف – می توانند در تولید مولکول های مؤثر در ذخیرۀ موقت انرژی یا حمل الکترون نقش داشته باشند.
3( برخالف – بدون آزادشدن مولکول کربن دی اکسید، منجر به تولید مولکول ATP در سطح پیش ماده می شوند.

4( همانند – با انتقال الکترون از نوعی ترکیب سه کربنی به +NAD، منجر به تأمین انرژی الزم برای تنفس یاخته ای می شوند.
    3

صورت سؤال چی میگه؟ واکنش های گلیکولیز در فضای آزاد سیتوپالسم یاخته ها انجام می شوند. از طرفی، نخستین فرایند مربوط به تنفس یاخته ای 

که درون میتوکندری انجام می شود، اکسایش پیرووات است. بنابراین منظور از قسمت اول، گلیکولیز بوده و قسمت دوم، همان واکنش های مربوط 

به اکسایش پیرووات می باشد. 

فضای بین دو غشا

غشای بیرونیغشای درونی

ریبوزوم
DNA ۰/۲
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در واکنش های گلیکولیز کربن دی اکسید آزاد نمی شود، اما مولکول ATP تولید می گردد؛ ولی در اکسایش پیرووات، کربن دی اکسید 
آزاد می گردد ولی خبری از تولید ATP نیست!

بررسی سایر گزینه ها:
 در مرحلۀ دوم مربوط به گلیکولیز، پیوند بین اتم های کربن در ترکیب شش کربنی شکسته می شود؛ اما باید دقت داشته باشید  1
که این ترکیب شش کربنی دارای فسفات است. از طرفی، در زمان اکسایش پیرووات نیز پیوند بین اتم های کربن در پیرووات شکسته 
شده و منجر به آزادسازی کربن دی اکسید می گردد، البته باید دقت داشته باشید که در این زمان پیوند بین اتم های کربن در ترکیبی 

فاقد فسفات )پیرووات!( شکسته می شود.
 گلیکولیز در تولید ATP و NADH نقش داشته و به همین دلیل می توان گفت که این فرایند در تولید مولکول های مؤثر در ذخیرۀ  2
موقت انرژی و مولکول های مؤثر در حمل الکترون، نقش دارد. از طرفی، در طی فرایند اکسایش پیرووات، NADH تولید می شود که 

در حمل الکترون ها نقش دارد. 
 در طی فرایند گلیکولیز، الکترون از ترکیب سه کربنی به +NAD منتقل می شود؛ ولی در اکسایش پیرووات، ابتدا کربن دی اکسید  4

آزادشده و سپس الکترون از ترکیب دو کربنی به +NAD منتقل می گردد! 

گلیکولیزاکسایش پیرووات

محل انجام
مادۀ زمینه سیتوپالسممادۀ زمینه سیتوپالسمپروکاریوت ها

مادۀ زمینه سیتوپالسمفضای درونی میتوکندرییوکاریوت ها

ATP دارد )در سطح پیش ماده(نداردتولید

NADH داردداردبازسازی

قند فسفاتهترکیبی که از خروج CO2 از پیرووات ایجاد می شود.ترکیب اکسید شونده

ATP داردنداردمصرف

ûüتشکیل ترکیب 6 کربنی
ûûتشکیل ترکیب پنج کربنی
ûûتشکیل ترکیب چهار کربنی
ûüتشکیل ترکیب سه کربنی
üûتشکیل ترکیب دو کربنی

ûüتشکیل ترکیب فسفات دار کم انرژی
دوتا )NADH و ATP(یکی )NADH(انواع ترکیب های پرانرژی تولیدی

CO2 آزاد شدنüû

در ارتباط با واکنش های مربوط به چرخۀ کربس در گیرنده های مژک دار گوش انسان، کدام گزینه صحیح است؟-91
1( هر ترکیب کربن دار در نتیجۀ آزادشدن کربن دی اکسید از ترکیب کربن دار قبلی ایجاد شده است.

2( دومین کربن دی اکسید آزادشده در طی چرخۀ کربس، منجر به تشکیل نوعی ترکیب کربن دار فاقد فسفات می شود.
3( آزادشدن کوآنزیم A به فضای آزاد سیتوپالسم، همزمان با تشکیل نوعی ترکیب با تعداد کربن برابر با گلوکز رخ می دهد.
4( تشکیل مولکول پنج کربنی کربن دار در این فرایند، منجر به آزادشدن نخستین کربن دی اکسید در طی تنفس یاخته ای می شود.

    2
به دنبال آزادشدن دومین کربن دی اکسید در چرخۀ کربس، ترکیبی چهارکربنه و فاقد فسفات ایجاد می شود. 

 دقت کنید که در چرخۀ کربس هم ترکیبات دارای فسفات )ATP، NADH و FADH2( و هم ترکیبات فاقد فسفات )ترکیبات با 
منشأ ترکیب شش کربنۀ اولیه( تولید می شوند. 
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بررسی سایر گزینه ها:
 خیر! برای مثال ترکیب شش کربنۀ اولیه، در نتیجۀ آزاد شدن کربن دی اکسید به وجود نیامده است.  1

 در مورد تعداد کربن های مواد موجود در چرخۀ کربس دقت کنید: در ابتدای چرخۀ کربس ترکیب شش کربنه ایجاد می شود و 
این ترکیب طی دو مرحله، دو مولکول کربن دی اکسید از دست می دهد و به ترکیب چهارکربنه تبدیل می شود. در سایر مراحل چرخۀ کربس، 

تعداد مولکول های کربن ثابت است و ترکیبی چهارکربنه در چرخۀ کربس دیده می شود.  

 A با مولکولی چهارکربنه، مولکولی شش کربنه ایجاد می شود و کوآنزیم A در ابتدای چرخۀ کربس، ضمن ترکیب استیل کوآنزیم  3
نیز جدا می شود. دقت داشته باشید که ترکیب حاصل در این مرحله همانند گلوکز شش کربن دارد. با این حال این گزینه غلط است، 

زیرا کوآنزیم A به درون سیتوپالسم آزاد نمی شود، بلکه به درون میتوکندری آزاد می شود.

 یکی از استراتژی های طراحان، جابه جا کردن محل انجام فعالیت های یاخته است. بنابراین به موارد زیر دقت کنید:
1 گلیکولیز و تولید پیرووات، همواره در سیتوپالسم رخ می دهد. 

2 اکسایش پیرووات در تنفس هوازی یاخته های یوکاریوتی، همواره در میتوکندری انجام می گیرد. 
 چرخۀ کربس در یاخته های یوکاریوتی درون میتوکندری انجام می شود. 

 تولید FADH2 در یاخته های یوکاریوتی همواره در میتوکندری انجام می شود.
 A آزادشدن نخستین کربن دی اکسید در تنفس یاخته ای هوازی منجر به تشکیل بنیان استیل می شود که سپس با کوآنزیم  4

ترکیب می گردد!  

 انرژی حاصل از تجزیۀ بنیان استیل در طی چرخۀ کربس صرف ساختن مولکول هایی می شود که ..................
1( در ساختار خود دارای نوعی قند پنج کربنی و گروه فسفات هستند.

2( تنها در صورت انجام واکنش های تنفس یاخته ای هوازی تشکیل می شوند.
3( فقط با انتقال و جابه جایی فسفات در فضای درونی اندامک میتوکندری تولید می شوند.

4( در انتقال الکترون به اجزای تشکیل دهندۀ زنجیرۀ انتقال الکترون غشای درونی میتوکندری مؤثرند.
    1

صورت سؤال چی میگه؟ انرژی حاصل از تجزیۀ بنیان استیل در چرخۀ کربس، صرف ساختن مولکول های پرانرژی ATP، NADH و FADH2 می شود. 

همۀ این مولکول ها دارای قند پنج کربنه و گروه فسفات هستند، زیرا ATP نوعی نوکلئوتید است و NADH و FADH2 نیز در ساختار 
خود نوکلئوتید دارند. 

 FADH2 همانند NADH دارای دو نوکلئوتید در ساختار خود می باشد. بنابراین دو قند پنج کربنه در ساختار خود است. در فصل 
بعد با مولکول NADPH آشنا خواهید شد که آن هم نوعی مولکول ناقل الکترون است و دو نوکلئوتید در ساختار خود دارد. )دوازدهم – فصل 6(

بررسی سایر گزینه ها:
 مولکول های ATP و NADH در تنفس بی هوازی نیز تولید می شوند.  2

 NADH و ATP ،گلیکولیز در بین تنفس هوازی و بی هوازی مشترک است. همان طور که می دانید در طی واکنش های گلیکولیز 
تولید می شوند. 

 NADH و ATP برای تولید نیازی به جابه جایی فسفات ندارند. همچنین دقت داشته باشید که FADH2 و NADH مولکول های  3
بیرون از میتوکندری نیز قادر به تولید هستند. 

 مولکول های NADH و FADH2 برای تولید نیاز به الکترون و یون هیدروژن دارند، درحالی که ATP برای تولید نیازمند گروه 
فسفات است. 

 ATP نقشی در انتقال الکترون به اجزای تشکیل دهندۀ زنجیرۀ انتقال الکترون ندارد! 4

 تنها جایی از فرایندهای تنفس یاخته ای که از انرژی ATP استفاده می شود، شروع گلیکولیز است!
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کدام گزینه در رابطه با واکنش های مربوط به اکسایش استیل کوآنزیم A درست بیان شده است؟1010
 1( به محض آزادشدن نخستین کربن دی اکسید در چرخۀ کربس، کوآنزیم A به فضای میتوکندری آزاد می گردد.

2( دو نوع ترکیب شیمیایی مختلف با آزادکردن کربن دی اکسید قادر به تولید ترکیب هایی پنج یا شش کربنی هستند.
3( نخستین واقعه پس از مصرف ترکیب چهار کربنی تولیدی در انتهای چرخه، تشکیل نوعی ترکیب شش کربنی می باشد.  
4( در فاصلۀ بین تشکیل ترکیب پنج کربنی تا تشکیل مولکول واکنش دهنده با استیل کوآنزیم A، دو کربن دی اکسید آزاد می شود.

    3
صورت سؤال چی میگه؟ منظور از صورت سؤال، واکنش هایی است که در چرخۀ کربس رخ می دهند. 

نخستین اتفاق پس از تشکیل ترکیب چهارکربنی در انتهای چرخۀ کربس، واکنش این ترکیب چهارکربنه با استیل کوآنزیم A و تولید 
ترکیب شش کربنه است. این اتفاق در واقع، شروع چرخۀ کربس بعدی می باشد. 

بررسی سایر گزینه ها:
 آزادشدن کوآنزیم A به فضای میتوکندری، در هنگام تشکیل ترکیب شش کربنه و پیش از آزادشدن نخستین کربن دی اکسید است.  1

 ترکیب هایی که ضمن آزاد شدن کربن دی اکسید تولید می شوند، چهار یا پنج  کربنه می باشند.  2
 در فاصلۀ بین تشکیل ترکیب پنج کربنی تا تولید مولکول واکنش دهنده با استیل کوآنزیم A فقط یک مولکول کربن دی اکسید آزاد می شود.  4

 در طی واکنش های چرخۀ کربس، هر ترکیبی که ........ 

1 قادر به آزادکردن کربن دی اکسید است  ترکیب شش کربنی و پنج کربنی
2 قادر به واکنش با استیل کوآنزیم A است  نوعی ترکیب چهار کربنی

FADH2 و ATP، NADH  نوعی مولکول پرانرژی است 

 بدون تغییر تعداد اتم های کربن ترکیب پیش از خود ایجاد می شود  ترکیب چهار کربنی انتهای چرخه

 تعداد اتم های کربن مشابه فروکتوز فسفاته دارد  ترکیب شش کربنی

یک کوآنزیم A آزاد می شود.

یک ترکیب شش کربنی و یک ترکیب پنج کربنی و دو ترکیب چهار کربنی ایجاد می شود.

۲ مولکول CO۲ آزاد می شود.

NADH

FADH۲
۲ نوع حامل الکترون

۱ATP نوع غیرحامل
۳ نوع مولکول پرانرژی تولید می شود.

A به ازای هر استیل کوآنزیم
در چرخۀ کربس

 در واکنش های مربوط به چرخۀ کربس، به ازای مصرف مواد حاصل از قندکافت یک گلوکز، .............. می شود.
2( دو مولکول کربن دی اکسید درون میتوکندری، آزاد 1( سه نوع ترکیب پرانرژی حامل الکترون، تولید 

4( هر NADH با دریافت دو الکترون، دچار کاهش 3( دو مولکول کوآنزیم A به درون میتوکندری، آزاد 
    3

با توجه به این که به ازای مصرف هر گلوکز، دو بار چرخۀ کربس انجام می گیرد؛ باید دقت داشته باشید که در این صورت، دو کوآنزیم 
A به درون میتوکندری آزاد می شود. سایر موارد نادرست هستند! 

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟1110
» در یک یاختۀ گیرندۀ مخروطی چشم، واکنش های مربوط به اکسایش بنیان استیل برخالف فرایند قندکافت، ................ شود. «

الف( می تواند در محل فعالیت دنای حلقوی منجر به آزادشدن مولکول کربن دی اکسید  
ب( می تواند باعث تولید دو نوع مولکول حامل الکترون و تولید ATP به روش اکسایشی 

ج( نمی تواند باعث شکسته شدن پیوند کربن-کربن در ساختار نوعی مولکول شش کربنی 
د( نمی تواند موجب تولید نوعی مولکول شش کربنی واجد دو گروه فسفات در ساختار خود 
4 )4       3 )3      2 )2       )1
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    2
صورت سؤال چی میگه؟ واکنش های اکسایش بنیان استیل همان چرخۀ کربس است. بنابراین در این سؤال قرار است چرخۀ کربس را با قندکافت 

مقایسه کنیم! 

موارد »الف« و »د« عبارت را درست تکمیل می کنند.
بررسی همۀ موارد:

 چرخۀ کربس منجر به آزادشدن کربن دی اکسید در فضای درونی میتوکندری می شود. دقت داشته باشید که محل انجام چرخۀ  الف
کربس درون میتوکندری است که حاوی دنای حلقوی است. اما در طی گلیکولیز، کربن دی اکسید آزاد نمی شود و ضمناً باید دقت 

داشته باشید که این واکنش ها درون فضای آزاد سیتوپالسم انجام می شوند که فاقد دنای حلقوی است.
 در گلیکولیز )قندکافت(، تنها یک نوع حامل الکترونی تولید می شود، ولی در طی چرخۀ کربس دو نوع حامل الکترون که شامل  ب
NADH و FADH2 می باشد، ایجاد می گردد. اما باید دقت داشته باشید که تولید ATP در گلیکولیز و چرخۀ کربس، در سطح پیش 

ماده صورت می گیرد و اکسایشی نیست! 
 در گلیکولیز پیوند کربن-کربن در ساختار فروکتوز فسفاته شکسته می شود و در طی چرخۀ کربس نیز پیوند کربن - کربن در  ج
ساختار ترکیب شش کربنی شکسته شده و باعث آزادشدن کربن دی اکسید می شود. بنابراین در هر دوی این فرایندها چنین چیزی 

دیده می شود.
 در طی گلیکولیز ترکیب شش کربنی و دوفسفاته تولید می شود، ولی در روند چرخۀ کربس چنین چیزی تولید نمی گردد! در  د

واقع ترکیب شش کربنی تولیدشده در چرخۀ کربس، فاقد فسفات است. 

 ویژگی های زیر رو دربارۀ دنای حلقوی به یاد داشته باشید: )دوازدهم – فصل 1(
1 در یاخته های پروکاریوتی و کلروپالست و میتوکندری یاخته های یوکاریوتی دیده می شود. همچنین دیسک )پالزمید( نیز نوعی دنای 

حلقوی محسوب می شود.
2 فاقد دو انتهای آزاد است؛ یعنی گروه فسفات و هیدروکسیل آزاد ندارد.

 همانند دنای خطی، دو رشته ای است.
 تعداد پیوندهای فسفودی استر آن با تعداد نوکلئوتیدها برابر است.

 هیچگاه نوکلئورزوم و هیستون ندارد.
 همۀ گروه های فسفات در تشکیل پیوند فسفودی استر شرکت می کنند.

 هر نوکلئوتید در تشکیل 2 پیوند فسفودی استر نقش دارد.

چرخۀ کربساکسایش پیروواتقندکافت

ûûûمصرف اکسیژن

ûüüتولید کربن دی اکسید

ATP تولیدüûü

ATP مصرفüûû

بله )NADH و FADH2(بله )NADH(بله )NADH(تولید مولکول حامل الکترون

ûûûمصرف مولکول حامل الکترون

ترکیبی چهار کربنهپیرووات )سه کربنه(گلوکز )شش کربنه(ترکیب آغازگر

ترکیبی چهار کربنهاستیل کوآنزیم Aپیرووات )سه کربنه(ترکیب نهایی
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کدام موارد عبارت را صحیح کامل می کنند؟1210
» در غشای درونی میتوکندری یاخته های گیرندۀ استوانه ای چشم انسان، ................. اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون ............... «

الف( همۀ – با عبور دادن دو الکترون از عرض خود قادر به انتقال یک پروتون بین دو سمت غشای درونی هستند.
ب( بعضی از – در تماس با فضایی که محل انجام چرخۀ کربس محسوب می شود، قرار نگرفته اند.

ج( بعضی از – قادر به دریافت الکترون های حاصل از اکسایش NADH هستند.
د( همۀ – قادر به دریافت و از دست دادن الکترون هستند.

4( ب - د   3( الف – ج     2( ج – د    1( الف – ب 
    4

موارد »ب« و »د« عبارت را صحیح کامل می کنند.

 بعضی از مولکول هایی که در میتوکندری مورد استفاده قرار می گیرند، در این اندامک تولید نشده اند. مهم ترین این مولکول ها 
عبارت اند از:

1 بعضی از آنزیم های دخیل در تنفس یاخته ای که توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم تولید شده اند. 
2 مولکول پیرووات که در سیتوپالسم و طی گلیکولیز تولید شده و از طریق انتقال فعال وارد میتوکندری می شود.

 مولکول های NADH تولید شده در فرایند گلیکولیز.
آنزیم روبیسکو که در کلروپالست تولیدشده و برای تکمیل فرایند تنفس نوری وارد  از فعالیت اکسیژناژی   مولکول دو کربنۀ ناشی 

میتوکندری می شود. تنفس نوری رو توی فصل بعد می خونید!

بررسی سایر گزینه ها:
 با توجه به شکل که زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری را نشان می دهد، زنجیرۀ انتقال الکترون، از پنج مولکول تشکیل شده  الف

است که فقط سه تای آن ها قادر به انتقال پروتون بین دو سمت غشای درونی می باشند. 

 سه عبارت برای فعالیت پمپ های پروتون در آزمون ها به عنوان تله به کار می رود که عبارتند از:

1 این که طراح به جای پمپ پروتون، از واژۀ پمپ الکترون استفاده کند.
2 این که طراح بیان کند که پمپ های پروتون باعث انتشار یون هیدروژن می شود. )در صورتی که کار آن انتقال فعال است!(

 این که طراح بیان کند که پمپ های پروتون یون هیدروژن را وارد فضای درونی میتوکندری می کنند! )در صورتی که یون هیدروژن را به فضای 

بین غشایی وارد می کند.(

 چرخۀ کربس در فضای داخلی میتوکندری انجام می گیرد. همان گونه  ب
که در شکل قبلی مشاهده می کنید، دومین و چهارمین مولکول زنجیرۀ 

انتقال الکترون تماسی با فضای داخلی میتوکندری ندارند. 
به  قادر  میتوکندری،  الکترون  انتقال  زنجیرۀ  مولکول های  همۀ    ج

دریافت الکترون های حاصل از اکسایش NADH می باشند. 
 طبق تعریف کتاب درسی، زنجیرۀ انتقال الکترون غشای درونی  د
میتوکندری، از مولکول هایی تشکیل شده  است که می توانند الکترون 

بگیرند یا از دست بدهند. بنابراین این گزینه صحیح است.

 غشایی از ساختار میتوکندری که ........... 

1 صاف است  غشای بیرونی 
2 چین خورده است  غشای درونی 

 در تماس با فضای واجد +H بیشتری در میتوکندری است  غشای درونی و بیرونی

 زنجیرۀ انتقال الکترون را در خود جای داده است  غشای درونی 

 آنزیم ATP ساز را در خود جای داده است  غشای درونی 

غشای درونی
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 با توجه به شکل مقابل داریم:
درونی  غشای  الکترون  انتقال  زنجیرۀ  پنجم  و  سوم  اول،  عضو   1
میتوکندری، پروتئین سراسری در غشا هستند و قادر می باشند تا به پمپ 

کردن یون های هیدروژن به فضای بین غشایی بپردازند. 
2 عضو اول، مستقیمًا الکترون های NADH را دریافت می کند و عضو 

دوم، مستقیمًا الکترون های FADH2 را می گیرد.
 با اکسایش هر NADH و هر FADH2، دو الکترون به غشای درونی 

میتوکندری آزاد می شود. 
 با عبور هر جفت الکترون از هر پمپ هیدروژن، یک یون هیدروژن توسط این مولکول پروتئینی به فضای بین غشایی منتقل می شود. 
بنابراین، با اکسایش هر NADH، سه یون هیدروژن به فضای بین غشایی واردشده و با اکسایش هر FADH2، دو یون هیدروژن به فضای بین 

غشایی منتقل می گردد. )این نکته یکم فراتر از حد کتاب درسیه ولی بهتر است که بدونید!(
 غلظت یون هیدروژن در فضای بین غشایی بیشتر از فضای درونی میتوکندری است.

 دومین عضو و چهارمین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون پروتئین سراسری نیستند. دومین عضو، آب گریزترین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون 
محسوب می شود، زیرا که تنها با بخش آب گریز فسفولیپیدهای غشا در تماس است.

 آخرین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون قادر است تا با خاصیت آنزیمی خود موجب افزوده شدن الکترون به اکسیژن و تشکیل یون اکسید شود.
 الکترون های حاصل از اکسایش NADH به همۀ اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون منتقل می شود، ولی الکترون های حاصل از اکسایش 

FADH2 به چهار عضو زنجیرۀ انتقال الکترون منتقل می شود. 
 آخرین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون، دارای یک برآمدگی در سطح درونی غشای درونی میتوکندری است که همین قسمت در عمل تشکیل 

یون اکسید نقش دارد. 

 کدام گزینه در رابطه با غشای درونی میتوکندری صحیح است؟
1( هر FADH2 الکترون هایی را آزاد می کند که از چهار پمپ یون هیدروژن عبور کرده و باعث تشکیل یک مولکول آب می شوند.
2( هر الکترون آزادشده از NADH، به تنهایی در انتقال سه یون هیدروژن به فضای بین غشایی میتوکندری مؤثر است.

3( هر مولکول آب تولیدشده در نتیجۀ فرایند زنجیرۀ انتقال الکترون، در محل تولید ATP، ایجاد شده است.
4( هر پروتئین جابه جاکنندۀ یون هیدروژن بین دو سمت غشای یاخته، ATP تولید یا مصرف می کند.

    3
در فرایند انتقال الکترون، مولکول آب در فضای داخلی میتوکندری ایجاد می شود که همان محلی است که ATP نیز تولید می شود.

 فعالیت های میتوکندری به طور عمده در فضای داخلی آن انجام می شوند. فرایندهایی مثل تولید آب، تولید ATP، اکسایش 
پیرووات و چرخۀ کربس از این فرایندها هستند. 

بررسی سایر گزینه ها:
 هر FADH2 دو الکترون آزاد می کند که از دو )نه چهار( پمپ یون هیدروژن عبور کرده و باعث تشکیل یک مولکول آب می شوند.  1
 هر انتقال دهندۀ یون هیدروژن به فضای بین دو غشا، به کمک دو الکترون، یک یون هیدروژن را به فضای بین غشایی میتوکندری  2

منتقل می کند. بنابراین یک الکترون به تنهایی نمی تواند موجب انتقال یون هیدروژن به فضای بین غشایی میتوکندری شود. 

 با عبور الکترون از هر یک از پمپ های پروتون از انرژی آن کاسته می شود، زیرا که بخشی از انرژی این الکترون های پرانرژی به 
منظور انتقال یون هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، پرانرژی ترین حالت الکترون های NADH در حال عبور از اولین عضو زنجیرۀ 

انتقال الکترون دیده می شود.

میتوکندری جابه جا  درونی  بین دو سمت غشای  را  یون هیدروژن  الکترون،  انتقال  زنجیرۀ  اجزای  از  بعضی  و  ATPساز  آنزیم    4
می کنند. در این بین مولکول های زنجیرۀ انتقال الکترون، ATP مصرف نمی کنند.

غشای درونی
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 دقت داشته باشید که هر پروتئینی در غشای درونی میتوکندری که الکترون های NADH را دریافت می کند، قطعًا توانایی تولید 
یا مصرف ATP را ندارد. 

در رابطه با اجزای غشای درونی میتوکندری، کدام گزینه صحیح است؟1310
1( تنها مسیر جابه جایی +H بین دو سمت غشای درونی میتوکندری، آنزیم مصرف کنندۀ فسفات معدنی است.

2( تنها راه افزایش اختالف غلظت بین دو سمت غشای درونی میتوکندری، جابه جاشدن یون های هیدروژن است.
3( مجموعۀ پروتئینی کاهندۀ اختالف غلظت +H بین دو سمت غشای درونی میتوکندری، با کمک انرژی فعالیت می کند.
4( هر پروتئین غشایی با توان فراهم سازی زمینۀ تشکیل آب در بخش درونی میتوکندری، +H را به فضای بین غشایی 

منتقل می کند.
    3

منظور از مجموعۀ پروتئینی کاهندۀ اختالف غلظت +H بین دو سمت غشای درونی میتوکندری، آنزیم ATPساز است که با انتشار 
یون های هیدروژن موجب کاهش اختالف غلظت یون هیدروژن بین دو سمت غشای درونی می شود. آنزیم ATP ساز به کمک انرژی 

حاصل از شیب غلظت یون های هیدروژن فعالیت می کند. 

 انتشار بدون صرف انرژی و در جهت شیب غلظت انجام می گیرد و موجب کاهش اختالف غلظت بین دو سوی غشا می شود. 
انتقال فعال با صرف ATP و در خالف شیب غلظت انجام می گیرد و موجب افزایش غلظت مواد در دو سوی غشا می شود. )دهم – فصل 2(

 pH می شود. بنابراین، پمپ های هیدروژن pH یون هیدروژن خاصیت اسیدی دارد و افزایش آن در یک محل، موجب کاهش 
فضای بین دو غشای میتوکندری را کاهش و pH فضای داخلی میتوکندری را افزایش می دهند. آنزیم ATPساز برعکس عمل می کند، یعنی 

pH فضای بین دو غشای میتوکندری را افزایش و pH فضای داخلی میتوکندری را کاهش می دهد. )دهم – فصل 5(

 یون های هیدروژن می توانند از طریق اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون و یا آنزیم ATPساز بین دو سمت غشای درونی میتوکندری  1
جابه جا شوند. آنزیم ATP ساز مصرف کنندۀ  فسفات معدنی است و با این کار ATP تولید می کند، اما اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون 

توانایی استفاده از فسفات معدنی را ندارند.
 عالوه بر فعالیت پمپ های یون هیدروژن، باید به عرضتون برسونم که فعالیت هایی نظیر تولید مولکول آب توسط آخرین عضو  2

زنجیرۀ انتقال الکترون نیز به افزایش اختالف غلظت بین دو سمت غشای درونی میتوکندری می افزاید.

 عوامل تغییردهندۀ PH فضاهای میتوکندری:
1 افزایش pH فضای بین غشایی  آنزیم ATP ساز

2 افزایش pH فضای درونی  پمپ های پروتئینی، واکنش تولید آب
 کاهش pH فضای بین غشایی  پمپ های پروتئینی

 کاهش pH فضای درونی  آنزیم ATP ساز

ATP ساز و آخرین مولکول زنجیرۀ انتقال الکترون، توانایی فراهم سازی زمینۀ تشکیل آب را دارند. در این بین، آنزیمATP پروتئین  4
ساز +H را به فضای بین غشایی منتقل نمی کند.

 ATP مولکول آب نیز تولید می کند. زیرا در هنگام تشکیل پیوند پرانرژی در ATP ساز ضمن ساختATP دقت کنید که پروتئین 
مولکول آب نیز تولید می شود. 

آنزیم ATPسازپمپ های هیدروژن 

غشای درونی میتوکندری )در زنجیرۀ انتقال الکترون(محل قرارگیری
زنجیرۀ  از  )خارج  میتوکندری  درونی  غشای 

انتقال الکترون(

انتقال یون های هیدروژن از فضای داخلی فعالیت های مهم
میتوکندری به فضای بین دو غشا

انتقال یون های هیدروژن از فضای بین دو غشا 
 ATP به فضای داخلی میتوکندری + ساخت
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انتشار تسهیل شده انتقال فعال نحوۀ انتقال یون های هیدروژن

کاهشافزایشتأثیر روی اختالف غلظت یون هیدروژن

انرژی ناشی از شیب غلظت یون های هیدروژنانرژی حاصل از زنجیرۀ انتقال الکترونانرژی مصرفی

کاهشافزایشتأثیر روی pH فضای داخلی میتوکندری

تأثیر روی pH فضای بین دو غشای 
افزایشکاهشمیتوکندری

کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟1410
» در واکنش های مربوط به تنفس یاخته ای هوازی، هر ترکیب غیرنوکلئوتیدی ................ «

1( سه کربنی دارای گروه فسفات در ساختار خود، قادر به دریافت فسفات یا انتقال فسفات به ترکیبی دیگر است.
2( چهار کربنی واکنش دهنده با استیل کوآنزیم A، در نتیجۀ تغییر تعداد اتم های کربن ترکیب پیش از خود ایجاد شده است.
3( پنج کربنی تولیدشده در فضای درونی میتوکندری، در نتیجۀ آزادشدن CO2 از نوعی ترکیب واجد کوآنزیم A تولید می شود.
به دنبال شکسته شدن پیوند اشتراکی ساختار خود به دو ترکیب با خاصیت اسیدی  4( شش کربنی واجد گروه فسفات،  

تبدیل می شود.
    1

در تنفس یاخته ای هوازی، قند فسفاته و اسید فسفاتۀ ایجاد شده در فرایند گلیکولیز، ترکیباتی سه کربنه و فسفات دار هستند. قند 
سه کربنه قادر به دریافت فسفات است و اسید سه کربنه قادر به انتقال فسفات به مولکول ADP می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:
 ترکیب چهار کربنۀ واکنش دهنده با استیل کوآنزیم A در پی تغییر ترکیب چهارکربنۀ دیگری به وجود آمده است. بنابراین در  2

این تغییر، تعداد اتم های کربن تغییر نکرده است. 
 مولکول پنج کربنۀ آزاد شده در چرخۀ کربس، در نتیجۀ آزاد شدن کربن دی اکسید از ترکیبی فاقد کوآنزیم A تولید می شود.  3

 پیش از این که اولین مولکول کربن دی اکسید در چرخۀ کربس آزاد شود، کوآنزیم A از ترکیب شش کربنه آزاد شده است.

 فروکتوز فسفاته نوعی ترکیب شش کربنه و فسفات دار است که در پی شکستن پیوند اشتراکی در ساختار خود به دو مولکول با  4
خاصیت قندی )نه اسیدی( تبدیل می شود. 

تولیدی در دومین مرحلۀ چرخۀ کربس

تولیدی مرحلۀ سوم چرخۀ کربس

تولیدی مرحلۀ آخر چرخۀ کربس

شش کربنی

پنج کربنی

چهار کربنی

سه کربنی

دو کربنی

ترکیب های غیرنوکلئوتیدی
تنفس یاخته ای هوازی

شش کربنی دو فسفاته      فروکتوز فسفاته      تولیدی مرحلۀ اول گلیکولیز 

شش کربنی بدون فسفات       تولیدی مرحلۀ اول چرخۀ کربس

قند فسفاته      تولیدی مرحلۀ دوم گلیکولیز

اسید دو فسفاته      تولیدی مرحلۀ سوم گلیکولیز

پیرووات      تولیدی مرحلۀ چهارم گلیکولیز

A استیل      محصول تغییر پیرووات قبل از مصرف کوآنزیم
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با توجه به مراحلی از تنفس یاخته ای که درون میتوکندری انجام می گیرند، کدام گزینه عبارت را درست تکمیل می کند؟1510
» در یاخته های گیرندۀ استوانه ای چشم انسان، در هر دسته از واکنش هایی که طی آن ها .............. محتمل است. «

1( پیوند های اشتراکی در مولکول های آلی شکسته می شود، تولید مولکول )های( پرانرژی با ساختاری نوکلئوتیدی 
2( مولکول ATP در سطح پیش ماده تولید می شود، بازسازی سه نوع مولکول  نوکلئوتیدی حامل الکترون

3( با کمک شیب غلظت یون +H مولکول ATP تولید می شود، مصرف فسفات های فضای بین غشایی
4( ترکیبی شش کربنی مصرف می شود، تشکیل نوعی ترکیب چهار کربنی و دو فسفاته 

    1
صورت سؤال چی میگه؟ منظور از مراحلی که درون میتوکندری انجام می شوند؛ همۀ مراحل تنفس یاخته ای به جز قندکافت است. 

نیز  کربس  چرخۀ  در  طرفی،  از  می شود!  شکسته  اشتراکی  پیوند  استیل  به  پیرووات  تبدیل  طی  در  پیرووات  اکسایش  مرحلۀ  در 
شکسته شدن پیوند بین اتم های کربن و آزادشدن کربن دی اکسید را داریم! در هر دوی این مراحل مولکول های نوکلئوتیدی و پرانرژی 

تولید می شوند. در اکسایش پیرووات مولکول NADH و در کربس مولکول های FADH2 ،ATP و NADH تولید می شوند. 
بررسی سایر گزینه ها:

 در چرخۀ کربس مولکول های ATP در سطح پیش ماده ساخته می شوند. در طی فرایند چرخۀ کربس دو نوع مولکول حامل  2
الکترون )یعنی NADH و FADH2( تولید می گردد. 

 در نتیجۀ فعالیت آنزیم ATP ساز، شیب غلظت یون هیدروژن انرژی الزم برای انجام این فرایند را تأمین می کند. دقت داشته باشید  3
که آنزیم ATP ساز از فسفات های موجود درون فضای داخلی میتوکندری استفاده می کند، نه فسفات های موجود در فضای بین غشایی! 
 مصرف شدن ترکیب شش کربنی مربوط به چرخۀ کربس است، اما باید دقت داشته باشید که در چرخۀ کربس، ترکیب چهار  4

کربنی دو فسفاته تولید نمی گردد! 

 هر فرایندی مربوط به تنفس یاخته  ای هوازی که .............

1 با تشکیل مولکول ATP در سطح پیش ماده همراه است  چرخۀ کربس + گلیکولیز
2 منجر به تشکیل NADH می شود  گلیکولیز + اکسایش پیرووات + چرخۀ کربس 

 منجر به تشکیل FADH2 می شود  چرخۀ کربس

 باعث آزادشدن کربن دی اکسید می شود  چرخۀ کربس + اکسایش پیرووات 

 باعث تشکیل ترکیب شش کربنی می شود  چرخۀ کربس + گلیکولیز

 باعث تشکیل ترکیب پنج کربنی می شود  چرخۀ کربس 

 باعث تشکیل ترکیب چهار کربنی می شود  چرخۀ کربس 

 باعث تشکیل ترکیب سه کربنی می شود  گلیکولیز

 با مصرف ترکیب سه کربنی همراه است  گلیکولیز + اکسایش پیرووات

کدام گزینه عبارت زیر را در ارتباط با زنجیرۀ انتقال الکترون، صحیح تکمیل می کند؟1610
» در یاخته های بافت پیوندی رشته ای، در پی از کار افتادن .............. «

1( آب گریزترین عضو پروتئینی زنجیره، آزادسازی الکترون از نوعی مولکول نوکلئوتیدی متوقف می شود.
2( مجموعۀ پروتئینی آنزیم ATP ساز، تولید مولکول های پرانرژی و سه فسفاته در راکیزه کاهش می یابد.

3( پروتئین انتقال دهندۀ مولکول پیرووات به راکیزه، آزادسازی انرژی ذخیره شده در NADH متوقف می شود.
4( پروتئین های پمپ کنندۀ یون های هیدروژن، مصرف ATP توسط این پروتئین های سراسری کاهش می یابد.

    1
آبگریزترین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون همان مولکول پروتئینی است که الکترون های مولکول FADH2 را دریافت می کند! در صورت 

از کار افتادن این مولکول پروتئینی دیگر مولکول FADH2 نمی تواند اکسید شود و الکترون آزاد کند!
بررسی سایر گزینه ها: 

 دقت داشته باشید آنزیم  ATPساز جز زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد! به عبارت صورت اصلی سؤال دقت داشته باشید!!! 2
 دقت کنید پروتئین انتقال دهندۀ مولکول پیرووات به درون راکیزه اگرچه در غشای راکیزه قرار گرفته است و انرژی زیستی مصرف  3

می کند؛ اما دقت کنید این پروتئین نیز در زنجیرۀ انتقال الکترون قرار ندارد!
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 این گزینه نیز یک دام تستی کوچک دارد! حواستونو جمع کنید که پروتئین های پمپ کنندۀ یون های هیدروژن به فضای بین  4
! ATP دو غشا از انرژی حاصل از الکترون های برانگیخته استفاده می کنند، نه انرژی مولکول های

در حین فرایند تخمیر در تارهای ماهیچه ای اسکلتی عضلۀ دوسربازو، هرگاه ترکیبی ............... 1710
1( سه کربنی اکسایش پیدا می کند، نوعی ترکیب سه کربنی تک فسفاته تولید می گردد.

2( سه کربنی و اسیدی تولید می شود، آنزیم های گلیکولیز به طور مستقیم دارای نقش هستند.
3( سه کربنی و فاقد فسفات ایجاد می گردد، به صورت همزمان، فسفات به ADP منتقل می گردد.

4( سه کربنی کاهش می یابد، ترکیب نوکلئوتیددار مصرف شده در مرحلۀ سوم گلیکولیز بازسازی می شود.
    4

صورت سؤال چی میگه؟ یاخته های ماهیچۀ اسکلتی از جمله یاخته های ماهیچۀ دو سر بازو تخمیر الکتیکی انجام می دهند. 

در تخمیر الکتیکی پیرووات که نوعی ترکیب سه کربنه است، با دریافت الکترون های NADH کاهش می یابد و به الکتات تبدیل 
می شود. در این فرایند +NAD بازسازی می شود که نوعی ترکیب نوکلئوتیددار است و در مرحلۀ سوم گلیکولیز مصرف می شود. 

 در مورد NADH و +NAD دقت کنید:
1 در مرحلۀ سوم گلیکولیز +NAD با دریافت الکترون کاهش می یابد و به NADH تبدیل می شود. 

2 در انتهای تخمیر، NADH با از دست دادن الکترون اکسایش یافته و به +NAD تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
 در مرحلۀ سوم گلیکولیز تخمیر الکتیکی، قند فسفاته که نوعی ترکیب سه کربنه است اکسایش می یابد. در این مرحله، قند  1

فسفاته با دریافت فسفات، به اسید فسفاته تبدیل می شود که نوعی ترکیب سه کربنه و دارای دو گروه فسفات است. 
 ترکیب های سه کربنه و اسیدی که در تخمیر الکتیکی تولید می شوند، عبارت اند از: اسید فسفاته، پیرووات و الکتات. برای تولید  2

الکتات، آنزیم های گلیکولیز به طور مستقیم نقشی ندارند. 
 ترکیبات سه کربنی فاقد فسفات که در تخمیر الکتیکی تولید می شوند، پیرووات و الکتات هستند. در زمان تولید الکتات، فسفات  3

به ADP منتقل نمی شود و ATP نیز تولید نمی شود. 
شش کربنی

سه کربنی

ترکیب های غیرنوکلئوتید
در تخمیر الکتیکی

فروکتوز فسفاته

قند فسفاته

اسید دو فسفاته

پیرووات       محصول مرحلۀ نهایی گلیکولیز

الکتات      تعداد الکترون بیشتری نسبت به پیرووات دارد.

کدام مورد عبارت زیر را درست کامل می کند؟ 1810
» نوعی فرایند تخمیر که در تولید فراورده های شیری نقش دارد و تخمیری که در ورآمدن خمیر مؤثر است، از نظر ............... 

شباهت داشته و از لحاظ ................ با یک دیگر تفاوت دارند.«
 NADH تعداد اتم های کربن ترکیب دریافت کنندۀ الکترون های - ATP 1( فراهم سازی شرایط تداوم تولید مولکول

2( ضروری بودن وجود اکسیژن - تولید محصول مؤثر در افزایش تحریک گیرنده های درد در بدن انسان
3( خاصیت شیمیایی محصول نهایی فرایند تخمیر – محل انجام گرفتن در یاخته های یوکاریوتی

4( تعداد اتم  های کربن محصول نهایی فرایند تخمیر – امکان آزادشدن کربن دی اکسید 
    1

صورت سؤال چی میگه؟ تخمیر الکتیکی در تولید فراورده های شیری نقش دارد و تخمیر الکلی در ورآمدن خمیر مؤثر است.

برای تداوم قندکافت و تولید ATP به وجود +NAD نیاز است. هر دو نوع تخمیر با بازسازی +NAD موجب تداوم تولید ATP می شوند. 
ترکیب دریافت کنندۀ الکترون در تخمیر الکتیکی، پیرووات است که سه کربن دارد؛ درحالی که در تخمیر الکلی، ترکیب دریافت 

کنندۀ الکل، اتانال است و دو کربن دارد. بنابراین تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی از این نظر با هم تفاوت دارند. 
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 نوعی فرایند تخمیر )بین تخمیر الکتیکی و الکلی!( که .........

1 با آزادشدن کربن دی اکسید همراه است  الکلی
2 با انتقال الکترون NADH به ترکیب آلی همراه است  الکلی و الکتیکی

 پذیرندۀ نهایی الکترون، ترکیبی سه کربنی است  الکتیکی

 پذیرندۀ نهایی الکترون، ترکیبی دو کربنی است  الکلی

 در ورآمدن خمیر نقش دارد  الکلی

 در ترش شدن شیر مؤثر است  الکتیکی

 در تولید فراورده های لبنی و خوراکی هایی نظیر خیارشور نقش دارد  الکتیکی

 باعث فساد مواد غذایی می شود  الکتیکی

 باعث تحریک گیرنده های درد ماهیچه ها می شود  الکتیکی

 باعث مرگ یاخته های گیاهی می شود  الکلی و الکتیکی

 زمینۀ اختالل در عملکرد آخرین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون را فراهم می کند  الکلی

بررسی سایر گزینه ها:
 تخمیر بدون حضور اکسیژن یا در حضور اکسیژن اندک انجام می شود؛ بنابراین هیچ کدام از تخمیرها به وجود اکسیژن نیازی ندارند.  2

در تخمیر الکتیکی برخالف تخمیر الکلی، الکتات تولید می شود که موجب تحریک گیرنده های درد می شود. )نادرست – تفاوت(
 محصول نهایی فرایند تخمیر الکلی، خاصیت الکلی و محصول نهایی تخمیر الکتیکی، خاصیت اسیدی دارد. هر دو تخمیر در  3

سیتوپالسم یاخته های یوکاریوتی انجام می شوند. )تفاوت – شباهت(
 محصول نهایی فرایند تخمیر الکلی، دو کربنه و محصول نهایی تخمیر الکتیکی سه کربنه است. امکان آزاد شدن کربن دی اکسید  4

فقط در تخمیر الکلی وجود دارد. )تفاوت – تفاوت( 

 در برخی موارد، ممکن است با بررسی قسمت اول سؤاالتی نظیر این تست، بتوان به جواب نهایی رسید! برای مثال در این 
سؤال، قسمت اول سه گزینۀ 2 و 3 و 4 نادرست بود و اگر شخصی فقط قسمت اول این سه گزینه را بررسی می کرد و کاری به قسمت دوم 

نداشت، باز هم به جواب می رسید! 

تخمیر الکتیکیتخمیر الکلی

بازسازی +NADبازسازی +NADهدف

تولید فراورده های شیری و خوراکی هایی مانند خیارشورور آمدن نانکاربرد

سیتوپالسمسیتوپالسممحل انجام

ü ü قند کافت
 NAD+ و تولید NADH مصرف ü ü

ü û تولید کربن دی اکسید 
پیروواتاتانالترکیب دریافت کنندۀ نهایی الکترون

الکتاتاتانولترکیب نهایی

NADHNADHترکیب نهایی که اکسایش می یابد؟

 با توجه به انواع تخمیر ذکرشده در کتاب درسی دوازدهم، کدام گزینه عبارت را مناسب کامل می کند؟
» همۀ فرایندهای تخمیر که ................. «

1( منجر به مرگ یاخته های گیاهی می شوند، با تولید نوعی محصول مؤثر در ترش شدن شیر همراه هستند.
2( باعث شکسته شدن پیوند کربن – کربن در محصول گلیکولیز می شوند، گیرنده های درد انسان را تحریک می کنند.

3( گیرندۀ نهایی الکترون در آن ها نوعی ترکیب شیمیایی آلی است، به ازای هر گلوکز به صورت خالص دو ATP می سازند.

4( با تولید نوعی محصول مؤثر در اختالل خنثی سازی رادیکال های آزاد همراه هستند، باعث اکسایش ترکیبی دوکربنی می شوند.
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    3
صورت سؤال چی میگه؟ به تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی در کتاب درسی دوازدهم اشاره شده است. 

در هر دو تخمیر الکتیکی و الکلی گیرندۀ نهایی الکترون، نوعی مولکول آلی است. در هر دو نوع ترکیب، به صورت خالص دو مولکول 
ATP در گلیکولیز تولید می شود. علت این که می گوییم به صورت خالص 2 مولکول ATP ساخته شده است، این می باشد که به ازای 

ورود هر گلوکز به درون گلیکولیز، در ابتدا دو مولکول ATP مصرف شده و در نهایت چهار مولکول ATP تولید می گردد. بنابراین، اگر 
بخواهیم برآیند تعداد مولکول های ATP تولیدی درون یاخته به ازای ورود هر گلوکز به درون گلیکولیز را بشماریم باید عدد دو مولکول 

ATP را به عنوان تعداد ATP خالص تولیدی بیان کنیم! 

بررسی سایر گزینه ها:
 هر دو نوع ترکیب الکلی و الکتیکی می توانند موجب مرگ یاختۀ گیاهی شوند. در این بین فقط تخمیر الکتیکی با تولید مادۀ  1

مؤثر در ترش شدن شیر همراه است. 
 محصول گلیکولیز پیرووات است و در تخمیر الکلی، پیوند کربن – کربن در آن شکسته می شود. تخمیر الکتیکی موجب تحریک  2

گیرنده های درد نمی شود، بلکه تخمیر الکتیکی با تولید الکتیک اسید موجب تحریک گیرنده های درد می شود. 

 تجمع الکتیک اسید در یاخته های ماهیچه ای موجب گرفتگی و درد ماهیچه می شود. بنابراین در این فرایند، گیرنده های درد 
ماهیچه تحریک می شوند. )یازدهم – فصل 3(

 تخمیر الکلی باعث تولید الکل می شود و الکل یکی از عوامل مؤثر در اختالل در خنثی سازی رادیکال های آزاد می باشد. دقت کنید  4
که در تخمیر الکلی مادۀ دو کربنی )اتانال( کاهش )نه اکسایش( می یابد. 

در ارتباط با مقایسۀ اجزای مختلف در یک یاختۀ یوکاریوتی، کدام گزینه صحیح است؟1910
1( اتانال همانند الکتات، توانایی دریافت الکترون های NADH را دارد.

2( اتانول نسبت به اتانال، تعداد اتم های کربن و تعداد الکترون کمتری دارد.
3( اتانول برخالف الکتات، طی تخمیر توانایی آزادسازی کربن دی اکسید را دارد.

4( پیرووات نسبت به بنیان استیل، در طی واکنش های متنوع تری از مصرف گلوکز، مصرف می شود.
    4

منظور از واکنش های سوختن اکسیژن، واکنش های تنفس یاخته ای است. پیرووات در انواعی از واکنش های تخمیر مصرف می شود. 
همچنین در تنفس هوازی هم استفاده می شود، اما بنیان استیل فقط در واکنش های چرخۀ کربس استفاده می شود. بنابراین، پیرووات 

نسبت به بنیان استیل در واکنش های متنوع تری مصرف می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

 اتانال توانایی دریافت الکترون از NADH را دارد، اما الکتات این گونه نیست.  1
 اتانول تعداد اتم های کربن برابری با اتانال دارد، اما تعداد الکترون هایش از اتانال بیشتر است، زیرا اتانول در اثر دریافت الکترون  2

توسط اتانال ایجاد می شود. 
 اتانول و الکتات هیچ کدام توانایی آزادسازی کربن دی اکسید را در طی تخمیر ندارند.  3

الکتاتپیروواتاتانالاتانول

دریافت الکترون توسط نحوۀ تولید
اتانال

از دست دادن کربن دی اکسید توسط 
پیرووات

قندکافت
دریافت الکترون توسط 

پیرووات

سهسهدودوتعداد کربن

توانایی دریافت الکترون 
NADH از û ü ü û

توانایی آزاد کردن 
û û ü û کربن دی اکسید 
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کدام گزینه زیر در ارتباط با یاخته های یوکاریوتی، درست است؟2010
1( در تخمیر نسبت به تنفس هوازی، میزان بازدهی تولید ATP در نتیجۀ سوختن گلوکز بسیار بیشتر است.

2( در تنفس هوازی برخالف تخمیر، آزادشدن CO2 درون میتوکندری در نتیجۀ مصرف قند گلوکز اتفاق می افتد.
3( در تنفس هوازی همانند تخمیر، تولید ATP در سطح پیش ماده و تشکیل ترکیب شش کربنی فاقد فسفات ممکن است.
4( در تخمیر همانند تنفس هوازی، به ازای مصرف هر فروکتوز فسفاته در فضای آزاد سیتوپالسم یک NADH تشکیل می شود.

    2
در تنفس هوازی یاخته های یوکاریوتی، آزاد شدن کربن دی اکسید در سه زمان انجام می شود.

 در زمان اکسایش پیرووات و تبدیل به بنیان استیل 1
 در زمان تبدیل ترکیب شش کربنه به ترکیب پنج کربنه در چرخۀ کربس 2
 در زمان تبدیل ترکیب پنج کربنه به ترکیب چهارکربنه در چرخۀ کربس.

هر سه اتفاق گفته شده در میتوکندری رخ می دهند، اما در تنفس بی هوازی آزاد شدن کربن دی اکسید درون سیتوپالسم رخ می دهد. 
بررسی سایر گزینه ها:

 ATP های تولیدی مربوط به گلیکولیز هستند، می توان نتیجه گرفت که بازدهی تولیدATP با توجه به این که در روند تخمیر، تنها  1
در تنفس هوازی بیشتر از بی هوازی است! 

 در تخمیر و تنفس هوازی امکان تشکیل ATP در سطح پیش ماده وجود دارد، زیرا در هر دو قندکافت روی می دهد. اما دقت کنید  3
که در تخمیر مادۀ شش کربنی فاقد فسفات تولید نمی شود. 

از آن جایی که در قندکافت به ازای هر   می دانیم فرایند گلیکولیز در تخمیر و تنفس هوازی درون سیتوپالسم روی می دهد.  4
فروکتوز فسفاته، دو NADH آزاد می شود، در تخمیر و تنفس هوازی بیش از یک NADH تولید می شود. 

 در تنفس هوازی یاخته های یوکاریوتی به ازای هر گلوکز دو NADH در قندکافت و در فضای آزاد سیتوپالسم تولید می شود. 
تعدادی NADH نیز در چرخۀ کربس و در میتوکندری تولید می شود. در تخمیر به ازای هر گلوکز فقط دو NADH در قندکافت ایجاد می شود. 

تخمیر الکتیکیتخمیر الکلیتنفس هوازی

ATP کمترکمتربیشتربازدهی تولید

الکتاتCO2 و اتانولCO2محصول نهایی

CO2 آزاد شدنüüû
üüüتولید ATP در سطح پیش ماده
üûûتولید ATP به روش اکسایشی

NAD+ تشکیلüüü
FADH2 تشکیلüûû

üüüتشکیل ترکیب 6 کربنی
üûûتشکیل ترکیب پنج کربنی
üûûتشکیل ترکیب چهار کربنی
üüüتشکیل ترکیب سه کربنی
üüûتشکیل ترکیب دو کربنی
پیروواتاتانالاکسیژنپذیرندۀ نهایی الکترون
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 کدام یک از اتفاقات زیر وجه مشترک تنفس یاخته ای هوازی و تخمیر مؤثر در ورآمدن خمیر محسوب می شود؟
1( آزادشدن کربن دی اکسید از ترکیب سه کربنی فسفات دار

2( استفاده از نوعی مولکول آلی به عنوان پذیرندۀ نهایی الکترون
ATP 3( تشکیل ترکیبی فسفات دار در نتیجۀ مصرف مولکول

4( امکان تشکیل مولکول ATP با مصرف فسفات های معدنی آزاد
    3

تخمیر مؤثر در ورآمدن خمیر، تخمیر الکلی است. هم در تنفس هوازی و هم در تخمیر الکلی، گلیکولیز انجام می شود. در ابتدای فرایند 
گلیکولیز در نتیجۀ مصرف ATP، فروکتوز فسفاته ایجاد می شود )تایید گزینۀ 3(. در تنفس هوازی برخالف تخمیر پذیرندۀ نهایی الکترون، 
اکسیژن است که غیرآلی است )رد گزینۀ 2(. در تخمیر تولید ATP فقط در گلیکولیز انجام می شود و در گلیکولیز ATP  فقط در سطح 
پیش ماده تولید می شود. همان گونه که می دانید، برای تولید ATP در سطح پیش ماده از فسفات معدنی آزاد استفاده نمی شود )رد گزینۀ 4( 

چند مورد عبارت زیر را به طور درست کامل می کند؟2110
» در هر روشی که انرژی موردنیاز ماهیچه های اسکلتی بدن از سوختن گلوکز تأمین می شود، الزم است تا ................. گردد. «

ب( با استفاده از نوعی پذیرندۀ الکترون، FAD بازسازی الف( فسفات از مولکول فسفات دار به ADP منتقل 
د( پیوندهای کربن – کربن در نوعی ترکیب شش کربنی شکسته ج( محصول نهایی گلیکولیز طی انتقال فعال وارد راکیزه 

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

صورت سؤال چی میگه؟ در ماهیچه های اسکلتی ممکن است از طریق تنفس هوازی یا تخمیر الکتیکی انرژی فعالیت تأمین شود.

موارد »الف« و »د« صحیح می باشند.
بررسی همۀ موارد:

 در هر دو روش گفته شده، قندکافت انجام می شود و در مرحلۀ آخر قندکافت، فسفات از اسید فسفاته )نوعی ترکیب  د  و  الف
فسفات دار( به ADP منتقل می شود. هم چنین در مرحلۀ دوم گلیکولیز، پیوندهای کربن – کربن در فروکتوز فسفاته که نوعی ترکیب 

شش کربنه است، شکسته می شود. 
 در تخمیر برخالف تنفس هوازی FAD بازسازی نمی شود. ب

 در تخمیر الکتیکی پیرووات وارد راکیزه نمی شود.  ج

گلیکولیز
تشکیل استیل 

A کوآنزیم
زنجیرۀ انتقال الکترونچرخۀ کربس

مصرف پیرووات 
در تخمیر الکتیکی

مصرف پیرووات 
در تخمیر الکلی

محل وقوع 
در یاخته های 
یوکاریوتی 

مادۀ زمینۀ 
سیتوپالسم

میتوکندری
فضای درونی 
میتوکندری

غشای درونی میتوکندری
مادۀ زمینۀ 
سیتوپالسم

مادۀ زمینۀ 
سیتوپالسم

پیرووات هدف  تشکیل 
ATP و

تولید استیل 
A کوآنزیم

ساخت ATP و 
FADH2 و NADH

حفظ شیب غلظت یون 
هیدروژن بین دو سمت غشای 
)ATP درونی )در جهت تولید

NAD+ بازسازیNAD+ بازسازی

CO2
نه تولید و نه 

مصرف
تولید می شود

تولید می شود )در 
دو مرحله(

نه تولید و نه مصرف
نه تولید و نه 

مصرف
تولید می شود

کاهش 
اجزای زنجیره انتقال الکترون +NAD و NAD+NAD+FADمی یابد

و اکسیژن 
اتانالپیرووات

اکسایش 
پیروواتقند فسفاتهمی یابد

ترکیبات کربن دار و 
NADHNADHNADH و FADH2بدون فسفات

ATP ساز(داردنداردداردتولیدATP ندارد نداردغیرمستقیم )آنزیم
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چند مورد در رابطه با مصرف گلوکز در یاخته های یوکاریوتی صحیح نیست؟2210
الف( همۀ مولکول های کربن دی اکسید آزادشده از ترکیب های فاقد فسفات، درون میتوکندری تولید می شوند.
ب( همۀ ترکیب های دو کربنی تولیدی، قادر به واکنش با نوعی مولکول کمک کننده به فعالیت آنزیم ها هستند.

ج( همۀ مولکول های NADH، به منظور تداوم تولید ATP ضروری بوده و قادر به از دست دادن دو الکترون هستند.
د( همۀ اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون غشای درونی میتوکندری، توانایی دریافت الکترون های آزادشده از +NAD را دارند.

1 )4      2 )3      3 )2      4 )1
    1
هیچ یک از موارد صحیح نمی باشند.

بررسی همۀ موارد:
 در تخمیر الکلی، مولکول کربن دی اکسید در فضای آزاد سیتوپالسم تولید می شود! الف

اکسایش پیروواتدرون میتوکندری آزاد شدن CO۲ در روند مصرف گلوکزدرون سیتوپالسمتخمیر الکلی

 منظور از نوعی مولکول کمک کننده به فعالیت آنزیم ها، کوآنزیم است. اتانال و اتانول تولید شده در تخمیر الکلی، ترکیب های  ب
دوکربنی هستند؛ اما توانایی واکنش با کوآنزیم را ندارند!

در روند اکسایش پیرووات
تولید می شود.

ترکیبات دو کربنی تولیدی
استیلحین مصرف گلوکز

اتانول
اتانال

تولیدی در روند
تخمیر الکلی

 به منظور تداوم تولید ATP در تخمیر، الزم است، مولکول های NADH مصرف شوند. بنابراین به وجود آن ها برای تداوم تولید  ج
ATP نیازی نیست، اما در تنفس هوازی برای تولید ATP از طریق زنجیرۀ انتقال الکترون، به وجود NADH نیاز است. 

 همۀ اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون غشای درونی میتوکندری قادر به دریافت الکترون از NADH )نه +NAD( هستند. با هم به  د
این نکته توجه کنید که +NAD الکترون نمی دهد. بلکه NADH الکترون می دهد!

 کدام یک از گزینه های زیر درست بیان شده است؟
1( در همۀ انواع تخمیر، در زمان تشکیل نخستین ترکیب سه کربنی تک فسفاته، ATP تولید می گردد.
2( در تخمیر الکتیکی، پیش از انتقال الکترون به الکتات، ترکیب شیمیایی +NAD بازسازی می شود.
3( در تخمیر الکلی، با اکسایش اتانال نوعی ترکیب مؤثر در تداوم تولید مولکول ATP تولید می شود.
4( در همۀ انواع تخمیر، در طی برخی واکنش های شیمیایی امکان مصرف مولکول ATP وجود دارد.

    4
در همۀ انواع تخمیرها، گلیکولیز انجام می شود و در مرحلۀ اول گلیکولیز امکان مصرف مولکول ATP وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
 نخستین ترکیب سه کربنی و فاقد فسفات در همۀ تخمیرها پیرووات است. همواره در زمان تشکیل پیرووات ATP تولید می شود.  1

 ،ATP دقت داشته باشید که در همۀ انواع تخمیرها فرایند گلیکولیز انجام می شود. بنابراین اتفاقات گلیکولیز مانند تولید و مصرف 
تولید قند و اسید فسفاته، تولید فروکتوز فسفاته و … در همۀ انواع تخمیر روی می دهند. 

 در تخمیر الکلی، الکترون ها به پیرووات )نه الکتات( منتقل می شوند 2
 در تخمیر الکلی، اتانال با دریافت الکترون از NADH، کاهش )نه اکسایش( می یابد و +NAD )ترکیب مؤثر در تداوم تولید مولکول  3

ATP( تولید می شود. 

با توجه به شکل مقابل که نوعی پروتئین غشای درونی میتوکندری را نشان می دهد، کدام گزینه درست است؟2310
1( قادر به استفاده از انرژی الکترون های برانگیخته به منظور انتقال یون ها می باشد.

2( دارای یک برآمدگی به سمت فضای بین غشایی میتوکندری است.
3( باعث مصرف مولکول آب در فضای درونی میتوکندری می شود.

4( در بخشی از ساختار خود دارای جایگاه فعال می باشد.



سؤاالت و پاسخنامه دوازدهم

27

    4
صورت سؤال چی میگه؟ پروتئینی که در شکل صورت سؤال دیده می شود، آنزیم ATPساز است.

آنزیم ها در بخشی از ساختار خود دارای جایگاه فعال می باشند. )دوازدهم – فصل 1(

 جایگاه فعال آنزیم، بخشی از آنزیم است که واکنش در آن انجام می شود. ترکیباتی که به جایگاه فعال وارد می شوند، پیش ماده 
نام دارند. پیش ماده ها پس از انجام تغییرات بر روی آن ها در جایگاه فعال، فراورده نامیده می شوند. )دوازدهم – فصل 1(

بررسی سایر گزینه ها:
 آنزیم ATPساز در زنجیرۀ انتقال الکترون نیست. بنابراین قادر به استفاده از انرژی الکترون های برانگیخته نیست. در ضمن دقت  1

کنید که آنزیم ATP ساز برای انتقال یون ها انرژی مصرف نمی کند. 

 آنزیم ATPساز برای انتقال یون های هیدروژن انرژی مصرف نمی کند. اما برای ساخت ATP از انرژی انتقال یون های هیدروژن 
استفاده می کند. 

 برآمدگی آنزیم ATPساز به سمت فضای داخلی میتوکندری )نه فضای بین غشایی( است. 2
 آنزیم ATPساز ضمن فعالیت خود پیوند اشتراکی تشکیل می دهد. همان طور که می دانید، در هنگام تشکیل پیوند اشتراکی،مولکول  3

آب تولید )نه مصرف( می شود. 

با در نظر گرفتن ترکیب های شیمیایی گفته شده در فصل 5 زیست شناسی دوازدهم، وجه ................. دو ماده ای 2410
که مرحلۀ نهایی انتقال الکترون به مولکول اکسیژن را مهار می کنند؛ در ..................... است.

1( شباهت – اتصال به بخش غیر پروتئینی موجود در پروتئین تنظیم کنندۀ pH در فراوان ترین یاخته های خونی
2( تفاوت – کاهش میزان ترکیب پروتون های انتقال داده شده توسط مجموعۀ پروتئینی آنزیم ATP ساز با یون های اکسید
3( تفاوت -  اختالل در نوعی پروتئین سراسری مصرف کنندۀ انرژی زیستی در دریافت الکترون از پروتئین غشایی مجاور آن
4( شباهت – کاهش تولید مولکول های نوکلئوتیدی حامل الکترون در واکنش های هوازی تنفس یاخته ای در راکیزه )میتوکندری(

    4
صورت سؤال چی میگه؟ کربن مونواکسید و سیانید می توانند مرحلۀ نهایی انتقال الکترون به مولکول اکسیژن را مهار کنند. 

با توقف این مرحله، زنجیرۀ انتقال الکترون نیز متوقف می شود. در نتیجه تنفس هوازی دچار اختالل می شود و مولکول های حامل 
الکترونی که در طی فرایند تنفس هوازی تولید می شوند، کمتر تولید می شوند.

 مونواکسیدکربن یک سری ویژگی هایی دارد:
1 گازی سمی است، باعث مسمومیت شده که به گازگرفتگی مشهور است. 

2 محل اتصال به هموگلوبین  مشابه گاز اکسیژن، گروه هم هموگلوبین
 تمایل اتصال به هموگلوبین  بسیار بیشتر از اکسیژن! کاهش ظرفیت حمل اکسیژن در خون

 ایجاد اختالل در عملکرد پمپ سوم زنجیرۀ انتقال الکترون! مهار انتقال الکترون به مولکول اکسیژن و تولید یون اکسید و مولکول آب
 با مهار انتقال الکترون به مولکول اکسیژن، تولید یون اکسید و مولکول آب و رادیکال آزاد کاهش یا توقف می یابد.

 منابع تولید مونواکسیدکربن  دود خارج شده از سیگار و خودروها و ....

بررسی سایر گزینه ها:
 کربن مونواکسید می تواند به گروه هم پروتئین هموگلوبین که در گویچه های قرمز وجود دارد، متصل شود؛ اما سیانید این ویژگی  1

را ندارد.
 با مهار انتقال الکترون به اکسیژن، ترکیب پروتون و یون اکسید نیز مهار می شود؛ پس این ویژگی مشترک دو ماده است. 2

 این دو ماده انتقال الکترون از پمپ سوم به اکسیژن را مهار می کنند نه اینکه در دریافت الکترون توسط پمپ سوم اختالل ایجاد  3
کنند!! حواستون به جابه جایی مفاهیم ریز کتاب باشه. این مورد در کنکور ۹۹ خیلی مورد توجه قرار گرفت!
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CO

سیانید

مهار انتقال الکترون به O۲مهار فعالیت آخرین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون

مهار انتقال الکترون به O۲مهار فعالیت آخرین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون
مواد سمی خاصی

جلوگیری از انتقال اکسیژن توسط هموگلوبین

 کدام گزینه درست بیان شده است؟
1( همۀ عوامل مؤثر در تشکیل رادیکال های آزاد و آسیب آن ها به یاخته ها، اکتسابی هستند.

2( همۀ رادیکال های آزاد، به علت داشتن الکترون های جفت نشده واکنش پذیری باالیی دارند. 
3( همۀ یون های تولیدشده توسط آخرین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون، هیدروژن دریافت می کنند.

4( همۀ پاداکسنده ها در پی واکنش با مولکول های شیمیایی، از آن ها در برابر رادیکال های آزاد دفاع می کنند.
    2

طبق خط کتاب درسی، همۀ را دیکال های آزاد به علت وجود الکترون های جفت نشده در ساختار خود، واکنش پذیری باالیی دارند!
بررسی سایر گزینه ها:

 برخی از عوامل مؤثر در آسیب رادیکال های آزاد به یاخته ها اکتسابی و برخی دیگر ژنتیکی هستند. 1
 آخرین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون با انتقال الکترون ها به اکسیژن، یون اکسید ایجاد می کند. این یون های اکسید به طور معمول  3
با یون هیدروژن واکنش داده و آب تولید می کنند. اما گاهی پیش می آید که درصدی از اکسیژن ها وارد واکنش تولید آب نمی شوند، 

بلکه به صورت رادیکال آزاد در می آیند. 
 پاداکسنده ها در پی واکنش با رادیکال های آزاد از تخریب مولکول های شیمیایی بدن جلوگیری می کنند. دقت داشته باشید که  4

پاداکسنده ها با خود مولکول های شیمیایی بدن واکنش نمی دهند، بلکه با رادیکال های آزاد واکنش می دهند. 

 پاداکسنده ها در واکنش با رادیکال های آزاد، از یاخته محافظت می کنند.

کدام گزینه در رابطه با تنفس یاخته ای عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟2510
»با افزایش نسبت ADP به ATP در هر یاخته از بدن انسان، ............. می یابد.«

1( غلظت گروه های فسفات آزاد در یاخته کاهش
2( تجزیه چربی ها و پروتئین های موجود در بدن افزایش

3( فعالیت آنزیم های مؤثر در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، کاهش
4( سرعت آزادشدن مولکول CO2 در اندامکی دو غشایی، افزایش

     1
با افزایش نسبت ADP به ATP، فعالیت آنزیم های درگیر در تنفس یاخته ای افزایش یافته تا تولید ATP زیاد شود. بنابراین، گروه های 

فسفات بیشتری طی فرایند قندکافت به ADP متصل گردیده و از غلظت آنها کاسته می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

 تنها در شرایطی یاخته ها به سراغ تجزیه چربی ها و پروتئین ها می روند که منابع قندی کافی در اختیار نداشته باشند. بنابراین  2
نمی توان به طور حتم این گزینه را پذیرفت!

 گویچه های قرمز بالغ، فاقد اندامک میتوکندری و زنجیرۀ انتقال الکترون هستند. تو صورت سؤال قید »هر« داریم! حواست باشه  4  و  3
بهش. )دهم – فصل 4(

 بیش از 99 درصد یاخته های خونی بدن انسان را گویچه های قرمز تشکیل می دهند و سبب رنگ قرمز خون می شوند. این 
یاخته ها حالت کروی داشته که از دو طرف به صورت فرو رفته در آمده اند. در هنگام تشکیل در مغز استخوان، این یاخته ها، هستۀ خود را از 
دست داده و میان یاختۀ آنها از هموگلوبین پر می شود. نقش اصلی گویچه های قرمز، انتقال گازهای تنفسی است. گویچه های قرمز در انسان 

و بسیاری از پستانداران، هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهند. )دهم – فصل 4(
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در جدول زیر عواقب افزایش ATP و کاهش آن در یاخته ها را می خوانیم: 

ATP افزایشADP افزایش

افزایش فعالیت آنزیم های درگیر در قندکافت و چرخۀ کربسکاهش فعالیت آنزیم های درگیر در قندکافت و چرخۀ کربس

افزایش تولید کربن دی اکسیدکاهش تولید کربن دی اکسید

افزایش فعالیت آنزیم کربنیک انیدرازکاهش فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز

افزایش انتقال فعال پیرووات به درون میتوکندریکاهش انتقال فعال پیرووات به درون میتوکندری

افزایش تولید آب در فضای درونی میتوکندریکاهش تولید آب در فضای درونی میتوکندری

افزایش نیاز به اکسیژنکاهش نیاز به اکسیژن

افزایش تحریک گیرنده های شیمیایی در بصل النخاعکاهش تحریک گیرنده های شیمیایی در بصل النخاع

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می نماید؟
» در صورتی که غلظت ATP در گیرنده های بویایی ................ از حد موردنیاز آن ها باشد، .................. می یابد.«

1( کمتر – عبور یون هیدروژن از عرض کانال پروتئینی موجود در غشای درونی میتوکندری، افزایش
2( بیشتر – فعالیت آنزیم  مؤثر در تشکیل یون اکسید در فضای بین غشایی میتوکندری، کاهش 

3( کمتر – میزان آزادشدن مولکول کربن دی اکسید در فضای آزاد سیتوپالسم، افزایش 
4( بیشتر – فعالیت آنزیم مؤثر در اکسایش FAD درون میتوکندری، کاهش 

    1
در صورتی که غلظت ATP در یک یاخته کمتر از حد موردنیاز باشد، عبور یون هیدروژن از آنزیم ATP ساز افزایش پیدا می کند. 
)درستی گزینۀ 1( برای رد سایر گزینه ها باید دقت داشته باشید که تولید یون اکسید در فضای درونی میتوکندری رخ می دهد )رد 
گزینۀ 2( و کربن دی اکسید درون میتوکندری آزاد می شود )رد گزینۀ 3( و همچنین باید حواستان باشد که FAD اکسایش نمی یابد. 

)رد گزینۀ 4( 

آموزان عزیز، سالم دانش 
لطفًا اگر، بدون ثبت نام از این آزمون استفاده می کنید، چند خط بعدی را بخوانید!

تولید آزمون هایی با سبک آزمون های زیستاز، هم برای گروه تألیف و هم برای گروه تولید فنی آزمون بسیار پرزحمت و پردردسر بوده و 
نیازمند صرف زمان زیادی هست. ما برای تک تک شما احترام زیادی قائل هستیم و به دوراز هرگونه شعار گویی، معتقد هستیم که شما 

الیق بهترین ها هستید. )صداقت گفتار ما را باکیفیت کارهایمان بسنجید!(
تیمی متشکل از حدودًا 2۰ نفر، به صورت شبانه روزی در تالش هستند تا محتوای مناسب و درخور شأن شما تولید کنند. امیدوارم شما هم به 
حق مادی و معنوی همه ی تولیدکنندگان این آزمون احترام قائل شوید و با پرداخت هزینه )که با تخفیف ها و بورسیه های ما و با توجه به 
کیفیت آزمون، رقم بسیار مناسبی است( ما را در تولید محتوای بهتر و کامل تر یاری کنید. کامالً واضح هست که در صورت پخش غیرقانونی 
این محصول تولیدکنندگان این آزمون انگیزه ای برای ادامه فعالیت نخواهند داشت و گروه آموزشی نوپای زیستاز که برای مخاطب خود ارزش 

و احترام زیادی قائل بوده، به تاریخ خواهد پیوست.
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در واکسیناسیون از ویژگی خاصی مربوط به سیستم دفاعی بدن استفاده می شود که یاخته هایی در آن مؤثر 2626
هستند که ...............

1( در روند ایجاد ایمنی حاصل از سرم نیز نقش دارند.
2( در افزایش سرعت و شدت مقابله با عامل بیماری زا مؤثر می باشند.

3( توسط ویروس نقص ایمنی اکتسابی موردتهاجم قرار می گیرند.
4( تنها در مقابله با بیماری های ویروسی نقش ایفا می کنند.

    2
صورت سؤال چی میگه؟ منظور صورت سؤال یاخته های خاطره است که به 

دستگاه ایمنی خاصیت حافظه دار بودن را می بخشند. 

یاخته های خاطره باعث می شوند تا در برخورد مجدد با عامل بیماری زا، 
شدت و سرعت مقابله با آن افزایش یابد. 

 اثر یاخته های خاطره باعث کاهش مدت زمان مقابله با عامل 
بیماری زا می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1 در روند ایمنی حاصل از سرم، ایمنی به صورت غیرفعال است و به همین دلیل، بدن خود فرد و یاخته های آن نقشی ایفا نمی کنند.

3 لنفوسیت های کمک کننده موردتهاجم HIV قرار می گیرند، نه یاخته های خاطره! 
4 این مورد هم بسیار نادرست است! زیرا که یاخته های خاطره ممکن است در مقابله با انواعی از عوامل بیماری زا نقش داشته باشند. 

حاال به جدول بعدی توجه داشته باشید! ضمناً آگاه باشید که واکسن نوترکیب را در فصل 7 دوازدهم خواهید خواند.

تحریک دستگاه ایمنی؟توانایی ایجاد بیماری دارد؟نحوه تهیه
ایجاد پادتن جدید و 

یاخته های خاطره

نهنهنهپادتن آمادهسرم

واکسن
نوترکیب

انتقال ژن مربوط به پادِگن )آنتی ژن( 
سطحی عامل بیماری زا به یک باکتری یا 

ویروس غیربیماری زا 
نه

آرهآره

میکروب ضعیف شده، کشته شده، قدیمی
آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شده

در صورت خطا، بله 

همۀ موارد در ارتباط با کروموزوم ها، نادرست بیان شده اند؛ به جز ................2726
1( در زمانی که یاخته تقسیم نمی شود، فشردگی کروموزوم های هسته کمتر و به صورت توده هایی از رشته های درهم است.
2( تنها یکی از رشته های هر کروماتین، از واحدهای تکراری واجد دئوکسی ریبونوکلئیک اسید و پروتئین تشکیل شده اند.
3( با شروع تقسیم یاخته ها، رشته های درهم کروماتین ها دو برابر شده و در پایان تقسیم، فشردگی آن ها افزایش می یابد.

4( در ساختار هریک از نوکلئوزوم ها، مولکول دنا حدود 2 دور در اطراف ۸ جفت پروتئین پیچیده است.
    1

پاسخ ایمنی ثانویه

دومین برخورد

اولین برخورد

0 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
زمان (هفته)

سخپاسخ ایمنی اولیه
ت پا

شد

تاریخ آزمون : 22 بهمن

پایه
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توجه داشته باشید زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی کروموزوم های هسته کمتر و به صورت توده ای از رشته های درهم 
است که به آن، فامینه )کروماتین( می گویند.

 در ارتباط با ساختار کروموزوم ها، به نکات زیر توجه کنید:
1 در ساختار مولکول دنا، نوکلئوتید، در ساختار کروموزوم و هسته تن )نوکلئوزوم(، نوکلئوتید و پروتئین به کار رفته است.

2 توجه کنید در هر هسته تن )نوکلئوزوم(، 8 پروتئین هیستون مشاهده می شوند.
 در تمام مراحل زندگی یاخته، به جز تقسیم، مادۀ وراثتی هسته به شکل کروماتین )رشته های درهم( است.

 کروماتین همانند کروموزوم دو رشته ای است.
 تنها از روی یکی از رشته های هر ژن رونویسی می شود.

 از روی هر دو رشتۀ دنا می تواند رونویسی صورت بگیرد.
 در ساختار نوکلئوزوم ها، مولکول دنا حدود )نه دقیقا( دو دور در اطراف 8 پروتئین هیستون پیچیده است.

 همۀ پروتئین های موجود در ساختار کروموزوم ها در افزایش فشردگی آن ها نقش ندارند. سانترومرها نمونۀ خوبی برای این مورد هستند.
 با توجه به این متن کتاب درسی، می توان گفت مادۀ وراثتی در یاخته های یوکاریوتی همیشه فشرده بوده و این فشردگی می تواند کم و یا 

زیاد شود.
 با توجه به شکل کتاب می توان گفت، سانترومر کروموزوم ها ممکن است دقیقًا در وسط آن ها قرار نداشته باشد.

 توجه کنید در هسته ریبوزوم وجود ندارد. بنابراین تولید پروتئین های موجود در هسته مانند پروتئین های هیستونی، در سیتوپالسم و 
توسط ریبوزوم های آزاد صورت می گیرد. تشکیل هسته تن )نوکلئوزوم( در هسته )نه سیتوپالسم( صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها: 
2 توجه داشته باشید کروماتین همانند کروموزوم از دو رشتۀ دنا تشکیل شده است. هر دو رشتۀ دنا در تماس با گروهی از پروتئین ها 

مانند هیستون ها هستند. تنها تفاوت میان کروموزوم و کروماتین در مقدار فشردگی آن ها می باشد.
3 پیش از تقسیم یاخته )نه با شروع تقسیم یاخته(، رشته های کروماتینی دو برابر می شوند و در حین تقسیم یاخته فشرده می شوند.

4 نوکلئوزوم )هسته تن( شامل مولکول دنا و پروتئین است. مولکول دنا حدود دو دور در اطراف هشت پروتئین هیستونی )نه هشت 
جفت پروتئین( می پیچد و ساختار نوکلئوزوم را به وجود می آورد.

 یکی از تله های شایع در آزمون ها، به کاربردن کلمۀ »جفت« می باشد! 

 وجه اشتراک همۀ کروموزوم هایی که در کاریوتیپ مشاهده می شوند، در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
1( مقدار محتوای وراثتی آن ها برخالف اندازه آن ها مشابه است.

2( محل قرارگیری سانترومر آن ها همانند تعداد سانترومر آن ها متفاوت است.
3( دارای حداکثر فشردگی بوده و در مرحلۀ متافاز تقسیم قرار گرفته اند.

4( تعداد پیوندهای اشتراکی در آ ن ها برخالف تعداد پیوندهای هیدروژنی در آن ها مشابه است.
    3

محل  و  ژنی  محتوای  اندازه، شکل،  اساس  بر  کروموزوم ها  فشردگی(،  در حداکثر  کروموزوم ها  از  )تصویری  کاریوتیپ  در  می دانیم 
قرارگیری سانترومرها مرتب و شماره گذاری شده اند. به منظور تهیۀ کاریوتیپ، کروموزوم ها باید در حداکثر میزان فشردگی قرار داشته 

باشند که چنین چیزی در مرحلۀ متافاز تقسیم دیده می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

1 با توجه به مطالب گفته شده کروموزم ها هم از نظر محتوای ژنی و هم از نظر اندازه با یکدیگر متفاوت می باشند.
باشید همۀ  داشته  توجه  اما  متفاوت هستند.  یکدیگر  با  قرارگیری سانترومر  نظر محل  از  کاریوتیپ  در  2 کروموزوم های موجود 

کروموزوم هایی که در کاریوتیپ مشاهده می شوند، دارای یک سانترومر هستند.
4 از آن جایی که میزان محتوای ژنی و طول کروموزوم ها با یکدیگر متفاوت است، بنابراین می توان گفت تعداد پیوندهای اشتراکی 

و هیدروژنی در دنای آن ها نیز با یکدیگر متفاوت است.
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 در ارتباط با شکل روبه رو به نکات زیر دقت کنید: 
1 کروموزوم های موجود در کاریوتیپ همگی در حداکثر فشردگی ممکن قرار دارند.

2 کروموزوم های موجود در تصویر کاریوتیپ، بر اساس شکل، اندازه، محتوای ژنی و 
محل قرارگیری سانترومر مرتب شده اند.

 کروموزوم جنسی Y اندازه کوچک تری نسبت به کروموزوم جنسی X دارد. 
 با کاهش طول کروموزوم ها در کاریوتیپ، می توان گفت میزان مادۀ وراثتی، تعداد 

پیوندهای موجود در ساختار دنا )فسفودی استر و هیدروژنی و .....(، کاهش می یابد.
 جهش می تواند کوچک و یا بزرگ باشد. جهش های بزرگ می توانند از نوع ساختاری 
و یا تعدادی باشند. می دانیم انواعی از جهش های بزرگ در یاخته وجود دارد. بعضی از 

این جهش ها می توانند توسط کاریوتیپ مورد بررسی قرار گیرند. 
 با توجه به شکل می توان گفت، بزرگ ترین کروموزوم، کروموزوم شمارۀ 1 است. در فصل سوم سال دوازدهم خواندید، الل های مربوط به 
صفت گروه خونی Rh بر روی این کروموزوم قرار دارند. الل های مربوط به صفت گروه خونی ABO بر روی کروموزوم شمارۀ 9 قرار دارند. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟2826
»نوعی پروتئین دفاعی بدن انسان که محلول در خوناب بوده و در حالت طبیعی به صورت غیرفعال در جریان خون قابل 

مشاهده است ................«
1( همانند پرفورین، با ایجاد منفذ در غشای میکروب ها، کنترل ورود و خروج مواد را مختل می کند. 
2( برخالف هپارین، توسط یاخته های سالم بدن انسان سنتز شده و به داخل رگ ها ریخته می شود.
3( همانند اینترفرون نوع II، سبب افزایش فعالیت یاخته های حاصل از تمایز مونوسیت ها می شود.
4( برخالف هیستامین، تنها در صورت مواجهه با عامل بیماری زا، فعالیت خود را افزایش می دهد.

    3
صورت سؤال، پروتئین مکمل را معرفی می کند. این پروتئین ها محلول در خوناب بوده در حالت طبیعی به صورت غیرفعال در جریان خون 
دیده می شوند. اگر میکروبی به بدن نفوذ کند، فعال می شوند و به کمک یکدیگر، ساختارهای حلقه مانندی را در غشای میکروب ایجاد می کنند. 

 پروتئین های مکمل فعال در جریان خون، ممکن است حتی با عامل بیگانه برخورد نکرده باشند و توسط پروتئین های مکمل 
دیگری فعال شوند. 

فعالیت  افزایش  معنای  به  این  که  شود؛  انجام  آسان تر  آن  بیگانه خواری  می شود  باعث  میکروب،  روی  پروتئین ها  این  قرارگیری 
ماکروفاژهاست. اینترفرون نوع II نیز از یاختۀ کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T ترشح شده و ماکروفاژها را فعال می کند. مونوسیت ها پس 

از دیاپدز و خروج از خون، به یاختۀ دندریتی و یا ماکروفاژ )درشت خوار( تمایز پیدا می کنند. 

افزایش فعالیت درشت خوارهامبارزه علیهمؤثر برترشح ازاینترفرون

I فقط یاخته های ناسالم )آلوده نوع
به ویروس(

یاخته های سالم و ناسالم )یاختۀ 
آلوده و یاخته های سالم مجاور(

نمی شودیاخته های آلوده به ویروس

II فقط یاخته های سالم )یاختۀ نوع
)T کشندۀ طبیعی و لنفوسیت

فقط یاخته های سالم 
)درشت خوارها(

می شودیاخته های سرطانی

چند نکته هم راجب این دو نوع اینترفرون بهتون بگیم:

 هر دو اینترفرون نوع I و II، می توانند توسط لنفوسیت ها ساخته شوند.

 پروتئین های مکمل، اینترفرون نوع II و پادتن ها، در فعال سازی بیگانه خوارها نقش دارند.

 اینترفرون نوع II برخالف نوع I پس از ترشح بر یاختۀ سازندۀ خود تأثیر نمی گذارد.

سانترومرها۵

جفت فام تن همتا

فامینک های
خواهری

فام تن
مضاعف
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 اینترفرون نوع I مستقیمًا به ویروس آسیب نمی رساند و سبب مقاومت یاخته در برابر ویروس می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1 دقت کنید پروتئین مکمل در غشای میکروب و پرفورین در غشای یاخته های خودی ناسالم منفذ ایجاد می کند. این منافذ، کنترل 

ورود و خروج مواد در غشا را مختل می کنند و سرانجام یاختۀ بیگانه می میرد. 
2 هپارین توسط بازوفیل ها ساخته می شود و ضد انعقاد خون است. زمانی که به فعالیت آن نیاز باشد، به جریان خون ریخته می شود و 
مانع ایجاد لخته می گردد. پروتئین های مکمل نیز توسط یاخته های سالم ساخته شده و در خوناب حل می شوند. ممکنه این سؤال براتون 
به وجود بیاد که چرا پروتئین های مکمل توسط یاخته های سالم ساخته میشن؟ در پاسخ باید بگم از اونجایی که در حالت طبیعی نیز این پروتئین ها 

به صورت غیرفعال در جریان خون وجود دارند، می توان نتیجه گرفت که توسط یاخته های سالم سنتز شده اند.
4 همان طور که قباًل اشاره کردیم، پروتئین های مکمل هم توسط عامل بیماری زا و هم توسط پروتئین های مکملی که قباًل فعال 

شده اند، فعال می گردند. 

مکانیسمسلول هدفزمان تولیدسلول سازندهنوع

لنفوسیت کشندۀ طبیعی پرفورین
و لنفوسیت T کشنده

همیشه در سلول سازنده تولید می شود، اما 
هنگام برخورد با سلول هدف ترشح می شود.

سلول های خودی سرطانی 
یا آلوده به ویروس

ایجاد منفذ در سلول هدف 
برای ورود آنزیم القا کنندۀ 

مرگ برنامه ریزی شده

آنزیم القاکنندۀ مرگ 
برنامه ریزی شده

لنفوسیت کشندۀ طبیعی 
و لنفوسیت T کشنده

همیشه در سلول سازنده تولید می شود، اما 
هنگام برخورد با سلول هدف ترشح می شود.

سلول های خودی سرطانی 
یا آلوده به ویروس

ایجاد مرگ برنامه ریزی شده با 
روشن شدن ژن مربوط به آن

برخی سلول های سالمپروتئین مکمل
همیشه به صورت غیر فعال در خون وجود 
دارد و در برخورد با میکروب، پادتن یا سایر 

پروتئین های مکمل فعال، فعال می شود.

میکروب های دارای غشا 
مثل باکتری

نکته: ویروس ها غشا ندارند.

ایجاد منفذ در سلول هدف 
و بهم زدن هم ایستایی آن 
و ورود و خروج مواد به آن

بعد از آلوده شدن بدن به ویروسسلول آلوده به ویروساینترفرون نوع 1
سلول های سالم و آلوده 

به ویروس
مقاوم سازی یاخته ها در 

برابر ویروس

و اینترفرون نوع 2 کشنده   T لنفوسیت 
کشندۀ طبیعی

درشت خوارهابعد از سرطانی شدن یاخته های بدن
فعال کردن درشتخوارها 

برای بیگانه خواری 
یاخته های سرطانی

آنزیم لیزوزیم در اشک، بزاق، عرق و مادۀ مخاطی

موسین در مادۀ مخاطی

پروتئین مکمل

اینتروفرون نوع ۱ و ۲

پرفورین

آنزیم القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده

آنزیم های لیزوزیمی

پادتن

پرفورین

آنزیم القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده

خط دوم

خط اول

پروتئین های دفاعی

خط سوم
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چند مورد مشخصۀ مشترک مراحلی از تقسیم هستۀ یک یاختۀ لنفوسیت است که در تمام مدت زمان آن مرحله 2926
دو دگره از صفت گروه خونی Rh بر روی هر کروموزوم شمارۀ 1 وجود دارد؟

الف( رشته های دوک تقسیم در مجاورت سانتریول ها قرار گرفته اند.
ب( بر میزان فشردگی فام تن )کروموزوم(های موجود در هستۀ یاخته افزوده می شود.

ج( تعداد مولکول های دو رشته ای DNA خطی دو برابر تعداد فام تن )کروموزوم (های خطی است.
د( تجزیۀ رشته های پروتئینی تشکیل دهندۀ ساختار دوک تقسیم و کوتاه شدن این رشته ها محتمل است.

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

صورت سؤال چی میگه؟ منظور از این که دو دگره از گروه خونی Rh بر روی هر کروموزوم 1 باشد این است که کروموزوم 1 دو کروماتیدی باشد، به 

عبارتی از آن جا که صفت گروه خونی Rh یک صفت تک جایگاهی است می توان گفت در صورتی یک کروموزوم دو دگره از این صفت را خواهد 

داشت که کروموزوم، دو کروماتیدی باشد. مراحل مدنظر صورت سؤال شامل پروفاز پرومتافاز و متافاز است.

موارد »الف« و »ج« صحیح می باشند.
بررسی همۀ موارد: 

الف دقت داشته باشید در هر سه مرحلۀ پروفاز، پرومتافاز و متافاز رشته های پروتئینی دوک تقسیم در مجاورت سانتریول ها قرار 
دارند، همچنین باید به صورت سؤال دقت داشته باشیم که یاختۀ لنفوسیت مدنظر سؤال است. در یاخته های جانوری سانتریول ها 

سازماندهی رشته های پروتئینی دوک تقسیم را برعهده دارند.
ب این مورد ممکن است در نگاه نخست صحیح به نظر برسد، اما به نکتۀ زیر توجه داشته باشید تا به دام تستی این مورد پی ببرید!

 از مرحلۀ پروفاز تا متافاز مرتبًا به فشردگی کروموزوم های یاخته افزوده می شود، موردی که سبب نادرستی این مورد شده است 

استفاده از واژۀ »هسته« است. در مرحلۀ متافاز هسته ای در یاخته مشاهده نمی شود. امیدوارم در دام تستی این مورد گیر نکرده باشی!

بنابراین مورد ب نادرست است و در مورد مرحلۀ متافاز و بخشی از پرومتافاز صحیح نیست.

 دقت داشته باشید در سؤاالتی که موارد متعددی مد نظر سؤال است معمواًل طراح در گزینه ها یا موارد سؤال واژه ای را به صورت 

نامحس��وس به  کار می برد، اگر ش��ما به این واژه های ساده دقت نکنید در دام تستی این موارد گیر می کنید. بنابراین قبل از بررسی دقیق هر مورد 

یا گزینه نخس��ت نگاهی اجمالی به آن داش��ته باش��ید، به عنوان مثال اگر س��ؤالی در ارتباط با پروکاریوت ها بود اگر واژۀ »هسته« به کار رفته بود 

بالفاصله روی آن خط بکشید و باقی جمله را نخوانید!

ج همانطور که گفتیم تنها در صورتی دو  دگره از صفت گروه خونی Rh بر روی هر کروموزوم شمارۀ 1 است که آن کروموزوم دو 
کروماتیدی باشد. در کروموزوم های دو کروماتیدی تعداد مولکول های دنا برابر تعداد کروماتیدها و دو برابر تعداد فام تن )کروموزوم(های 

یاخته است. به نکتۀ زیر توجه داشته باشید!

 عالوه بر مورد مطرح شده در نکتۀ باال دقت کنید که اگر از مولکول های DNA راکیزه نیز صرف نظر کنیم در بخشی از مراحل 
تقسیم هسته یاخته مانند آنافاز و تلوفاز کروموزوم ها تک کروماتیدی هستند. لذا تعداد مولکول های DNA با فام تن ها برابر است.

د این مورد در ارتباط با این مراحل صحیح نیست! دقت کنید در مرحلۀ آنافاز گروهی از رشته های پروتئینی دوک تقسیم کوتاه 
می  شوند و همچنین در مرحلۀ تلوفاز تقسیم نیز به دلیل تجزیۀ رشته های پروتئینی دوک از طول این ساختارها کاسته می شود.

وجه .................. مرحله ای از تقسیم هسته که فشردگی کروموزوم ها در آن شروع می شود و مرحله ای از تقسیم 3026
هسته که فشردگی کروموزوم ها در آن شروع به کاهش می گذارد، در .................. است.

1( شباهت – تخریب ساختار غشای هسته در نتیجۀ فعالیت آنزیم هایی 
2( تفاوت -  تغییر در ساختار رشته های پروتئینی دوک تقسیم در سیتوپالسم

3( شباهت – قرارگیری کروموزوم های فشرده در سطح استوایی سیتوپالسم یاخته
4( تفاوت – مصرف تعدادی مولکول آب در پی شکست پیوند بین گروه های COOH و NH2 پروتئین های دوک 

    4
صورت سؤال چی میگه؟ همانطور که در تست های قبل هم اشاره کردیم منظور از مراحل تقسیِم هسته مراحل پروفاز تا تلوفاز است، از میان این 
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مراحل در پروفاز، فشردگی کروموزوم ها رو به افزایش می گذارد و در تلوفاز، فشردگی کروموزوم ها رو به کاهش می گذارد.  

در مرحلۀ تلوفاز تقسیم رشته های پروتئینی دوک تقسیم تجزیه می شوند. تجزیۀ این رشته های پروتئینی مستلزم مصرف تعدادی 
مولکول آب برای شکستن پیوندهای پپتیدی است. این پیوندها میان گروه های COOH و NH2 آمینواسیدها تشکیل می شود. این در 
حالی است که در مرحلۀ پروفاز تجزیه و تخریب رشته های دوک مشاهده نمی شود. بنابراین این مورد وجه تفاوت این دو مرحله است.

 رشته های پروتئینی دوک تقسیم درون یاخته ای هستند و لذا توسط رناتن های آزاد در یاخته و نه رناتن های متصل به شبکۀ 
آندوپالسمی ساخته می شوند. همزمان با تشکیل پروتئین های دوک تقسیم میان گروه کربوکسیلی و آمینی آمینواسیدها پیوندهای پپتیدی 

برقرار می  شود.

بررسی سایر گزینه ها: 
1 در مرحلۀ پروفاز میتوز پوشش هسته شروع به تخریب شدن می کند. اما در مرحلۀ تلوفاز، پوشش هسته نه تنها تخریب نمی شود؛ 
بلکه مجدداً تشکیل می شود. در این مرحله ساخت و قرارگیری فسفولیپیدها در غشا را شاهد هستیم! بنابراین این دو مرحله از این 

نظر با یکدیگر تفاوت دارند. نه شباهت!!
2 در مرحله پروفاز رشته های پروتئینی دوک تقسیم تشکیل می شوند و تا حدودی طویل می شوند. اما در مرحلۀ تلوفاز همانطور که بیان 
شد این رشته های پروتئینی تخریب و تجزیه می شوند. لذا در هر دو مرحله تغییر در ساختار و اندازۀ رشته های دوک تقسیم محتمل است!

3 ویژگی گفته شده در این گزینه مربوط به متافاز است! 

 چند نکته در ارتباط با پروتئین های هیستون: 
1 این پروتئین ها در هستۀ یاخته های یوکاریوتی مشاهده می شود. به عبارتی پروکاریوت ها هیستون ندارند. 

2 هیستون ها توسط رناتن های آزاد در سیتوپالسم یاخته های یوکاریوتی و همزمان با آزادسازی مولکول های آب سنتز می شوند.
 رنای پیک رونویسی شده از ژن آن ها ممکن است دچار پیرایش شود. همچنین الزامًا همۀ کدون های موجود در رنای پیک آن در رناتن 

ترجمه نمی شوند.
 مولکول دنا در حدود دو دور اطراف 8 پروتئین هیستونی می پیچد و ساختارهای نوکلئوزوم را به وجود می آورد. نوکلئوزوم در پروکاریوت 

وجود ندارد.

با توجه به شکل مقابل که دو نوع یاختۀ ایمنی بدن انسان را نشان می دهد، کدام صحیح است؟3126
1( یاختۀ 1 همانند 2، فاقد توانایی شناسایی یاخته های خودی از یاخته های بیگانه می باشد. 

2( یاختۀ 2 برخالف 1، طی بیگانه خواری باعث از بین رفتن عوامل بیماری زای انگلی می شود.
3( یاختۀ 1 برخالف 2، دارای چند هسته بوده و به محض خروج از خون به بیگانه خواری می پردازد.

4( یاختۀ 2 همانند 1، در نتیجۀ تقسیم یاخته های بنیادی میلوئیدی ایجادشده و در سیتوپالسم دانه دارد.
    4

صورت سؤال چی میگه؟ یاختۀ 1 و 2 به ترتیب، نوتروفیل و ائوزینوفیل هستند. 

هر دوی این یاخته ها، از تقسیم یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرند و هر دو در سیتوپالسم خود دانه دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 یاخته های گفته شده، در دومین خط دفاعی بدن نقش دارند و به همین دلیل قادر هستند تا یاخته های خودی را از یاخته های 
بیگانه شناسایی کنند؛ اما باید دقت داشته باشید که این یاخته ها فاقد توانایی شناسایی یک نوع آنتی ژن خاص هستند.

بیماری زا

مفید

مبارزه

عدم مبارزه

ایمنی

نقص ایمنی

عدم مبارزه

مبارزه

تحمل ایمنی

حساسیت

مبارزه

عدم مبارزه

خود ایمنی

یاختۀ غیرخودی

یاختۀ خودی

شناسایی توسط گلبول سفید

۱۲
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2 ائوزینوفیل ها در مقابله با عوامل بیماری زای انگلی نقش دارند، ولی فاقد توان بیگانه خواری هستند.
3 نوتروفیل ها، یک هستۀ چند قسمتی دارند؛ نه این که چند هسته داشته باشند! 

 این که بگوییم، نوتروفیل ها، چند هسته دارند و یا این که بگوییم، ائوزینوفیل ها دو هسته دارند، بسیار نادرست است! 

 گروهی از یاخته های دفاعی در بخش هایی از بدن که در ارتباط با محیط بیرون هستند به فراوانی یافت 
می شوند؛ کدام عبارت در رابطه با همۀ این یاخته ها صحیح است؟

1( از تغییر نوعی گویچۀ خونی ایجاد می شوند.
2( درپی ترشح پروتئین های Y شکل دفاعی، فعالیت آن ها افزایش می یابد.

3( با سازوکاری مشابه یاخته های مورد مطالعۀ مچنیکوف، به از بین بردن میکروب ها می پردازند.
4( در هنگام آسیب دیدگی در فرا خواندن گویچه های سفید ویژه ای به موضع التهاب نقش دارند.

     3
 ماستوسیت ها و یاخته های دارینه ای یاخته های دفاعی هستند که در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط است، به فراوانی یافت می شوند.
هر دوی این یاخته ها، بیگانه خوار هستند و با سازوکاری مشابه یاخته های موردمطالعۀ مچیکوف عوامل بیماری زا را از بین می روند. 

کدام گزاره عبارت زیر را با توجه به شکل زیر، به درستی تکمیل می کند؟3226
» شکل روبه رو مرحله ای از تقسیم یک یاخته از بافت پوششی مری را نشان می دهد که در مرحلۀ ............... «

1( بعد آن، یاخته گسترش عرضی یافته و فاصلۀ بخش های سازمان دهندۀ ایجاد رشته های دوک 
تقسیم از یکدیگر مقداری افزایش می یابد.

2( قبل آن، به سانترومر هر کروموزوم دو رشته دوک متصل بوده و در انتهای این مرحله به تدریج 
از فشردگی کروموزوم ها کاسته می شود.

3( بعد آن، به تدریج بر فشردگی کروموزوم ها افزوده شده و با تجزیۀ پروتئین های اتصالی در ناحیۀ سانترومرکروماتیدها از 
یکدیگر جدا می شوند.

4( قبل آن، غشای هسته شروع به تجزیه شدن کرده و با کم شدن مقدار کربوهیدرات های غشا رشته های دوک به سانترومر 
کروموزو م ها متصل می شود.

    1
صورت سؤال چی میگه؟ همانطور که احتماال متوجه شده اید این مرحله بیانگر مرحلۀ متافاز در تقسیم هسته است. زیرا فام تن ها در استوای یاخته 

ردیف شده اند.

مرحلۀ بعد از متافاز، مرحلۀ آنافاز است. در این مرحله همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید یاخته کشیده شده و گسترش 
عرضی می یابد. به دنبال این اتفاق فاصلۀ سانتریول ها )بخش های سازمان دهندۀ ایجاد رشته های دوک تقسیم( از هم افزایش می یابد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
2 مرحلۀ پرومتافاز قبل از متافاز قرار دارد. در این مرحله همانطور که می دانید به سانترومر هر کروموزوم دو عدد رشتۀ دوک متصل 
می شود. بخش اول این گزینه صحیح است اما توجه داشته باشید! در این مرحله از فشردگی کروموزوم ها کاسته نمی شود. بلکه تنها 

در مرحلۀ تلوفاز از فرایندهای تقسیم هستۀ یاخته از فشردگی کروموزوم ها کاسته می شود.

 در فرایند تقسیم یاخته هیچگاه رشته های دوک به کروموزوم های تک کروماتیدی متصل نمی شوند. به عبارتی این رشته ها به 
کروموزوم های دو کروماتیدی متصل می شوند. به موارد زیر دقت کنید:

1 در مرحلۀ آنافاز میتوز و آنافاز میوز ۲ رشته های دوک می توانند به کروموزوم های تک کروماتیدی اتصال داشته باشند. ) نه اینکه 
متصل شوند!( 

2 هرگاه رشته های دوک به صورت متصل به سانترومر کروموزوم های تک کروماتیدی مشاهده شود قطعًا در آن مرحله از طول این رشته های 
پروتئینی کم می شود.

3 باید مرحلۀ آنافاز را بررسی کنیم! این گزینه دام زیبایی داره! دقت کنید در مرحلۀ متافاز بیشترین میزان فشردگی کروموزوم ها 
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مشاهده می شود. این فشردگی در مرحلۀ آنافاز ادامه پیدا می کند. در مرحلۀ تلوفاز از فشردگی کاسته می شود. بنابراین حواستون رو 
جمع کنید در مرحلۀ آنافاز افزایش فشردگی نداریم! بخش دوم این گزینه کاماًل صحیح بیان شده است.

4 باز هم پرومتافاز! همانطور که می دانیم شروع فرایند تجزیۀ غشای هسته در مرحلۀ پروفاز است نه مرحلۀ پرومتافاز! در هر دو 
مرحلۀ تخریب هسته و پوشش آن مشاهده می شود. اما شروع آن در مرحلۀ پروفاز و ادامۀ آن در مرحلۀ پرومتافاز است!

 دقت کنید ترتیب مراحل در تلوفاز اهمیت ویژه ای دارد. گاهی طراحان سؤال با جابه جایی ترتیب مراحل بیان شده در تلوفاز شما 
را به دام می اندازند. در تلوفاز ابتدا رشته های دوک تخریب شده سپس فام تن ها شروع به بازشدن می کنند.

شکلتوضیحاتمراحل

اینترفاز

G1

- طوالنی ترین مرحلۀ اینترفاز است.
- سلول هایی که تقسیم نمی شوند در این مرحله می مانند و وارد G0 می شوند.

- فشردگی مادۀ ژنتیکی کم است و به صورت کروماتین دیده می شود.
- مادۀ وراثتی هنوز مضاعف نشده است.

- تعداد سانتریول در یاختۀ جانوری دوتا)یک جفت( است.
- مرحلۀ رشد یاخته هاست.

نقطۀ وارسی 
G1

سالمت دنا بررسی می شود. اگر دنا سالم باشد یاخته به مرحلۀ بعدی می رود اما اگر دنا آسیب دیده باشد، یاخته تالش 
می کند که دنا را اصالح کند اما اگر نتواند، فرایندهای مربوط به مرگ برنامه ریزی شده در یاخته به راه می افتد.

S

- همانندسازی دنا انجام می شود و آنزیم های هلیکاز و دنابسپاراز در هسته فعالیت می کنند.
- فشردگی مادۀ وراثتی کم است.

- تعداد سانتریول یک جفت است.
- با مضاعف شدن مادۀ وراثتی، یکی از موارد مورد نیاز برای تقسیم یاخته تکمیل می شود.

G2

- کوتاه ترین مرحلۀ اینترفاز است.
- یاخته ها آمادۀ مرحلۀ تقسیم می شوند.

- اندامک هایی مثل راکیزه تکثیر می شوند.
- سانتریول ها مضاعف می شوند پس دو جفت سانتریول در انتهای این مرحله در یاخته مشاهده می شود.

- سانتریول های الزم برای سازماندهی رشته های دوک، ساخته می شوند )افزایش فعالیت رناتن ها و رنابسپارازها(.

G2 بررسی فراهم بودن عوامل مورد نیاز برای تقسیم و پروتئین های دوک تقسیمنقطۀ وارسی

تقسیم هسته

پروفاز

به صورت کروموزوم مضاعف  و  - رشته های کروماتینی فشرده، کوتاه و ضخیم تر شده 
شده، توسط میکروسکوپ نوری قابل رؤیت می شوند.

- دو جفت سانتریول در یاخته های جانوری از هم دور می شوند و بین آن ها رشته های 
دوک پدید می آیند.

- پوشش هسته شروع به تخریب شدن می کند.

فام تن مضاعف شده

 رشته های در حال تشکیل

پوشش هسته
در حال
تخریب

۱- پروفاز

پرومتافاز

- تخریب پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی کامل می شود.
- رشته های دوک به طور کامل شکل می گیرند.

- هر کروموزوم دو کروماتیدی از ناحیۀ سانترومر به دو رشتۀ دوک متصل می شود.
- سانتریول ها نیز در دو قطب یاخته قرار گرفته اند.

- کروموزوم ها هنوز هم فشرده تر می شوند.

دوک
تقسیم

۲- پرومتافاز

- کروموزوم ها حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.متافاز
- کروموزوم های مضاعف، در یک ردیف در استوای یاخته قرار می گیرند.

بخش استوایی یاخته

۳- متافاز
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تقسیم هسته
نقطۀ وارسی 

متافازی
کروموزوم ها را از این نظر که به طور دقیق و صحیح از محل سانترومرها به رشته های دوک، متصل شده باشند، بررسی 

می کند. عالوه بر این، بررسی قرارگیری کروموزوم ها در استوای یاخته را انجام می دهد.

آنافاز

- کروموزوم ها در حداکثر فشردگی باقی می مانند.
- با تخریب پروتئین اتصالی در محل سانترومر، دو کروماتید از هم جدا می شوند.

- با کوتاه شدن رشته های دوک، کروموزوم های خواهری )کروماتیدهای از هم جدا شده( 
فام تن های دختریاز هم دور و به قطبین می روند.

۴-آنافاز

تلوفاز

- رشته های دوک تخریب می شوند.
- کروموزوم های فشرده تک کروماتیدی شروع به بازشدن می کنند تا به صورت کروماتین در آیند.

- پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود.
- نتیجۀ این مرحله به وجود آمدن دو هسته با مادۀ ژنتیکی یکسان است.

تشکیل مجدد پوشش هسته

۵- تلوفاز و تقسیم سیتوپالسم

تقسیم میان یاخته

یاختۀ جانوری: با فرورفتگی غشای یاخته در تلوفاز شروع می شود.این فرورفتگی، شیار 
تقسیم نام دارد و بر اثر یک حلقۀ انقباضی از جنس اکتین و میوزین به وجود می آید. این 

پروتئین های انقباضی، به سطح داخلی غشا متصل هستند.
ابتدا  نمی شود.  ایجاد  انقباضی  حلقۀ  و  می شود  شروع  آنافاز  مرحلۀ  در  گیاهی:  یاختۀ 
ریزکیسه های دستگاه گلژی تشکیل می شوند و بهم می پیوندند و تیغۀ میانی را در وسط یاخته 

ایجاد می کنند.الن و پالسمودسم نیز در هنگام تشکیل دیوارۀ جدید پایه گذاری می شوند.

در بدن انسان، هر یاخته با منشأ لنفوئیدی که .............3326
1( در جریان خون قابل مشاهده است، در فضای بین یاخته های بافت استخوانی اسفنجی آنتی ژن خاصی را شناسایی می کند.
2( در نوعی غدۀ درون ریز در پشت استخوان جناغ وجود دارد، به کمک گیرنده های خود، عامل بیگانه را شناسایی می نماید.
3( سبب راه اندازی مرگ برنامه ریزی شده در یاخته های آسیب دیده می شود، در سومین خط دفاعی بدن فعالیت می کند.

4( تحت تأثیر عامل بیماری آنفلوآنزای پرندگان تعدادش افزایش می یابد، می تواند به یاخته های سالم نیز حمله ور شود.
    4

در اثر بیماری آنفلوآنزای پرندگان، دستگاه ایمنی بیش از حد فعالیت می کند و تولید لنفوسیت های T، به شدت افزایش می یابد. 
لنفوسیت های T می توانند به یاخته های بخش پیوندشده حمله کنند. بخشی که پیوند زده می شود، یاخته های سالم دارد.

 در مغز استخوان، یاخته های بنیادی وجود دارند. ابتدا این یاخته ها تقسیم شده و دو نوع یاختۀ لنفوئیدی و میلوئیدی را ایجاد 
می کنند. یاختۀ لنفوئیدی در جهت تولید لنفوسیت ها عمل می کند )B، T و یاختۀ کشندۀ طبیعی( و یاختۀ میلوئیدی، منشأ بقیۀ یاخته های 

خونی است. )فصل 4 دهم(

 یاخته های بنیادی، توانایی تکثیر و به وجودآوردن یاخته های مشابه خود و نیز توانایی تبدیل شدن به سایر یاخته ها را دارند. 
)فصل 7 دوازدهم(

 انواع دیگری از یاخته های بنیادی در مغز استخوان، قادرند به رگ های خونی، یاخته های ماهیچه ای، یاخته های عصبی و 
یاخته های استخوانی تمایز پیدا کنند. این یاخته ها از فرد بالغ برداشته و کشت داده می شوند. )فصل 7 دوازدهم(

بررسی سایر گزینه ها:
مغز  از  که  )Tهایی  نابالغ  لنفوسیت  هم  و   )T و   B( بالغ  لنفوسیت  هم  خون  در   1
استخوان به سمت تیموس می روند.( قابل مشاهده است. فضای درونی بافت استخوانی 
اسفنجی توسط رگ ها و مغز استخوان پر شده است. لنفوسیت های T در تیموس بالغ 
شده و می توانند در آنجا، نوعی آنتی ژن خاص را شناسایی نمایند. همچنین گره های 
لنفی نیز محل تجمع لنفوسیت ها بوده و به عنوان محلی برای فعالیت آنها در نظر گرفته 

می شوند. ضمناً از یاخته های کشندۀ طبیعی غافل مباشید! 
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2 غده تیموس، در فضای پشت استخوان جناغ قابل رؤیت است. نکته ای که باید به آن توجه بفرمایید، این است که در تیموس هم 
لنفوسیت T بالغ و هم T نابالغ وجود دارد. لنفوسیت های نابالغ، توانایی شناسایی عامل بیگانه را ندارند. 

3 لنفوسیت های T و یاخته های کشندۀ طبیعی، قادرند با ترشح آنزیم، مرگ برنامه ریزی شده را در یاختۀ هدف خود به راه بیندازند. 
یاختۀ کشندۀ طبیعی در دومین خط دفاعی بدن فعالیت می کند. 

 یه نکتۀ خیلی خفن باید همین جا که بحث شناسایی عوامل بیگانه خیلی داغه بهت بگیم! از آنجایی که در بیماری های خودایمنی، 
دستگاه ایمنی، یاخته های خودی را به عنوان عامل بیگانه شناسایی می کند، می توان دریافت که خودایمنی، می تواند ناشی از اختالل در فرایند 

بلوغ لنفوسیت های نابالغ باشد؛ چرا که طی فرایند بلوغ، لنفوسیت ها قادر می گردند عامل بیگانه را شناسایی نمایند.

 یاختۀ کشندۀ طبیعی تلۀ تستی بسیاری از طراحان آزمون های آزمایشیه و ممکنه از ذهن شما باز بمونه که نتیجش میشه اینکه 

شما در دام میفتین! خیلی حواست باشه اون هم نوعی لنفوسیت محسوب میشه.

 هر یاخته ای از دستگاه ایمنی بدن انسان که ...............

1 در از بین بردن یاخته های مردۀ بافت ها یا بقایای آنها نقش دارد  درشت خوار
2 دارای انشعابات دندریت مانند فراوان است  یاختۀ دندریتی

 در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند به فراوانی حضور دارند  یاختۀ دندریتی – ماستوسیت 

 قسمت هایی از میکروب ها در سطح خود قرار می دهند و به یاخته های ایمنی ارائه می کنند  یاختۀ دندریتی

 در فرایند التهاب هیستامین آزاد می کنند  ماستوسیت

 توانایی تراگذری )دیاپدز( دارد  همۀ گویچه های سفید

 به عنوان نیروهای واکنش سریع شناخته می شود  نوتروفیل

 دانه هایی با محتویات ضدانگلی دارند  ائوزینوفیل 

 در مواجهه با مواد حساسیت زا، هیستامین ترشح می کند  بازوفیل – ماستوسیت

T پروتئینی به نام پرفورین ترشح می کند  یاختۀ کشندۀ طبیعی – لنفوسیت 

T سبب راه اندازی مرگ برنامه ریزی شده در یاختۀ هدف می شود  یاختۀ کشندۀ طبیعی – لنفوسیت 

 اینترفرون نوع I ترشح می کند  همۀ یاخته ها

T ترشح می کند  یاختۀ کشندۀ طبیعی – لنفوسیت II اینترفرون نوع 

 در اثر اینترفرون نوع II فعال می شود  درشت خوار

 در فرایند التهاب به درشت خوار تبدیل می شود  مونوسیت

 توسط ویروس HIV مورد حمله قرار می گیرد  لنفوسیت T )کمک کننده(

 پادتن ترشح می کند  پالسموسیت

T به یاخته های بخش پیوندشده حمله می کند  لنفوسیت 

لنفوسیت T کشندهپالسموسیتلنفوسیت Tلنفوسیت Bلنفوسیت کشندۀ طبیعی

اختصاصیاختصاصیاختصاصیاختصاصیغیر اختصاصینوع دفاع

سومسومسومسومدومخط دفاعی

اشاره نشده û ü ü û گیرندۀ آنتی ژنی

û ü ü û û ساخت لنفوسیت خاطره
û ü ü û û توانایی تقسیم

--تیموسمغز استخوان-محل بلوغ

û û û ü û ترشح پادتن
üû û û ü ترشح پرفورین
نوع 1 و 2نوع 1 نوع 1نوع 1 نوع 1 و 2ترشح اینترفرون

û ü ü û û نیاز به فعال شدن برای عمل
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کدام گزینه در ارتباط با فرایند تقسیم سیتوپالسم یک یاختۀ پارانشیمی موجود در مغز ساقه گیاه گونرا صحیح است؟3426
1( همواره با پیوستن ریزکیسه ها در قسمت میانی یاخته منجر به تشکیل صفحۀ یاخته ای می شود.

2( همزمان با مشاهده یک ریزکیسه بزرگ در میانۀ یاخته رشته های دوک تقسیم کاماًل از بین رفته اند.
3( اتمام فرایند تشکیل ساختار صفحۀ یاخته ای پیش از مشاهدۀ بیشترین میزان فشردگی فام تن ها محتمل نیست.

4( با پیوستن ریزکیسه های جسم گلژی کمربند انقباضی در مجاورت غشای یاخته تشکیل می شود.
    3

 فرایند تقس��یم سیتوپالس��م در یاخته های گیاهی به شدت حائز اهمیت است، این مورد در کنکور سراسری سال ۹۹ مطرح شد و از 

جمله چالشی ترین سؤاالت مطرح شده در درس زیست شناسی به شمار رفت! بنابراین حسابی حواستو به این فرایند و نکاتش جمع کن!

اول برای بررسی سؤال و گزینه های آن نکتۀ زیر رو بخون تا بفهمی چی میگم!

 همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید شروع فرایند تقسیم سیتوپالسم یک یاختۀ گیاهی همزمان با اواخر مرحلۀ 
آنافاز تقسیم میتوز است. 

اگر به شکل های کتاب درسی توجه کنید متوجه می شوید هنگامی فرایند تقسیم سیتوپالسم در یاختۀ گیاهی تکمیل می شود، که 
هسته به طور کامل تشکیل شده است! بیشترین میزان فشردگی کروموزوم ها در مراحل متافاز و آنافاز تقسیم مشاهده می شود. در 
هیچ یک از دو مرحله هسته ای در یاخته وجود ندارد. لذا می توان گفت اتمام فرایند تشکیل ساختار صفحۀ یاخته ای پیش از مشاهدۀ 

بیشترین میزان فشردگی فام تن ها محتمل نیست!

 با توجه به شکل مقابل که تقسیم سیتوپالسم یاخته های گیاهی را نشان می دهد، داریم:
1 شروع جوانه زدن ریزکیسه های مربوط به تشکیل دیوارۀ 
یاخته ای، مرتبط با انتهای مرحلۀ آنافاز چرخۀ یاخته ای می باشد 

و در آن هنوز هسته مجددًا تشکیل نشده است.
به  میانی  قسمت  از  یاخته ای  صفحۀ  ساختار  تشکیل   2

قسمت های کناری یاخته است. 
 در زمان رشد ساختار صفحۀ یاخته ای، در بین رشته های 
حاوی  ریزکیسه های  مشاهدۀ  امکان  تقسیم،  دوک  پروتئینی 

پکتین وجود دارد.
 با اتصال صفحۀ یاخته ای به دیوارۀ یاخته ای مادر دو یاختۀ مجزا ایجاد می شوند.

 در برخی موارد ریزکیسه های جسم گلژی در میانۀ یاخته قرار نمی گیرند. به عبارتی در یاخته هایی که تقسیم نامساوی سیتوپالسم دارند 
مانند یاختۀ تخم اصلی )فصل 8 یازدهم( این ریزکیسه ها در وسط یاخته قرار نمی گیرند.

بررسی سایر گزینه ها: 
1 در برخی موارد ممکن است که ریزکیسه ها در قسمت میانی یاخته قرار نگیرند و به همین دلیل، تقسیم سیتوپالسم به صورت 

نامساوی صورت گیرد. بنابراین، به تلۀ تستی بعدی دقت کنید:

 در برخی موارد تقسیم سیتوپالسم به صورت نامساوی صورت می گیرد و به همین دلیل ساختار صفحۀ یاخته ای و کمربند انقباضی 

در قسمت میانی سیتوپالسم ایجاد نمی شوند.

2  این مورد نیز مطابق شکل کتاب درسی نادرست است، در مرحلۀ بعد از تشکیل یک ریزکیسۀ بزرگ در میان یاخته رشته های 
دوک تقسیم از بین رفته و دو یاختۀ گیاهی مجزا ایجاد می شود.

انقباضی همراه است، ولی چنین چیزی در مورد یاخته های گیاهی  با فعالیت کمربند  4 تقسیم سیتوپالسم یاخته های جانوری 
صحیح نمی باشد! پس به نادرستی این گزینه هم پی بردید، حاال که تقسیم سیتوپالسم یاخته های گیاهی رو گفتیم، تقسیم سیتوپالسم یاخته های 

جانوری رو هم در باکس بعدی بخون تا بهتر متوجه بشی! 



سؤاالت و پاسخنامه پایه

41

 با توجه به شکل تقسیم سیتوپالسم یاخته های جانوری داریم:
1 تقسیم سیتوپالسم یاخته های جانوری پیش از پایان تقسیم میتوز، شروع می شود.
2 معمواًل به منظور تقسیم سیتوپالسم یاخته های جانوری، پروتئین های اکتین و 
میوزین نقش دارند که این پروتئین ها کمربندی در قسمتی از سیتوپالسم تشکیل 
می دهند که با کوچک ترشدن و انقباض این کمربند، در نهایت یاخته به دو یاختۀ 

مجزا تقسیم می شود.
 رشته های پروتئینی اکتین و میوزین تنها در یاخته های ماهیچه ای وجود ندارد 

بلکه در یاخته های جانوری با قابلیت تقسیم نیز این یاخته ها مشاهده می شوند.

 با توجه به تقسیم یاخته های مختلف، کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست تکمیل می کند؟
» همزمان با تقسیم سیتوپالسم یاخته های جانوری برخالف یاخته های گیاهی همواره ............... «

1( پروتئین های انقباضی اکتین و میوزین در تشکیل صفحۀ یاخته ای نقش دارند.
2( نیازی به جوانه زدن ریزکیسه های حاوی پکتین از جسم گلژی نیست.

3( کروموزوم های تک کروماتیدی درون هستۀ یاخته قرار گرفته اند.
4( هنوز دوک تقسیم در فضای سیتوپالسم دیده می شود.

    2
در زمان تقسیم میان یاختۀ سلول های گیاهی ریزکیسه های حاوی پکتین از جسم گلژی جوانه می زنند تا صفحۀ یاخته ای را ایجاد 
کنند؛ اما در یاخته های جانوری چنین نیست؛ زیرا دیوارۀ یاخته ای ندارند. برای رد گزینۀ 1 باید دقت داشته باشید که تشکیل صفحۀ 
یاخته ای مخصوص سلول های گیاهی است، نه سلول های جانوری. برای رد گزینۀ 3 باید توجه کنید که در بیشتر موارد که تقسیم 
هسته در انتهای میوز 1 صورت می گیرد، می توان درون هسته کروموزوم های دوکروماتیدی دیده  شود؛ نه تک کروماتیدی. در مورد 
رد گزینۀ 4 هم باید توجه کنید که در زمان شروع تقسیم سیتوپالسم یاخته های گیاهی، هنوز دوک تقسیم درون یاخته وجود دارد. 

کدام گزینه وجه اشتراک هر نوع تودۀ ایجاد شده در بدن است، که در صورت بزرگ شدن بیش از حد، می تواند 3526
به بافت های مجاور خود آسیب بزند؟

1( از عوامل اصلی ایجادکننده سرطان در بافت های بدن هستند.
2( در افرادی فاقد صفحۀ رشد استخوانی متداول تر می باشند.

3( توسط خون و لنف به قسمت های مختلف بدن منتقل می شوند.
4( در مصرف مقدار زیادی از اکسیژن خوناب نقش مهمی دارند.

    4
صورت سؤال چی میگه؟ دقت کنید توده های بدخیم همواره می توانند به بافت های بدن آسیب وارد کنند. همچنین توده های خوش خیم در 

صورت بزرگ شدن بیش از حد، می توانند به بافت های مجاور خود صدمه بزنند. بنابراین صورت سؤال به هر دو نوع تودۀ خوش خیم و بدخیم 

اشاره می کند.

می دانیم این توده ها در اثر تقسیمات تنظیم نشدۀ یاخته ها ایجاد می شوند. برای رشد و تکثیر، این یاخته ها به میزان زیادی تقسیم 
می شوند. بنابراین فعالیت متابولیسمی باالیی دارند. از این رو می توان گفت در مصرف مقدار زیادی از اکسیژن خوناب نقش دارند.

تومور بدخیمتومور خوش خیم

زیادکم )در برخی موارد بیش از اندازه بزرگ می شود.(میزان رشد

به بافت مجاور حمله می کند.معموالً  آنقدر بزرگ نمی شود که به بافت مجاور آسیب برساند اما در برخی موارد ممکن است.آسیب به بافت مجاور

û ü متاستاز )دگرنشینی(
ü )سرطان است.(û ترشح اینترفرون نوع 2

مالنومالیپومامثال

حلقۀ انقباضی
اکتین و میوزین

شیار تقسیم
سیتوپالسم
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بررسی سایر گزینه ها:
1 این گزینه تنها در ارتباط با توده های بدخیم صحیح است. این توده ها در ایجاد سرطان و متاستاز نقش دارند.

2 توجه کنید این گزینه در مورد تودۀ لیپوما صحیح نیست. این توده در افراد بالغ متداول تر است. در افراد بالغ صفحه رشد غضروفی به 
حالت استخوانی تبدیل می شود. توجه کنید تودۀ لیپوما نیز در صورت بزرگ شدن بیش از حد، می تواند به بافت های بدن آسیب وارد کند.

3 این گزینه نیز تنها در مورد توده های بدخیم صحیح است.

 ویژگی هایی که فقط مربوط به تومورهای خوش خیم است:
2 یاخته های آن ها در جای خود می مانند و منتشر نمی شوند.  1 به طور معمول، رشد کمی دارند.    

 ویژگی هایی که فقط مربوط به تومورهای بدخیم است: 
1 رشد زیادی دارند. 

2 به آن ها سرطان گفته می شود. 
 یاخته هایی از تومور جدا شده و از طریق مایعات بدن به ویژه خون و لنف به نواحی دیگر راه پیدا می کنند. )توانایی متاستاز دارند(

 ویژگی هایی که مربوط به هر دو نوع تومور می باشد: 
1 بر اثر تقسیمات تنظیم نشده یاخته ها به وجود می آیند. 

2 توانایی تقسیم زیادی دارند. بنابراین فعالیت های متابولیسمی )گلیکولیز، چرخه کربس و ....( در آن ها فراوان است. تکثیر دنا و رونویسی 
از ژن های مختلف در آن ها فراوان است.

لیپومامالنومامثال

آرهآرهبرهم خوردن تعادل بین تقسیم و مرگ یاخته

معموالً نداردداردآسیب رسانی به بافت های مجاور

معمولیزیادجریان خون مورد نیاز

معموالً کمزیادمیزان رشد

نداردداردمتاستاز

خوش خیمبدخیمنوع تومور

کدام گزینه در ارتباط با پوست انسان، صادق است؟3626
1( عرق سطح آن حاوی ترکیبات کاماًل مشابهی با مایع بزاق بوده و در مقابله با عوامل باکتریایی نقش مهمی بر عهده دارد.
2( در الیۀ سطحی آن، یاخته های دارینه ای در بین یاخته های بافت پیوندی واجد رشته های پروتئینی محکم قرار گرفته اند.

3( الیۀ حاوی گیرنده های واجد غالف پیوندی، در تماس مستقیم با بافت چربی قرار داشته و غدد برون ریزی دارد.
4( سد محکمی را به منظور جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به وجود آورده که همه جای بدن را می پوشاند. 

    3
الیۀ درم پوست انسان، دارای گیرنده های واجد غالف پیوندی است. الیۀ درم در 
تماس با بافت چربی بوده و در این الیه، غدد برون ریز نیز دیده می شود. به شکل 

مقابل توجه داشته باشید تا این غدد را ببینید! 
بررسی سایر گزینه ها:

1 عرق حاوی لیزوزیم و ترکیبات نمکی است، ولی بزاق حاوی لیزوزیم و آمیالز 
و... می باشد. بنابراین، ترکیبات این دو با هم متفاوت است.

دیده  دارینه ای  یاخته های  انسان،  پوست  الیۀ سطحی  در  که  است  درست  رشته های کشسان2 
کالژن

الیۀ درونی (درم)ر

الیۀ بیرونی (اپیدرم)ر
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می شوند، اما باید دقت داشته باشید که در الیۀ اپیدرم پوست انسان، بافت پوششی وجود دارد.
4 پوست سد محکمی را به منظور جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا ایجاد کرده است، اما باید دقت داشته باشید که این سد همه 

جای بدن را نمی پوشاند.

کدام گزینه عبارت زیر را به نحو درست تکمیل می کند؟3737
» در مرحله ای از اینترفاز چرخه یاخته ای که در آن نوعی نقطه وارسی مؤثر در ............... وجود دارد، برخالف مرحلۀ S اینترفاز 

.................. است.«
1( مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته – کاهش فشار اسمزی یاخته در اثر تشکیل پیوند اشتراکی، قابل انتظار 

2( جلوگیری از ورود به مرحله تقسیم هسته – ساخت رشته های دوک توسط سانتریول ها، قابل انتظار 
3( مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته – کاهش تعداد نوکلئوتیدهای تک فسفاته و آزاد یاخته دور از انتظار 

4( جلوگیری از ورود به مرحله تقسیم هسته – افزایش ساخت پروتئین های مورد نیاز دور از انتظار 
        3

در مراحل G1 و G2 نقاط وارسی وجود دارد. نقطۀ وارسی موجود در مرحلۀ G1 در صورت آسیب دیدن دنا و اصالح نشدن آن در مرگ 
برنامه ریزی شدۀ یاخته نقش دارد. همچنین نقطۀ وارسی موجود در مرحلۀ G2 در بررسی تشکیل پروتئین های مورد نیاز تقسیم یاخته 
نقش دارد. در صورت تشکیل نشدن این پروتئین ها، این نقطه وارسی، مانع از ورود یاخته به مرحلۀ تقسیم هسته می شود. توجه کنید 
گزینه 3 به نقطه وارسی G1 اشاره دارد. در این مرحله فرایند همانندسازی مشاهده نمی شود. اما برای تولید پروتئین، فرایند رونویسی 
امکان پذیر است. توجه کنید در فرایند رونویسی، تعداد نوکلئوتیدهای تک فسفاته داخل یاخته که آزاد هستند، تغییری نمی کند. 

می دانیم در رونویسی از نوکلئوتیدهای سه فسفاته استفاده می شود. سپس این نوکلئوتیدها تک فسفاته می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 نقطۀ وارسی موجود در مرحلۀ G1 در مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته نقش دارد. می دانیم تشکیل پیوند اشتراکی )مانند پیوند 
پپتیدی( با تولید مولکول آب )نه مصرف( همراه است. در صورت تولید مولکول آب درون یاخته، فشار اسمزی یاخته کاهش می یابد. 

دقت کنید تشکیل پیوند اشتراکی مانند پیوند پپتیدی و فسفودی استر در مرحلۀ S اینترفاز نیز مشاهده می شود.
این مرحله،  دارد. می دانیم در  نقش  تقسیم هسته  به مرحلۀ  یاخته  ورود  از  وارسی موجود در مرحلۀ G2 در جلوگیری  نقطۀ   2
پروتئین های مورد نیاز برای سازمان دهی رشته های دوک ساخته می شوند )نه خود رشته های دوک(. تشکیل رشته های دوک توسط 

سانتریول ها، در مرحلۀ پروفاز صورت می گیرد.
4 نقطۀ وارسی موجود در مرحلۀ G2 در جلوگیری از ورود یاخته به مرحلۀ تقسیم هسته نقش دارد. در این مرحله تولید پروتئین های 

مورد نیاز یاخته افزایش می یابد.

تعداد سانترومرتعداد کروماتیدتعداد کروموزومتعداد رشته های پلی نوکلئوتیدیتعداد مولکول دنامراحل

G14692464646

S92184469246

G292184469246

 هر مرحله ای از اینترفاز که در آن .....................

G2  1 تولید متنوع ترین گروه مولکول های زیستی به بیشترین میزان انجام می شود
2 رونویسی از روی ژنوم دنا صورت می گیرد  همۀ مراحل

S  همانندسازی دنای خطی مشاهده می شود 

G2  همانندسازی دنای حلقوی مشاهده می شود 

G2 و G1  نقاط وارسی اصلی مشاهده می شود 

G1  نقطه وارسی، در مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته نقش دارد 

G2  نقطه وارسی، در جلوگیری از ورود یاخته به مرحلۀ تقسیم هسته نقش دارد 

G2 و S  تعداد الل های مربوط به صفات مختلف افزایش می یابد 

S  فعالیت آنزیمی با خاصیت بسپارازی و نوکلئازی مشاهده می شود 
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G2 و S  بیشترین فعالیت نوعی آنزیم بسپارازی مشاهده می شود 

G2  بیشترین فعالیت آنزیم های رنابسپاراز مشاهده می شود 

S  بیشترین فعالیت آنزیم دنابسپاراز مشاهده می شود 

 شکستن پیوندهای هیدروژنی میان دو رشتۀ دنا امکان پذیر است  همۀ مراحل )جهت رونویسی و تولید پروتئین(

 تشکیل پیوند فسفودی استر مشاهده می شود  S و G2 )جهت رونویسی و تولید پروتئین(

G2 و S  شکسته شدن پیوندهای فسفودی استر در صورت خطا توسط آنزیم دنابسپاراز مشاهده می شود 

G2 و S کروموزوم ها می توانند به صورت مضاعف دیده شوند  انتهای 

S و ابتدای G1  کروموزوم ها در حالت مضاعف قرار ندارند 

G1  یاخته ها بیشتر عمر خود را در آن سپری می کنند 

G2  تولید پروتئین های مورد نیاز برای تقسیم افزایش می یابد 

G2  نسبت به سایر مراحل اینترفاز کوتاه تر است 

 به طور معمول، یاخته های پوششی مدت زمان زیادی از زندگی خود را در بخشی از اینترفاز سپری می کنند؛ 
در این مرحله، ...........................

1( فعالیت ریبوزوم های متصل به شبکۀ آندوپالسمی دور از انتظار است.
2( ساخت بسپارهای نوکلئوتیدی حلقوی با خاصیت اسیدی قابل انتظار است.

3( اتصال رشته های ساخته شده توسط سانتریول ها به کروموزوم، دور از انتظار است.
4( مرگ برنامه ریزی شده یاخته در ابتدای آن برخالف بافت مردگی، قابل انتظار است.
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می دانیم یاخته های پوششی بیشتر مدت عمر خود را در مرحلۀ G1 اینترفاز سپری می کنند. بنابراین صورت سؤال به اولین مرحلۀ 

اینترفاز اشاره دارد.
می دانیم سانتریول ها در مرحلۀ G2 اینترفاز تکثیر می شوند و در مرحلۀ پرومتافاز، رشته های دوک به سانترومر کروموزوم ها متصل 

می شوند. بنابراین این پدیده خارج از بازۀ زمانی مد نظر صورت سؤال است.
بررسی سایر گزینه ها:

 G2 1 با توجه به متن کتاب درسی، تولید پروتئین ها در مرحلۀ
افزایش می یابد. بنابراین می توان گفت در دو مرحله پیش از آن، 
یعنی مراحل S و G1 نیز تولید پروتئین ها مشاهده می شود. این 
باشند.  برون یاخته ای  یا  و  درون یاخته ای  می توانند  پروتئین ها 

بنابراین فعالیت ریبوزوم ها در این مرحله امکان پذیر است. 
هسته  در  موجود  خطی  دنای  اینترفاز   S مرحلۀ  در   2
می شود.  برابر  دو  هسته  ژنی  محتوای  و  کرده  همانندسازی 

اندامک هایی مثل میتوکندری ها و کلروپالست ها به صورت حلقوی  باشید، دنای موجود در  نیز توجه داشته  این نکته  به  همچنین 
می باشد. این نوع دنا در مرحلۀ G2 اینترفاز همانندسازی می کند. بنابراین در مرحلۀ G1 اینترفاز، ساخت بسپار نوکلئوتیدی حلقوی با 

خاصیت اسیدی دور از انتظار است.
4 می دانیم در مراحل G1 و G2 اینترفاز نقاط وارسی وجود دارند. با توجه به شکل روبه رو می توان گفت نقاط وارسی در انتها )نه ابتدا( این دو مرحله 

مشاهده می شود. توجه کنید نقطه وارسی موجود در G1 در صورت آسیب دیدن دنا و اصالح نشدن آن، در مرگ برنامه ریزی یاخته نقش دارد.

در بدن یک پسر بالغ و سالم، در صورتی که جایگاه اتصال آنتی ژن در لنفوسیت B توسط آنتی ژن مناسب اشغال 3837
شود، کدام گزینه زودتر به وقوع می پیوندد؟

1( فعالیت رناتن های متصل به شبکۀ آندوپالسمی افزایش پیدا می کند.
2( شکل ظاهری لنفوسیت تغییر کرده و هسته در حاشیۀ یاخته قرار می گیرد.

3( آنزیم هایی، مولکول پروتئینی اتصالی در ناحیۀ سانترومر کروموزوم ها را تجزیه می نمایند.
4( یک جفت استوانۀ متشکل از لوله های پروتئینی در مرحلۀ S اینترفاز همانندسازی می کنند.

نقطۀ وارسی متافازی برای اطمینان از این موضوع
است که کروموزوم ها به صورت دقیق به رشته های

دوک متصل و در وسط یاخته آرایش یافته اند

اگر پروتئین های 
دوک تقسیم یا 

عوامل الزم برای 
میتوز فراهم نباشد، 

نقطۀ وارسی G۲ اجازۀ 
عبور یاخته از این 
مرحله  را نمی دهد.

G۱نقطۀ وارسی    ر
 یاخته را از 
 سالمت ِدنا

 مطمئن می کند.
 اگر ِدنا آسیب
 دیده باشد و

 اصالح نشود،
 فرایندهای مرگ
 یاخته ای به راه

 می افتد.ر

تقسیم سیتوپالسم

S

میتوز

تقسیم یاخته

G۱ G۲
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صورت سؤال چی میگه؟ درصورتی که گیرندۀ آنتی ژنی با آنتی ژن مناسب برخورد کند، لنفوسیت B ابتدا تقسیم شده و سپس به پالسموسیت تمایز 

پیدا می کند. 

در فرایند تقسیم )که اینجا از نوع میتوز است( در مرحلۀ آنافاز، آنزیم هایی پروتئین های اتصالی در ناحیۀ سانترومر را تجزیه می کنند 
و کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا شده و با کوتاه شدن رشته های دوک به سوی دو قطب یاخته کشیده می شوند. 

 با توجه به شکل مقابل، می توان گفت: 
 لنفوسیت B از طریق تقسیم میتوز، یاخته های پادتن ساز را ایجاد می کند. 1
 B با توجه به اینکه یاخته های پادتن ساز اندازۀ بزرگ تری از لنفوسیت  2
دارد، می توان گفت رشد یاخته و فعالیت شبکۀ آندوپالسمی و جسم گلژی 
برای غشاسازی در مرحلۀ G1 و G2 چرخۀ یاخته ای لنفوسیت B، زیاد است.
 پادتن آزادشده از پالسموسیت ها نوعی پروتئین ترشحی است که از طریق 
روش برون رانی و به کمک ریزکیسه های غشایی و با مصرف ATP ترشح 
می شود. همانطور که در شکل می بینید، در یاخته های پادتن ساز به دلیل 
افزایش فعالیت ترشحی، شبکۀ آندوپالسمی و جسم گلژی، گسترده تر است. 
آنتی ژنی هستند،  اینکه یاخته های پادتن ساز، فاقد گیرندۀ  با توجه به   
می توان گفت یکی از تغییراتی که در هنگام تمایز یاخته های حاصل از تقسیم 

لنفوسیت B رخ می دهد، از دست دادن گیرندۀ آنتی ژنی است. 
 هستۀ یاخته های پادتن ساز برخالف هستۀ لنفوسیت B، در مرکز یاخته قرار ندارد و در یک قطب یاخته مشاهده می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 
1 پس از تمایز لنفوسیت به پالسموسیت، جهت تولید پادتن ترشحی، الزم است ریبوزوم های متصل به شبکۀ آندوپالسمی فعالیت 

خود را افزایش دهند. اگه نمیدونی چرا به ترکیب زیر مراجعه نمی کنی:

 پروتئین هایی که توسط ریبوزوم های متصل به شبکۀ آندوپالسمی ساخته می شوند، به خود شبکۀ آندوپالسمی و سپس دستگاه 
گلژی می روند و ممکن است برای ترشح به خارج رفته و یا به بخش هایی مثل کریچه و لیزوزوم بروند. )فصل 1 دوازدهم(

شبکۀ  به  متصل  ریبوزوم های  توسط  پادتن ها(  و  هورمون ها  بیشتر  )مثل  ترشحی  پروتئین های  که  بمونه  یادت  همیشه  پس   
آندوپالسمی سنتز می گردند.

2 این گزینه، به تمایز لنفوسیت B به پالسموسیت اشاره دارد. گفتیم که تمایز پس از تقسیم لنفوسیت B اولیه صورت می گیرد. 

)مثل  دارند  مواد مختلفی گیرنده  برای  یاخته ها  این  دارند.  آنتی ژنی  نوع گیرندۀ  تنها یک  B در غشای خود،  لنفوسیت های   
هورمون ها( که آنتی ژن تنها یکی از آن هاست.

4 در یاخته های جانوری، سانتریول ها، یک جفت استوانۀ عمود برهم اند که در مرحلۀ G2 اینترفاز برای تقسیم یاخته همانندسازی 
می کنند. در مرحلۀ G2، ساخت پروتئین ها و عوامل موردنیاز برای تقسیم یاخته افزایش می یابد و یاخته ها، آمادۀ تقسیم می شوند. 

پس این گزینه کالً غلطه!

کدام گزینه مشخصۀ یاخته هایی از دستگاه ایمنی محسوب می شود که قادرند تا پروتئین های دفاعی Y شکل 3937
ترشح کنند؟

1( فاقد گیرنده های پروتئینی در سطح غشای خود می باشند.
2( مرکز تنظیم ژنتیک خود را در مرکز سیتوپالسم نگهداری می کنند.

3( میزان فعالیت دستگاه گلژی و شبکۀ آندوپالسمی در آن زیاد اسـت. 
4( در مرحلۀ وقفۀ دوم چرخۀ یاخته ای، تعداد میانک های خود را افزایش می دهد.

۱- از میان لنفوسیت ها،ر
آن لنفوسیتی که گیرندۀ
پادِگنی مناسب دارد، به

پادِگن متصل می شود.ر ۲- لنفوسیتی که پادِگن را شناسایی
کرده است، تکثیر می شود.ر

۳- سپس به یاخته های
 پادتن ساز تمایز می یابند.ر

۴- پادتن اختصاصی تولید می شود.ر
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          3
 Y صورت سؤال چی میگه؟ پالسموسیت ها، یاخته هایی هستند که پادتن های

شکل ترشح می کنند. 

و  آندوپالسمی  روبرو مالحظه می کنید، شبکۀ  همان طور که در شکل 
دستگاه گلژی پالسموسیت ها گسترده است و فعالیت زیادی دارد. 

 پروتئین های سطح لنفوسیت های B و پادتن های ترشح شده از 
پالسموسیت ها، پروتئین هایی Y شکل محسوب می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 دقت کن عزیز من که درسته پالسموسیت، گیرندۀ آنتی ژنی نداره ولی گیرنده های دیگه در غشای اون وجود دارن! مثاًل گیرندۀ 

هورمون های مختلف یا پیک های شیمیایی دیگر.
2 پالسموسیت ها هستۀ مرکزی ندارند. هسته، مرکز تنظیم ژنتیک یاخته است. 

4 پالسموسیت ها قابلیت تقسیم ندارند پس نمی توانند وارد مرحلۀ S و مراحل پس از آن شوند.

 در یاخته های پادتن ساز )پالسموسیت ها(، ژن آنزیم های مربوط به همانندسازی دنای هسته بیان نمی شود. بنابراین پیوندهای 
هیدروژنی در ساختار آن ژن ها هرگز شکسته نمی شوند.

 مرحلۀ وقفۀ دوم یا G2، نسبت به مراحل قبلی اینترفاز کوتاه تر است و در آن، یاخته ها آمادۀ تقسیم می شوند. در این مرحله، 
ساخت پروتئین ها و عوامل موردنیاز برای تقسیم یاخته افزایش پیدا می کند و یاخته ها آمادۀ تقسیم می شوند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟4037
»هر یاختۀ ایمنی در بدن انسان که ................ «

1( با عوامل بیماری زای انگلی مبارزه می نماید، دانه های روشن و درشتی را در میان یاختۀ خود نگهداری می کند.
2( با تغییر شکل هستۀ خود از دیوارۀ مویرگ خونی عبور می کند، به فاگوسیتوز عوامل بیگانه در بدن می پردازد.

3( مادۀ هیستامین ترشح می کند، در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند به فراوانی یافت می شود.
4( با ترشح پروتئین هایی، سبب ایجاد منفذ در غشای یاختۀ خودی می شود، در دفاع غیراختصاصی فعالیت می کند.

        1
ائوزینوفیل ها  دارید،  یاد  به  از فصل 4 دهم  که  دارند. همان طور  نقش  انگلی  بیماری های  با  مبارزه  در  ائوزینوفیل ها 

میان یاخته با دانه های روشن درشت دارند.
بررسی سایر گزینه ها: 

2 قسمت اول این گزینه، تراگذری )دیاپدز( را معرفی می کند. همان طور که در شکل روبرو می بینید، حین تراگذری، شکل هستۀ 
یاخته تغییر می کند. تراگذری از ویژگی های همۀ گویچه های سفید است؛ اما دقت داشته باشید که برخی گویچه های سفید مثل 

بازوفیل ها، ائوزینوفیل ها و لنفوسیت ها توانایی فاگوسیتوز ندارند. 
3 ماستوسیت ها و بازوفیل ها، یاخته هایی از دستگاه ایمنی هستند که هیستامین ترشح می کنند. قسمت دوم این گزینه تنها در 

خصوص ماستوسیت ها )و البته یاخته های دندریتی( صادق است و بازوفیل ها چنین ویژگی ای ندارند. 
 T لنفوسیت  و  یاختۀ کشندۀ طبیعی  یاخته های سرطانی می گردند.  ایجاد منفذ در غشای  پرفورین، سبب  یاخته های سازندۀ   4
توانایی ترشح پرفورین را دارند. یاختۀ کشندۀ طبیعی در خط دوم دفاعی بدن )غیر اختصاصی( و لنفوسیت T در خط سوم دفاعی 

)اختصاصی( فعالیت می کند.

 یاخته های سرطانی، گروهی از یاخته ها هستند که کنترل چرخۀ یاخته ای خود را از دست داده اند و بدون دلیل تکثیر می شوند. 
این یاخته ها، خودی محسوب می شوند؛ چرا که همان یاخته های بدن انسان می باشند. علت سرطان، برخی تغییرات در مادۀ ژنتیک یاخته 

است و باعث می شود چرخۀ یاخته از کنترل خارج شود.

ائوزینوفیل
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وجه 
مقایسه

ماکروفاژلنفوسیتمونوسیتبازوفیلائوزینوفیلنوتروفیل
یاختۀ 
دندریتی

ماستوسیت

یاختۀ بنیادی منشأ
میلوئیدی

بنیادی  یاختۀ 
میلوئیدی

یاختۀ بنیادی 
میلوئیدی

یاختۀ بنیادی 
میلوئیدی

یاختۀ بنیادی 
لنفوئیدی

مستقیماً   
مونوسیت 

    غیرمستقم 
میلوئیدی

مستقیماً  
مونوسیت

غیرمستقم   
میلوئیدی

-

بحث نشده!بحث نشده!   بحث نشده!    ü ü ü û û دانه دار

روشن و ریزشکل دانه
روشن و 
درشت

-----تیره

یک هستۀ شکل هسته
چند قسمتی

دو  یک هسته 
قسمتی دمبلی

یک هستۀ دو 
قسمتی روی 

هم افتاده

یک هستۀ 
خمیده یا 

لوبیایی

یک هستۀ گرد یا 
بیضی

در کتاب ذکر 
نشده

در کتاب ذکر 
نشده

در کتاب 
ذکر نشده

ü û û û û ü ü ü بیگانه خواری

دومدومدومدومخط دفاعی
کشندۀ طبیعی  دوم
لنفوسیت B و T  سوم

دومدومدوم

ü ü ü ü ü û û û دیاپدز
مشاهده 
ü ü ü ü ü û û û درون خون

مشاهده 
ü ü ü ü ü ü ü ü درون بافت

گیرندۀ آنتی 
û û û û ژنی

 û  کشندۀ طبیعی

ü  T و B لنفوست
 û û û

 هر دو مورد مطرح شده در کدام گزینه، ویژگی یک نوع یاختۀ ایمنی را بیان می کنند؟
1( ترشح عامل مؤثر در خنثی سازی سّم مار – بیگانه خواری ذرات چسبیده به پادتن ها

T و B کمک به فعالیت لنفوسیت های – HIV در پاسخ به ویروس I 2( تولید اینترفرون نوع
3( ترشح هیستامین در اثر مواجهه با عامل حساسیت زا – داشتن تعداد فراوانی انشعابات دندریت مانند

4( نوعی گویچۀ سفید با فعالیت بیگانه خواری – سیتوپالسم حاوی دانه های ریز و هسته های چندقسمتی
        2

اینترفرون نوع I توسط یاختۀ آلوده به ویروس )از جمله HIV( ترشح می شود. ویروس HIV تنها یک نوع لنفوسیت را آلوده می کند 
که همان لنفوسیت T کمک کننده است؛ اما فعالیت انواع لنفوسیت ها را مختل می کند. 

 یه بار دیگه میگیم که در اثر ویروس HIV، تنها یک نوع لنفوسیت )T کمک کننده(، اینترفرون نوع I را ترشح می کند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 پادزهر سم مار که بعد از مارگزیدگی استفاده می شود، حاوی پادتن هایی است که سم مار را خنثی می کنند. پادتن ترشحی 
توسط پالسموسیت ها )حاصل تغییر لنفوسیت های B( ساخته می شود. اما باید دقت داشته باشید که توضیح قسمت دوم این گزینه، 

مربوط به درشت خوارهاست! 
در  دندریت مانند  انشعابات  اما  بازوفیل هاست.  و  ماستوسیت ها  از  هیستامین  ترشح  مادۀ حساسیت زا،  به  ایمنی  دستگاه  پاسخ   3

یاخته های دندریتی قابل مشاهده است.
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4 نوتروفیل، نوعی گویچۀ سفید با فعالیت بیگانه خواری است. دقت کنید تمام گویچه های سفید، تک هسته ای هستند و به کاربردن 
»هسته ها« برای آنها نادرست است. باز هم مفرد و جمع!

 ویژگی گویچه های سفید خون به شرح زیر است: )فصل 4 دهم(
1 نوتروفیل ها: هستۀ چندقسمتی – میان یاخته با دانه های روشن ریز – نیروهای واکنش 

سریع – حمل مواد دفاعی کم – چابک
2 بازوفیل: هستۀ دوقسمتی روی هم افتاده – میان یاخته با دانه های تیره – دارای هپارین 

– ترشح هیستامین در حساسیت
 ائوزینوفیل: هستۀ دوقسمتی دمبلی – میان یاخته با دانه های روشن درشت – مبارزه با 

عوامل بیماری زای انگلی
 لنفوسیت: هستۀ تکی گرد یا بیضی – میان یاخته بدون دانه

– تبدیل به  – بزرگ ترین زوائد سیتوپالسمی در میان گویچه های سفید  – میان یاخته بدون دانه  یا بیضی   مونوسیت: هستۀ تکی گرد 
درشت خوار و یا یاختۀ دندریتی )پس از دیاپدز(

همۀ جانورانی که قادرند به کمک دفاع اختصاصی به مبارزه با عوامل بیماری زا بپردازند، ...............4137
1( هوای اکسیژن دار را به وسیلۀ مکش حاصل از فشار منفی به ساختار تنفسی هدایت می کنند.

2( از پیچیده ترین شکل کلیه جهت تنظیم اسمزی محیط داخلی بدن خود استفاده می کنند.
3( به وسیلۀ اسکلت درونی دارای غضروف از اندام های حیاتی بدن خود محافظت می نمایند.

4( بخشی از خون خارج شده از قلب را به ساختار تنفسی ویژه خود هدایت می کنند.
        3

ایمنی اختصاصی فقط در مهره داران قابل رؤیت است. پس باید گزینه ای را انتخاب کنیم که در خصوص تمام مهره داران صحیح باشد. 
همۀ مهره داران اسکلت درونی دارند که در برخی تماماً غضروفی است و در برخی دیگر، استخوانی همراه با غضروف است؛ پس همۀ 

مهره داران در اسکلت بدن خود، غضروف دارند. اسکلت درونی نقش محافظتی از اندام های حیاتی مانند مغز و قلب دارد.
بررسی سایر گزینه ها: 

مثبت  فشار  پمپ  از  ولی  است  مهره دار  نوعی  قورباغه  نمی شود؛  دیده  قورباغه  در  منفی  فشار  سازوکار   1
استفاده می کند. 

 در پمپ فشار مثبت، قورباغه به کمک ماهیچه های حلق و با حرکتی شبیه قورت دادن هوا را به شش ها 
می راند. )فصل 3 دهم(

2 خزندگان، پرندگان و پستانداران پیچیده ترین شکل کلیه را دارند؛ نه تمام مهره داران. 

 ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه است و توانمندی بازجذب آب زیادی دارد. )فصل 5 دهم(

4 ماهی ها و نوزاد دوزیستان، گردش خون ساده دارند و تمام خون خروجی از قلب را به سمت آبشش ها 
می رانند. اینجا قید »بخشی از« باعث غلط شدن این گزینه شده! 

در ارتباط با نوعی پاسخ دفاعی که به دنبال آسیب بافتی بروز پیدا می کند، کدام گزینه صحیح است؟4237
1( یاخته های سازندۀ پیک های شیمیایی فراخوانندۀ گویچه های سفید به محل آسیب، همگی فاگوسیت هستند.

2( یاخته هایی در افزایش نفوذپذیری رگ ها نقش دارند که در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند، فراوان تر هستند.

3( یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ گشادکنندۀ رگ ها، با ترشح پیک های خاصی گویچه های سفید را به موضع آسیب فرا می خوانند.
4( درشت خوارهای مؤثر در فاگوسیتوز ذرات خارجی، پس از خروج از خون با از بین بردن یاخته های بیگانه مانع گسترش 

عفونت می شوند.

ائوزینوفیلبازوفیل
مونوسیت

لنفوسیت نوتروفیل

ماهی
قلب دو حفرهای،ر
گردش خون ساده
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        2
صورت سؤال چی میگه؟ منظور صورت سؤال پاسخ التهابی است که به دنبال آسیب بافتی اتفاق می افتد.

منظور قسمت اول، ماستوسیت ها می باشد. ماستوسیت ها همانند یاخته های دارینه ای )یاخته های ارائه کنندۀ آنتی ژن به لنفوسیت ها( 
در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، به فراوانی یافت می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:
پیک های شیمیایی خاصی  ترشح  با  که  می باشد  مویرگ ها  دیوارۀ  یاخته های  و  درشت خوارها  گزینه،  این  اول  قسمت  منظور   1
گویچه های سفید را به محل آسیب فرا می خوانند. دقت داشته باشید که یاخته های دیوارۀ مویرگ ها، به بافت پوششی تعلق دارند و 

فاگوسیت نیستند! 

 در روند پاسخ التهابی، یاخته هایی که ....
 یاخته های دیوارۀ مویرگ ها + درشت خوارها  با ترشح پیک های شیمیایی گویچه های سفید را به موضع آسیب فرامی خوانند  1

 ماستوسیت ها  با ترشح موادی باعث افزایش نفوذپذیری رگ ها می شوند  2

3 ماستوسیت ها در ترشح پیک های مؤثر در فراخوانی گویچه های سفید به موضع آسیب، نقش ندارند! 

 یکی از تله هایی که مکررًا در آزمون ها تکرار می شود، این است که بگویند که ماستوسیت ها با فعالیت ترشحی خود باعث 

فراخواندن گویچه های سفید به موضع آسیب می شوند. در صورتی که این عبارت نادرست است، زیراکه این کار وظیفۀ یاخته های مویرگ ها و 

درشت خوارها می باشد. 

به  سپس  و  خارج شده  خون  از  ابتدا  مونوسیت ها  واقع  در  نمی شوند.  دیده  خون  درون  درشت خوارها  که  باشید  داشته  دقت   4
درشت  خوارها یا یاخته های دارینه ای تبدیل می شوند. بنابراین، در این گزینه هم نوعی تله وجود دارد! 

 گفتن عبارت »دیاپدز درشت خوارها« در هر جایی نادرست است! 

کدام یک از گزینه های زیر درست بیان شده است؟4337
1( هر پاسخ دفاعی بخشی از مغز که با سامانۀ کناره ای در ارتباط است، منجر به کاهش فعالیت میکروب ها می شود.

2( همۀ پاسخ های دفاعی که با تورم، قرمزی و گرمای بدن همراهند، درپی ورود نوعی عامل بیماری زا به بدن رخ می دهند.

3( هر یاخته ای که در مقابله با عوامل بیماری زا نقش دارد، مستقیماً از تقسیم یاخته های بنیادی مغز استخوان ایجاد می شود.

4( تمامی پروتئین های فعال  کنندۀ پروتئین های ایجادکنندۀ منفذ در غشای عوامل بیماری زا، توسط پالسموسیت ها ترشح می شوند.
        1

منظور قسمت اول این گزینه، پاسخ دفاعی تب است که در پی فعالیت هیپوتاالموس اتفاق می افتد. همان طور که در فصل 1 یازدهم 
خواندیم، می دانیم که هیپوتاالموس با سامانۀ کناره ای در ارتباط است و از طریق آن با قشر مخ مربوط می شود. پاسخ دفاعی تب منجر 

به کاهش فعالیت میکروب ها می شود. 

 تب موجب افزایش دمای بدن می شود و در صورت شدیدشدن ممکن است باعث تخریب ساختار پروتئین های بدن و عملکرد 
آن ها گردد. 

بررسی سایر گزینه ها:
2 پاسخ التهابی این است که با تورم، قرمزی و گرمای بدن همراه می باشد و در برخی موارد ممکن است بدون ورود نوعی عامل 
بیماری زا به بدن، رخ دهد. برای مثال، در بیماری نقرس، بدون ورود نوعی عامل بیماری زا و به دلیل رسوب اوریک اسید در بدن، 

پاسخ التهابی روی می دهد.

 در پی بروز رسوب اوریک اسید در مفاصل، بیماری نقرس بروز پیدا می کند که با دردناک شدن مفاصل و بروز پاسخ التهابی همراه 
است. در طی بروز پاسخ التهابی، تورم و قرمزی و گرمای مفصل روی می دهد.
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3 برخی از یاخته های مؤثر در ایمنی، از تقسیم مستقیم یاخته های بنیادی مغز استخوان ایجاد نمی شوند؛ برای مثال پالسموسیت ها 
از تقسیم مستقیم یاخته های بنیادی ایجاد نشده اند.

 یاخته های دارینه ای و درشت خوارها از تقسیم یاختۀ پیشین خود ایجاد نشده اند و از طرفی پالسموسیت ها و یاخته های خاطره از 
تقسیم یاخته های بنیادی مغز استخوان ایجاد نشده اند. 

4 پروتئین های مکمل قادر هستند تا در غشای عوامل بیماری زا منافذی ایجاد کنند. این پروتئین ها، در نتیجۀ برخورد به پادتن و 
پروتئین های مکمل یا عوامل بیماری زا، فعال می شوند. بنابراین، در این بین فقط پادتن ها هستند که توسط پالسموسیت ها ترشح می شوند.

 به دو جملۀ زیر توجه داشته باشید ........ 
 پروتئین های مکمل، باعث ایجاد منفذ در غشای عوامل بیماری زا می شوند. 1

 پرفورین باعث ایجاد منفذ در غشای یاخته های خودی سرطانی یا یاخته های آلوده به ویروس می شود. 2

دفاع اختصاصیدفاع غیر اختصاصی

خط سومخط دومخط اول

û ü ü آیا یاخته های خونی در آن شرکت دارند؟
û ü ü آیا یاختۀ خودی را از غیر خودی تشخیص میدهد؟

û ü ü پرفورین
û ü û پروتئین مکمل

ü û û لیزوزیم
û ü ü لنفوسیت ها

û û ü گیرندۀ آنتی ژنی
û ü û اینترفرون

û ü ü مرگ  برنامه ریزی شده
ü ü ü مشاهده در مهره داران

ü ü مشاهده در بی مهرگان
û )اما سازوکارهایی مشابه آن در بی مهرگان یافت 

شده است.(

چند مورد بیان شده به ترتیب می تواند بیانگر »مرگ برنامه ریزی شده« و »بافت مردگی )نکروز(« باشد؟4437
الف( حذف یاخته های آسیب دیده در اثر قرارگیری درازمدت در برابر اشعه فرابنفش خورشید

ب( مرگ یاخته های کبدی به دنبال حمله رادیکال های آزاد به DNA میتوکندری 
ج( تجمع پروتئین های نامحلول در خوناب در سطح پوست حین بریدگی

د( حذف پرده های میانی انگشتان در دوران بلوغ برخی پرندگان
4( 2 ـ 2 3( 1 ـ 1    2( 2 ـ 1    1( 1 ـ 2   

          1
مورد »الف« در ارتباط با مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته و موارد »ب و ج« در ارتباط با بافت  مردگی به درستی بیان شده است.

بررسی همۀ موارد:
الف توجه کنید افرادی که به مدت زیادی در برابر خورشید و نور آن قرار می گیرند، اشعۀ فرابنفش زیادی را دریافت می کنند. در 

این صورت یاخته های آسیب دیده حذف می شوند. این فرایند به وسیلۀ مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته ها صورت می گیرد.
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ب این مورد ترکیبی از سال دوازدهم است. در فصل 5 سال دوازدهم می خوانید، رادیکال های آزاد برای جبران کمبود الکترون های 
خود، به دنای راکیزه ها )میتوکندری ها( حمله می کنند. این فرایند بافت مردگی )نکروز( محسوب می شود.

ج مرگ یاخته ها می تواند تصادفی باشد؛ مثال در بریدگی، یاخته ها آسیب می بینند و از بین می روند. به این حالت بافت مردگی 
)نکروز( گفته می شود.

د این اتفاق به کمک مرگ برنامه ریزی شده و در دوران جنینی پرندگان رخ می دهد. 

 مطالعات نشان می دهد که الکل، سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد و مانع از عملکرد راکیزه در 
جهت کاهش آن می شود. رادیکال های آزاد با حمله به دنای راکیزه، سبب تخریب راکیزه و در نتیجه مرگ یاخته های کبدی و بافت مردگی 

)نکروز( کبد می شوند. به همین علت اختالل در کار کبد و از کار افتادن آن از شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی است.

 در یاخته ها برنامه ای وجود دارد که در صورت اجرای آن، یاخته می میرد. یاخته های کشندۀ طبیعی به یاخته های سرطانی و 
آلوده به ویروس متصل می شوند، با ترشح پروتئین به نام پرفورین، منفذی در غشا ایجاد می کنند. سپس با وارد کردن آنزیمی به درون یاخته، 

باعث مرگ برنامه ریزی شده یاخته می شوند.

مرگ برنامه ریزی شده )آپوپتوز(بافت مردگی )نکروز(

û )به صورت تصادفی اتفاق می افتد.(انجام در شرایط خاص
ü )به صورت کاماًل برنامه ریزی شده 

انجام می شود.(

û ü برای انجام، نیاز به ژن خاصی است.
با کمک پروتئین های درون سلولی 

û ü انجام می شود.

سوختگی، بریدگی و ...مثال ها
ازبین رفتن پردۀ بین انگشتان دست و پا 
در جوجه – حذف سلول های پیر و آسیب 

دیده و ...

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با مخاط نادرست بیان شده است؟4537
1( فقط در برخی از بخش های بدن، با کمک ترشحات نمکی مادۀ مخاطی خود باعث مرگ میکروب ها می گردد.

2( فقط در برخی از بخش های بدن، با کمک یاخته های مژک دار سطح خود مانع ورود میکروب ها به بدن می شود.
3( در همۀ بخش های بدن، شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در آن دیده می شود.

4( در همۀ بخش های بدن، نوعی مادۀ حاوی ترکیبات چسبناک و مؤثر بر غشای باکتری های بیماری زا در سطح آن وجود دارد.
        1

مادۀ مخاطی، فاقد ترشحات نمکی است! 
بررسی سایر گزینه ها:

2 در برخی از بخش های بدن، با کمک یاخته های مژک دار سطح مخاط )نظیر نای( از ورود میکروب ها به بدن جلوگیری می شود.
3 دقت داشته باشید که در مخاط، یاخته های پوششی و آستر بافت پیوندی دیده می شود و به همین دلیل می توان نتیجه گرفت 

که غشای پایه )شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی( در مخاط دیده می شود. 
4 دقت کنید که الیۀ مخاطی، در همۀ بخش های بدن مادۀ مخاطی )عاملی که مانع پیش روی میکروب ها می شود.( و آنزیم لیزوزیم 

)عاملی که در از بین بردن باکتری ها نقش دارد.( را ترشح می نماید.
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این میکروب ها در رقابت برای غذا با میکروب های مضر
برنده می شوند و نسبت به محیط اسیدی پوست سازگار هستند.

دارای اسیدچرب است و باعث اسیدی شدن سطح پوست
می شود، در نتیجه جلوی رشد میکروب را می گیرد.

دفاع غیراختصاصی
(ورود ممنوع)

پوست

در الیۀ بیرونی سلول های مرده ای وجود دارد که با ریزش موجب دور شدن
میکروب ها از سطح پوست می شود.

الیۀ درونی پوست بافت پیوندی محکمی با رشته های کالژن محکم است
که مانع ورود میکروب می شود.

ایجاد سدی محکم
در برابر میکروب ها

ترشحات

بزاق

اسید معده

استفراغ

مدفوع

چربی

عرق

نمک و آب: محیط شور برای رشد میکروب ها مناسب نیست
زیرا با افزایش فشار اسمزی محیط، باعث خروج بیش از حد

آب از بدن آن ها می شود.

آنزیم لیزوزیم: دیوارۀ باکتری ها را تجزیه می کند.

شامل بافت پوششی با آستری
یاخته های پوششی به هم چسبیده اند و سدی را ایجاد می کنند.از بافت پیوندی است

سطح مجاری دستگاه های تنفسی، گوارشی، و ادراری-تناسلی که با محیط بیرون در تماس هستند را
پوشانده است.

مادۀ چسبناکی است که از پیشروی میکروب جلوگیری می کند و آن ها را به دام می اندازد.

دارای لیزوزیم است و موجب کشته شدن باکتری ها می شود.

مژک مانع نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر می شود.

دارای لیزوزیم است و دیوارۀ باکتری ها را تجزیه می کند.

میکروب های موجود در غذا را نابود می کند.

مادۀ مخاطی

مخاط

دستگاه گوارش

خط اول
دفاعی

میکروب های
مفیدسطح

پوست

ادرار دستگاه
 ادراری-تناسلی

ساخت مواد موم مانند

موها
گوش

اشک

پلک و مژه

با داشتن نمک و لیزوزیم از چشم محافظت می کند.
چشم

عطسه

سرفه

موهای بینی

دستگاه تنفسی
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 کدام گزینۀ زیر در ارتباط با نخستین خط دفاعی بدن صحیح است؟
1( مایع موجود در سطح قرنیه برخالف عرق، با داشتن لیزوزیم در مقابله با باکتری ها نقش دارد.

2( الیۀ بیرونی پوست همانند الیۀ مخاطی لولۀ گوارش، یاخته هایی با فضای بین یاخته ای اندک دارد.
3( استفراغ برخالف انعکاس های دفاعی دستگاه تنفسی، موجب خروج مواد از طریق دهان می شود.

4( آنزیم لیزوزیم همانند ترکیبات نمکی بزاق، با فعالیت خود موجب مرگ باکتری ها می شود.
        2

هم در الیۀ بیرونی پوست و هم در الیۀ مخاطی لولۀ گوارش یاخته های پوششی وجود دارند. همانطور که می دانیم در بین این یاخته ها 
فضای اندکی وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 اشک سطح قرنیه را می پوشاند. هم اشک و هم عرق دارای آنزیم لیزوزیم هستند و در مقابله با باکتری ها نقش دارند.

3 انعکاس های دفاعی دستگاه تنفس عطسه و سرفه هستند که عطسه موجب بیرون راندن مواد از طریق بینی و سرفه موجب بیرون 
راندن مواد زائد از طریق دهان می شود. پس این مورد هم غلطه!

4 این نکته درست است که آنزیم لیزوزیم و ترکیبات نمکی موجب مرگ باکتری ها می شوند؛ اما چیزی که باید به آن دقت کنید 
این است که بزاق ترکیبات نمکی ندارد! 

با توجه به مراحل رشد و دگرنشینی یک تودۀ سرطانی در بافت های بدن کدام گزینۀ زیر صحیح است؟4637
1( به منظور جلوگیری از فعالیت یاخته های سرطانی، تنها فعالیت یاخته های سومین خط دفاعی بدن الزم است. 

2( پیش از راه یافتن تودۀ سرطانی به اندام های لنفی مجاور، یاخته های سرطانی شروع به تهاجم به یاخته های بافت می کنند. 
3( به منظور دگرنشینی تودۀ سرطانی در اندامی دیگر، یاخته های سرطانی تنها از طریق جریان لنف در درون بدن جابه جا می شود.

4( پس از دگرنشینی یاخته های سرطانی به بخش دیگری، یاخته های سرطانی به دستگاه لنفی و رگ های خونی مجاور 
راه پیدا می کنند.

        2
خب دوستان بریم یه سؤال سرطانی رو باهم بررسی کنیم! بزن بریم .. برای پاسخگویی به این سؤال باید به مراحل بیان شده در کتاب درسی به منظور انتشار 

تودۀ سرطانی در بافت های بدن تسلط داشته باشید. کدوم شکلو میگم؟ این شکل!
همانطور که مشاهده می کنید قبل از اینکه تودۀ سرطانی در بافت و اندام دیگر متاستاز کند، وارد رگ ها و گره های لنفی می شود. با 
توجه به این شکل، پیش از راه یافتن تودۀ سرطانی به اندام های لنفی مجاور، یاخته های سرطانی شروع به تهاجم به یاخته های بافت 

می کنند. همین جا به شکل زیر توجه کن و علت نادرستی گزینۀ 4 رو هم دریاب! 

 ترتیب مراحل مربوط به فعالیت یاخته های سرطانی را خوب یاد بگیر! 

بررسی سایر گزینه ها: 
1 به منظور مقابله با یاخته های سرطانی، هم لنفوسیت های T کشنده و هم یاخته های کشندۀ طبیعی و هم پروتئین  اینترفرون نوع 

2 نقش دارند. همان طور که می دانیم، یاخته های کشندۀ طبیعی و اینترفرون نوع 2 به دومین خط دفاعی بدن تعلق دارند.

 در ارتباط با یاخته های سرطانی باید یک سری ویژگی ها را بدانیم:
 یاخته های سرطانی، سرعت تکثیر زیادی دارند )تعادل بین تقسیم و مرگ یاخته ها از بین رفته است( و به همین دلیل، آنزیم رنابسپاراز 1  1

 

۱- یاختۀ سرطانی شروع
به تهاجم به یاخته های

بافت می کند.ر

 ۲- یاختۀ های سرطانی در
 بافت ها گسترش می یابند،
 ولی هنوز به دستگاه لنفی

مجاور راه پیدا نکرده اند.ر

 ۳- یاختۀ های سرطانی به
 بخش های لنفی مجاور

 محل تکثیر خود،
دسترسی پیدا می کنند.ر

 ۳- یاختۀ های سرطانی از راه
لنف به بافت های دورتر می 
 روند و پس از استقرار موجب

سرطانی شدن آنها می شوند.ر
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و آنزیم دنابسپاراز و هلیکاز و سایر آنزیم های مؤثر در تکثیر این یاخته ها فعال هستند و از طرفی، تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی در دنای 
این یاخته ها زیاد می باشد.

 به علت مصرف انرژی زیاد و مصرف مواد موردنیاز برای تنفس یاخته ای توسط یاخته های سرطانی، الزم است تا خون رسانی به این  2
یاخته ها زیاد باشد. یاخته های سرطانی، بدون توجه به عوامل تنظیم کنندۀ سرعت تقسیم یاخته ای، به سرعت تکثیر می گردند و باعث 

تشکیل تومورهای بدخیم می شوند.
 بعضی از تغییرات ژنتیکی باعث ایجاد یاخته های سرطانی می شوند. بعضی از یاخته های سرطانی نیز می توانند در نتیجۀ تأثیر عوامل 
محیطی ایجاد گردند. از جمله موارد سرطان زا می توان به برخی ویروس ها، مصرف قرص های ضدبارداری، نوشیدنی های الکلی )با ایجاد 

رادیکال های آزاد( و دخانیات و پرتوها و موادشیمیایی نظیر اکسین و ترکیبات نیتریت دار و بنزوپیرن اشاره کرد. 
 تومورهای بدخیم سرطانی، بزرگ می شوند و به بافت های اطراف حمله می کنند و باعث تغییر فعالیت یاخته ها و اختالل در عملکرد 

اندام های اطراف می گردند.
 تومورهای سرطانی از طریق جریان خون یا لنف، به قسمت های دیگر بدن می روند و دگرنشینی می کنند.

 یاخته های سرطانی   ترتیب مراحل فعالیت یاخته های سرطانی شامل )یاخته های سرطانی شروع به تهاجم به یاخته های بافت می کنند. 
 یاخته های سرطانی به بخش های لنفی مجاور محل تکثیر  در بافت ها گسترش می یابند ولی هنوز به دستگاه لنفی مجاور راه پیدا نکرده اند. 
 یاخته های سرطانی از راه لنف به بافت های دورتر می روند و پس از استقرار موجب سرطانی شدن آن ها  خود، دسترسی پیدا می کنند. 

می شوند.( هستند.
 یکی از انواع سرطان ها، مالنوما می باشد که یاخته های رنگدانه دار پوست در آن سرطانی می شوند.

 روش های متعددی برای تشخیص و درمان سرطان ها وجود دارد، برای مثال از اندوسکوپی و کولونوسکوپی، بافت برداری و آزمایش 
خون و ... ممکن است به منظور تشخیص سرطان استفاده شود. از طرفی برای درمان سرطان ها نیز ممکن است از جراحی، شیمی درمانی و 

پرتودرمانی استفاده شود.
 زیست فناوری در تشخیص ژن های جهش یافته در بیماران مستعد به سرطان، به کار می رود. ضمنًا از طریق ایجاد جانوران تراژنی، این 

امکان وجود دارد که بیماری های انسانی نظیر سرطان، آلزایمر و ام.اس مورد بررسی قرار گیرند.
 یاخته های کشندۀ طبیعی و یاخته های لنفوسیت T کشنده، به یاخته های آلوده به ویروس و سرطانی حمله می کنند، این یاخته ها با ترشح 

پرفورین و نوعی آنزیم، مرگ برنامه ریزی شده را در یاخته های سرطانی القا می کنند. 

3 ممکن است یاخته های سرطانی از طریق جریان خون یا لنف در بدن منتقل شوند! 

 یک دام تستی رایج که عمدتًا در سؤاالت این فصل، مورد استفادۀ طراحان محترم قرار می گیرد این است که اشارۀ به متاستاز 

توده های خوش خیم می کنند. به عنوان مثال در گزینه ای چنان آورده می شود: »همزمان با متاستاز تودۀ لیپوما در ...... « تا این مورد رو دیدید روی 

اون خط بکشید رفقا! 

 کدام گزینه در ارتباط با روش های تشخیص سرطان درست است؟
1( همواره برای شناسایی آن، تمام یا بخشی از بافت سرطانی برداشته شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

2( در بعضی موارد، تودۀ سرطان زا می تواند تحت تأثیر پرتوهای نور قرار گرفته و تشخیص داده شود.
3( همواره افرادی که تحت تأثیر شیمی درمانی قوی قرار می گیرند، نیاز به پیوند مغز استخوان دارند. 

4( در بعضی موارد، به همراه بافت برداری از بافت مورد نظر، آزمایش خون از شخص بیمار گرفته می شود.
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روش های متعددی برای تشخیص و درمان سرطان وجود دارد و گاهی ترکیبی از این روش ها مورد استفاده قرار می گیرد. بافت برداری روشی 
است که در آن، تمام یا بخشی از بافت سرطانی یا مشکوک به سرطان برداشته می شود. آزمایش خون نیز به این شناسایی کمک می کند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 از روش های متعددی ممکن است به منظور تشخیص سرطان استفاده شود! 

2 این مورد در پرتودرمانی مشاهده می شود. یاخته هایی که به میزان زیادی تکثیر می شوند، تحت تأثیر پرتودرمانی های قوی قرار 
می گیرند. می دانیم پرتو درمانی نوعی روش درمان )نه تشخیص( سرطان است. صورت سؤال رو دوباره بخون

3 با توجه به متن کتاب درسی بعضی افراد که تحت تأثیر تابش های شدید، یا شیمی درمانی قوی قرار می گیرند، مجبور به پیوند مغز 
استخوان می شوند تا بتوانند یاخته های خونی مورد نیاز را بسازند.
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کدام گزینه عبارت را به طور درست کامل می کند؟ » در بدن فردی سالم، نوعی پروتئین می تواند .................. «4737
1( با اسیدی کردن سطح پوست مانع رشد بسیاری از میکروب ها در سطح بدن شود.

2( با فعالیت در سومین خط دفاعی بدن، منجر به مقاومت یاخته های سالم در برابر ویروس ها شود.
3( به منظور مقابله با اثر بیماری زای ویروس ها در بدن، به آن ها متصل شده و آن ها را به هم بچسباند.

4( در پی ترشح از یاخته های ایمنی با منشأ لنفوئیدی، باعث القای مرگ برنامه ریزی شده در ویروس ها گردد.
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پادتن نوعی پروتئین دفاعی می باشد و برای آن که اثر خود را بر ویروس ها اعمال کند، ممکن است که به این عوامل بیماری زا متصل 
شود و آن ها را به یک دیگر بچسباند. بنابراین، این گزینه درست است! 

 پروتئین های دفاعی متعددی در مقابله با عوامل بیماری زای ویروسی و یاخته های آلوده به ویروس نقش دارند که از جملۀ آن ها 
عبارتند از: پادتن ها – آنزیم های القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده و پرفورین – اینترفرون نوع 1 

بررسی سایر گزینه ها:
1 اسیدهای چرب سطح پوست مانع رشد بسیاری از میکروب ها در سطح بدن می شوند. دقت داشته باشید که اسیدهای چرب، 

چربی هستند و پروتئین نیستند! 
2 اینترفرون نوع 1 موجب مقاومت یاخته های سالم در برابر ویروس ها می شود. دقت داشته باشید که اینترفرون نوع 1 در دومین 

خط دفاعی بدن فعالیت دارد! 
4 منظور این گزینه می تواند آنزیم های مؤثر در القای مرگ برنامه ریزی شده باشد، اما باید دقت داشته باشید که این آنزیم ها در 

یاخته های آلوده به ویروس مرگ برنامه ریزی شده القا می کنند، نه در خود ویروس ها! 

 نوعی ترکیب شیمیایی مؤثر در دفاع بدن یا ترشح شده از یاخته های دفاعی بدن که ........

1 در اسیدی کردن سطح پوست بدن نقش دارد  اسیدهای چرب
2 در ایجاد خاصیت دفاعی بزاق نقش دارد  آنزیم لیزوزیم

 در ایجاد خاصیت دفاعی اشک و عرق مؤثر است  ترکیبات نمکی + آنزیم لیزوزیم

 باعث ایجاد خاصیت چسبندگی شده و در دفاع غیراختصاصی نقش دارد  مادۀ مخاطی

 در مقابله با عوامل بیماری زای ویروسی نقش دارد  پادتن ها + آنزیم های القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده و پرفورین + اینترفرون نوع 1

 در افزایش قطر رگ های خونی نقش دارد  هیستامین

 دارای اثر ضدانعقادی می باشد  هپارین

 در ایجاد منفذ در غشای عوامل بیماری زا نقش دارد  پروتئین های مکمل

 در ایجاد منفذ در غشای یاخته های سرطانی یا یاخته های آلوده به ویروس مؤثر است  پرفورین

 باعث به هم چسباندن میکروب ها می شود  پادتن

 در فعال سازی پروتئین های مکمل نقش دارد  پادتن + پروتئین های مکمل فعال

 دارای ظاهر Y شکل است  پادتن

 اثر مقابله با یاخته های سرطانی دارد  اینترفرون نوع 2 + آنزیم های القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده و پرفورین

 در بروز حساسیت نسبت به عوامل خاصی نقش دارد  هیستامین

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟4837
» در بدن فردی سالم، برای آن که نوعی آنتی ژن توسط یاخته های دارینه ای به لنفوسیت های B غیرفعال ارائه شود، الزم 

است تا ............ «
الف( تنها پس از ورود یاخته های دارینه ای به گره های لنفی، این آنتی ژن در سطح یاخته ها قرار گیرد. 
ب( هر یک از گیرنده های سطح لنفوسیت ها، قطعاً به دو آنتی ژن مختلف به صورت همزمان متصل شود.

ج( تمامی قسمت های میکروب در زمان برخورد با لنفوسیت، در سطح یاخته های دارینه ای قرار داشته باشد.
د( آنتی ژن خاصی پس از برخورد گیرنده های آنتی ژنی یاخته های دارینه ای، در سطح این یاخته ها دیده شود.

4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
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همۀ موارد عبارت را به صورت نامناسب تکمیل می کنند.

بررسی همۀ موارد:
الف با توجه به متن کتاب درسی که گفته شده است: » این یاخته ها عالوه بر بیگانه خواری، قسمت 
هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند. سپس خود را به گره های لنفاوی نزدیک می رسانند، 
تا این قسمت ها را به یاخته های ایمنی ارائه کنند.« می توان نتیجه گرفت که پیش از ورود یاخته های 

دارینه ای به درون گره های لنفی، این یاخته های آنتی ژن را در سطح خود قرار می دهند.
ب دقت داشته باشید که برای آن که یک یاختۀ خاطره B، یک آنتی ژن را شناسایی کند، اتصال 

تنها یک قسمت از گیرنده به یک آنتی ژن کافیست! 
ج با توجه به توضیحات مربوط به قسمت الف، می فهمیم که در زمان ارائۀ آنتی ژن تنها بخش هایی 

از عامل بیماری زا در سطح یاخته های دارینه ای قرار می گیرد. 
د دقت کنید که یاخته های دارینه ای متعلق به دومین خط دفاعی هستند و به همین دلیل، فاقد گیرندۀ آنتی ژنی می باشند.

 یک تلۀ رایج نسبت دادن ویژگی داشتن گیرندۀ آنتی ژنی یا توانایی شناسایی یک نوع آنتی ژن خاص، به یاخته های ایمنی 

غیراختصاصی است.  

با ترشحات خود موجب بروز حساسیت در 4937 تا  ایمنی که قادر هستند  ................ یاخته های  بالغ،  در بدن فردی 
پاسخ به ورود نوعی مادۀ بی خطر شوند، می توانند ...............

1( بعضی از - با ترشح نوعی ترکیب شیمیایی منجر به انبساط ماهیچۀ دیوارۀ مویرگ ها و افزایش میزان جریان خون در روند 
التهاب شوند.

2( همۀ – در پی برخورد به نوعی عامل بیگانه، با سازوکاری مشابه یاخته های مشاهده شده توسط مچنیکوف با این ذرات مقابله کنند.

3( بعضی از – قادر هستند تا ترکیباتی را به خون آزاد کنند که اثری مشابه فاکتور انعقادی شمارۀ 8 بر روند فعالیت پالکت ها دارد.

4( همۀ – با کمک ترشحات خود در زمان ورود مادۀ حساسیت زا به بدن، باعث افزایش فعالیت ترشحی یاخته های مخاطی شوند.
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صورت سؤال چی میگه؟ اگر دستگاه ایمنی نسبت به مواد بی خطر واکنش نشان دهد و پاسخ ایمنی ایجاد شود. در چنین شرایطی می گوییم 

بدن فرد نسبت به آن ماده بی خطر حساسیت دارد. در فرآیند حساسیت تحمل ایمنی بدن کاهش می یابد. در پی ورود ماده حساسیت زا به بدن 

ماستوسیت ها و بازوفیل ها با ترشح هیستامین سبب ایجاد عالئمی همانند آبریزش بینی و قرمزی چشم می شوند.

در پی ترشح هیستامین از ماستوسیت ها و بازوفیل ها، فعالیت ترشحی یاخته های تولیدکنندۀ مادۀ مخاطی نیز زیاد می شود که این 
اتفاق در نهایت سبب آبریزش بینی می شود. بنابراین، در چنین شرایطی فعالیت ترشحی یاخته های مخاطی زیاد می گردد. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 درست است که هیستامین موجب افزایش میزان جریان خون و افزایش قطر رگ های خونی می شود، اما باید دقت داشته باشید 

که دیوارۀ مویرگ ها ماهیچه ندارد.

 هیستامین باعث افزایش نفوذپذیری مویرگ ها می شود، ولی در دیوارۀ مویرگ ها ماهیچه وجود ندارد. 

2 بازوفیل ها و ماستوسیت ها، منظور صورت سؤال بودند ولی باید دقت داشته باشید که در این بین، ماستوسیت ها بیگانه خوار هستند 
ولی بازوفیل ها این طور نیستند! 

اثر  واقع هپارین  انعقاد خون دارد. در  انعقادی شمارۀ 8 در روند  فاکتور  اثری مخالف  توان ترشح هپارین دارند که  بازوفیل ها   3
ضدانعقاد دارد و مانع فعالیت پالکت ها می شود. 

 کدام گزینه درست است؟
1( حساسیت در پی اختالل در شناسایی عامل مهاجم از یاخته های خودی فرد ایجاد می شود.

2( در بیماری ایدز یاخته هایی که منجر به درک بهتری از نحوه عملکرد دستگاه ایمنی شدند آسیب می بینند.
3( فقط در بیماری های خود ایمنی یاخته های دفاعی بدن با حمله به یاخته های خودی در نابودی آنها نقش دارند.

4( در بیماری دیابت نوع I به دلیل نقص ایمنی، یاخته های تولید کننده انسولین توسط یاخته های دفاعی از بین می روند.

ذرۀ بیگانه

یاختۀ دارینه ای
رگ لنفی

یاخته ایمنی
غیرفعال یاخته ایمنی

فعال

الیۀ
درونی

الیۀ
بیرونی
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        2
یاخته هایی که منجر به درک بهتری از نحوه عملکرد دستگاه ایمنی شدند توصیفی برای لنفوسیت های T کمک کننده است در جریان 

ایدز لنفوسیت های T کمک کننده آسیب می بینند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( بیماری های خود ایمنی در پی اختالل در شناخت یاخته های خودی از یاخته های بیگانه به وجود می آید، همانند ایدز.حساسیت 
بیماری است که به موجب آن تحمل ایمنی دستگاه ایمنی بدن نسبت به برخی عوامل خارجی بی خطر افزایش می یابد.

3( حمله به یاخته های خودی در جریان بیماری های خود ایمنی مانند دیابت نوع I دیده می شود. اما باید ذکر کرد که در طی جریان 
بیماری های ویروسی و رخ  دادن سرطان نیز حمله به یاخته های خودی بدن را شاهد هستیم.

4( دیابت نوع I مثالی از یک بیماری خود ایمنی است!

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می نماید؟5037
» در مراحل تقسیم هستۀ یک یاختۀ استخوانی، در حد فاصل بین ................ «

1( مضاعف شدن ساختارهای سازمان دهندۀ پروتئین های دوک تقسیم تا تخریب شبکۀ آندوپالسمی، فشردگی کروموزوم ها 
کمی افزایش می یابد.

2( تشکیل ساختارهایی با 8 رشتۀ پلی نوکلئوتیدی تا جدایی کروموزوم های همتا، از آرایش کروموزوم های یاخته، اطمینان 
حاصل می گردد.

در  کروموزوم ها  سانترومرها،  به  دوک  رشته های  اتصال  تا  هیستونی  پروتئین های  ذخیره کنندۀ  اندامک  تجزیۀ  شروع   )3
استوای یاخته قرار می گیرند.

4( مشاهدۀ بیشترین فشردگی کروموزوم ها برای اولین بار تا تشکیل مجدد هسته، بر طول گروهی از رشته های دوک تقسیم 
یاخته افزوده می شوند.

        4
صورت سؤال چی میگه؟ دقت کنید مراحل تقسیم هستۀ یک یاختۀ استخوانی مد نظر است! یعنی مراحل پروفاز تا تلوفاز! نه تقسیم یاخته! بنابراین 

مراحل اینترفاز و تقسیم سیتوپالسم را نباید در نظر بگیرید.

بیشترین میزان فشردگی کروموزوم ها برای نخستین بار در مرحلۀ متافاز 
تلوفاز صورت  دیده می شود و تشکیل مجدد غشای هسته در مرحلۀ 
می گیرد. ما بین این دو مرحله، مرحلۀ آنافاز تقسیم وجود دارد. همانطور 
که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید در این مرحله یاخته حالت 
دوک  پروتئینی  رشته های  از  گروهی  طول  بر  و  می کند  پیدا  کشیده 
تقسیم افزوده می شود، همچنین دقت داشته باشید در این مرحله به 
رشته های  تجزیۀ  و  سانترومر  ناحیۀ  در  اتصالی  پروتئین  تجزیۀ  علت 
از این رشته ها کاسته می شود.  پروتئینی دوک تقسیم از طول برخی 

بنابراین هر دو حالت ذکر شده در مرحلۀ آنافاز قابل مشاهده است.
بررسی سایر گزینه ها:

است. دقت کنید  استخوانی همان سانتریول ها  یاختۀ  تقسیم در یک  پروتئین های دوک  از ساختارهای سازمان دهندۀ  1 منظور 
مضاعف شدن این ساختارها در مرحلۀ G2 چرخۀ یاخته ای صورت می گیرد. این مرحله جزء مراحل تقسیم هسته محسوب نمی شود 
و به همین دلیل، این گزینه نادرست می شود؛ چون که در صورت سؤال گفته شده است که باید در رابطه با مراحل تقسیم هسته 
صحبت کنیم! حال از طرف دیگر، تخریب شبکۀ آندوپالسمی در مرحلۀ پرومتافاز صورت می گیرد، ما بین این دو مرحله پروفاز وجود 

دارد. در این مرحله فام تن ها ضخیم و فشرده می شوند. این عبارت از نظر علمی درسته اما ما نباید اونو در نظر بگیریم رفیق!   

 دقت داشته باشید ساخت پروتئین های سازندۀ دوک تقسیم در مرحلۀ G2 چرخۀ یاخته ای صورت می گیرد، اما ساخت خود 

رشته های دوک تقسیم در مرحلۀ پروفاز میتوز شروع می شود.

2  منظور از ساختارهای واجد 8 رشتۀ پلی نوکلئوتیدی همان تترادها هستند. هر تتراد دارای دو کروموزوم دو کروماتیدی در نتیجه 

فام تن مضاعف شده

 رشته های در حال تشکیل

پوشش هسته
در حال
تخریب

فامینه
هسته

پوشش هسته
غشای یاخته میانک ها

دوک
تقسیم

تشکیل مجدد پوشش هستهفام تن های دختریبخش استوایی یاخته

۵- تلوفاز و تقسیم سیتوپالسم۴-آنافاز۳- متافاز

۲- پرومتافاز۱- پروفازاینترفاز
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4 کروماتید و 4 مولکول دنا و در نتیجه 8 رشتۀ پلی نوکلئوتیدی است. جدایی کروموزوم های همتا در مرحلۀ آنافاز میوز 1 انجام 
می شود. ما بین این دو مرحله سومین نقطه وارسی اصلی را داریم که در میان مراحل متافاز و آنافاز قرار دارد. این نقطه از آرایش 
صحیح کروموزوم ها در استوای یاخته اطمینان حاصل می کند. پس چرا این گزینه نادرست شد دوباره؟ میدونی که باید دوباره بری دام تستی 

بخونی! درست است که تشکیل تتراد مربوط به گفتار 3 است، ولی شما در گفتار 2 می خونید که ساختار واجد 8 رشتۀ پلی نوکلئوتیدی تشکیل نمی شود! 
 دوستان دقت کنید یاختۀ استخوانی فرایند تقسیم هسته اش چطوریه؟ خب آفرین به شما! میتوز داره نه میوز! میوز برای 

یاخته های اسپرماتوسیت و اووسیت اولیه هست، نه یاختۀ استخوانی! به همین راحتی به همین خوشمزگی!

3 منظور شروع فرایند تجزیه هسته است! این فرایند در مرحلۀ پروفاز روی می دهد و در مرحلۀ پرومتافاز رشته های دوک تقسیم 
به سانترومرها متصل می شوند. این در حالی است که قرارگیری کروموزوم ها در استوای یاخته در مرحلۀ متافاز است! مرحلۀ متافاز در 

حد فاصل پروفاز و پرومتافاز قرار ندارد! بلکه بعد از آن ها قرار دارد.

 س��ؤال باال را یکبار دیگر بررس��ی کنید! مش��اهده کردید هر گزینه به یک نحوۀ خاصی رد ش��د! تنها گزینه ای که کمی واضح بود که 

نادرست است گزینه ۳ بود اما گزینه های 1  و 2 مستلزم توجه شما به واژه های کلیدی صورت سؤال بود.

1 یاختۀ استخوانی )که میوز نداره!(  
2 تقسیم هستۀ )از پروفاز تا تلوفاز!(


