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کنکور | صفحهی 1
کدام عبارت ،در ارتباط با دستگاه گوارش جانوران ،صحیح است؟
 )۱در لولهی گوارش عقاب همانند گوریل ،آنزیم هیدرولیزکنندهی پلیساکارید ذخیرهای گیاهان وجود دارد.
 )۲بخش اعظم غذای عنکبوت برخالف زنبور سرخ ،نوعی مولکول زیستی است که در انجام همهی کارهای سلول نقش دارد.
 )۳با آغاز گوارش در دهان انسان برخالف وال ،مولکول کوچکتری ساخته میشود که در دانهی جو به فراونی یافت میشود.
 )۴در لولهی گوارش نوزاد اپاسوم همانند پالتیپوس ،آنزیم رنین در رسوب مولکول حاصل از پیوند گاالکتوز و گلوکز نقشی ندارد.
در گیاهانی که در دورهی رویشی اول مواد غذایی را در ساقهی زیرزمینی و ریشهی گوشتی ذخیره میکنند ،هر ............
 )۱سلولی که توانایی تولید انرژی زیستی در غیاب اکسیژن را دارد ،منافذی برای عبور پالسمودسم دارد.
 )۲سلولی که اندامک دارای رنگیزه دارد ،توانایی تثبیت  CO2بهصورت مولکولهای آلی را دارد.
 )۳اندامکی که توانایی تولید اکسیژن را دارد ،آنزیمی دارد که میتواند آب تولید کند.
 )۴اندامی که سه بخش متمایز در ساختار خود دارد ،توسط پوستک پوشیده میشود.
کدام عبارت ،دربارهی جانداران ،صحیح است؟
 )۱در شش نوع بافت پیوندی بزرگترین ردهی جانوران ،مادهی زمینهای فضای بین سلولها را پر میکند.
 )۲در موفقترین گروه گیاهان ،فقط دو نوع سلول آوندی میتوانند آب را در گیاه جابجا کنند.
 )۳همهی جانورانی که گوشتخوار هستند ،به راستهی گوشتخواران تعلق دارند.
 )۴جانداران پرسلولی ردهی ریزوپوس ،ممکن است در خاک زندگی کنند.
چند مورد ،در ارتباط با جانوران ،همواره صحیح است؟
الف ـ در نوعی دستگاه گوارش که دهان و مخرج مجزا وجود دارد ،جهت حرکت غذا یکطرفه است.
ب ـ طول لولهی گوارش جانوران گیاهخوار بیشتر از طول لولهی گوارش جانوران گوشتخوار میباشد.
ج ـ هر جاندار ،برای تغییر دادن و جذب و استفاده از غذا باید محیطی برای عمل کردن آنزیمهای گوارشی ایجاد کند.
د ـ همگی ،برای انجام دادن گوارش درونسلولی ،آنزیمهای هیدرولیزکننده را در شبکهی آندوپالسمی زبر تولید میکنند.
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

چند مورد ،در ارتباط با لولهی گوارشی انسان ،صحیح نیست؟
الف ـ هر زمان که برای جذب مادهای انرژی زیستی مصرف شود ،جابهجایی ماده در عرض غشا با انتقال فعال انجام میشود.
ب ـ هر مولکول زیستی دارای توانایی هیدرولیز پیوند در معده ،در محیطی با  pHاسیدی به پیشمادهی خود متصل میشود.
ج ـ هر مادهی قابل جذب در لولهی گوارشی ،برای ورود به گردش خون ،الزم است که ابتدا از سلولهای پوششی استوانهای شکل عبور کند.
د ـ زمانی که گوارش و جذب چربیها در روده بهدرستی انجام میشود ،امکان ندارد مقدار رنگهای صفراوی در ادرار بیش از حد معمول باشد.
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

در  ،...........پس از اتمام گوارش مولکولهای گیاهی توسط باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز ،مواد گوارشیافته  ...........منتقل میشوند.
 )۱گاو همانند ملخ ـ به محل جذب آب

 )۲انسان برخالف گوزن ـ به سمت انتهای لولهی گوارش

 )۳زرافه همانند اسب ـ به محل جذب مواد غذایی

 )۴ملخ برخالف فیل ـ به محل اتمام گوارش شیمیایی غذا

در دستگاه تنفسی کوکو ،هر زمانی که  ...........در حال  ...........میباشد ........... ،مینماید.
 )۱حجم ششها ـ افزایش ـ فشار هوای کیسههای هوادار عقبی ،شروع به کاهش
 )۲فشار هوای درون کیسههای هوادار پیشین ـ کاهش ـ هر شش ،حجم خود را از گاز تخلیه
 )۳قدرت پیوند بین اکسیژن و هموگلوبین ـ افزایش ـ در نای ،هوای تهویهشده ،به سمت دهان ،حرکت
 )۴حجم هوای تهویهشدهی کیسههای هوادار پیشین ـ کاهش ـ مقداری هوای کماکسیژن ،از سطح تنفسی عبور
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کدام عبارت ،در ارتباط با دستگاه گردش مواد جانوران ،صحیح است؟
 )۱در هر جانوری که تبادل گازهای تنفسی در کیسههای هوایی مرطوب صورت میگیرد ،دو مسیر مجزا برای گردش خون وجود دارد.
 )۲در هر جانوری که انقباض عضالت قلب در اکسیژنرسانی بافتها بیتأثیر است ،شبکهی مویرگی در انتقال خون نقشی ندارد.
 )۳در هر جانوری که سلولهای قلبی در تماس با خون روشن هستند ،خون پس از عبور از سطح تنفسی ،ابتدا به قلب میرود.
 )۴در هر جانوری که ورود خون تیره به قلب وجود دارد ،گردش خون ساده دیده می شود.
با توجه به دورهی کار قلب یک انسان سالم ،کدام عبارت ،در ارتباط با شکل زیر ،صحیح است؟
 )۱در نقطهی  Hهمانند  ،Cفشار خون درون بطنها افزایش نمییابد.
 )۲در نقطهی  Bبرخالف  ،Gهیچ انقباضی در سلولهای ماهیچهای قلب دیده نمیشود.
 )۳در نقطهی  Fهمانند  ،Dهمهی سلولهای بطنی در حال آماده شدن برای انقباض هستند.
 )۴در نقطهی  Aبرخالف  ،Cجابهجایی خون در قلب ،بدون مصرف انرژی زیستی انجام میشود.

چند مورد ،دربارهی همهی جانورانی که قلب در سطح پشتی بدن دارای منافذی است که به هنگام انقباض قلب بسته میشوند ،درست است؟
الف ـ عروق شکمی ،خون را به سمت انتهای بدن هدایت میکنند.
ب ـ خون خارجشده از قلب ،وارد سرخرگهای پشتی میشود.
ج ـ سیاهرگ پشتی ،خون روشن را به قلب وارد میکند.
د ـ خون بازگشتی از اندامها ،ابتدا وارد قلب میشود.

۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

در کلیه های یک انسان سالم ........... ،بودن مقدار  ...........در لگنچه نسبت به کپسول بومن ،میتواند ناشی از جابهجایی این مواد بین خون و
لولهی ادراری  ...........صرف انرژی زیستی باشد.
 )۱کمتر ـ یون سدیم همانند اوره ـ بدون

 )۲زیادتر ـ نیکوتین برخالف  C6H12O6ـ بدون

 )۳زیادتر ـ بیکربنات همانند  H+ـ همراه با

 )۴کمتر ـ یون کلسیم برخالف بیکربنات ـ همراه با

نوعی انقباض در عضالت ماهیچههای گردن و تنه که باعث حفظ وضعیت سر و تنه میشود........... ،
 )۱پس از تماس کلسیم با پروتئینهای منقبضشونده و کاهش طول سارکومر انجام میشود.
 )۲بهصورت خفیف و دائمی ،در تمام طول شبانهروز قابل مشاهده است.
 )۳نمیتواند باعث تجمع الکتیک اسید در ماهیچهها شود.
 )۴نمیتواند ناشی از انقباض ماهیچهی ذوزنقهای باشد.
در فرمانروی گیاهان ........... ،میباشد.
 )۱حرکت آنتروزوئید به سمت آرکگن برخالف تا خوردن برگ مرکب ،تحت تأثیر محرک خارجی
 )۲گرایش ریشه به سمت زمین همانند پراکنده شدن هاگها در پی تغییر میزان رطوبت ،در همهی افراد قابل مشاهده
 )۳هر حرکتی که بدون رشد در گیاه انجام میشود برخالف پاسخ اندامهای در حال رویش به محرک خارجی ،نوعی حرکت غیرفعال
 )۴هر حرکتی که تحت تأثیر نور انجام بگیرد همانند هر حرکتی که تحت تأثیر محرک خارجی صورت بگیرد ،نوعی حرکت فعال غیرخودبهخودی
دربارهی سلولهای ایجادکنندهی ایمنی در انسان ،کدام عبارت صحیح است؟
 )۱ماستوسیتها برخالف نوتروفیلها ،در ایجاد پاسخ ایمنی ناشی از آسیب بافتی نقشی ندارند.
 )۲ائوزینوفیلها همانند سلولهای  Tکشنده ،میتوانند در ایجاد ایمنی علیه انگلها مؤثر باشند.
 )۳مونوسیتها برخالف پالسموسیتها ،قادر به پاکسازی اجزای پیر و فرسودهی سلول میباشند.
 )۴بازوفیلها همانند ماکروفاژها ،پس از اتصال پادتن به غشای خود ،ترشحات خود را افزایش میدهند.
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نوعی پروتئین کانالی در غشای سلول عصبی ،پس از اتصال به انتقالدهندههای عصبی ،تراوایی خود را به یونها تغییر میدهد .این
پروتئینهای کانالی ،قطعاً ...........
 )۱سبب ورود ناگهانی یونهای سدیم به درون نورون میشوند.
 )۲با وزیکولهای محتوی انتقالدهندههای عصبی ادغام میشوند.
 )۳در حضور هر نوع ناقل عصبی ،پتانسیل الکتریکی نورون را تغییر میدهند.
 )۴میزان انرژی مصرفشده توسط پروتئینهای غشایی را تحت تاثیر قرار میدهند.
کدام عبارت ،جملهی زیر را بهنادرستی تکمیل مینماید؟
هر بخشی از دستگاه عصبی محیطی انسان ،که در ایجاد حرکات غیرارادی موثر است ،میتواند ...........
 )۱به کمک اعصاب نخاعی ،در فعالیت عضالت مخطط موثر باشد.
 )۲پیامهای عصبی را به سلولهای درونریز منتقل کند.
 )۳تحت تاثیر فعالیتهای هیپوتاالموس قرار گیرد.
 )۴در ایجاد انعکاسهای نخاعی موثر باشد.
کدام عبارت ،در ارتباط با بخشی از گوش انسان که توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشود ،امکانپذیر نیست؟
 )۱مجموعهی آکسونها ،عصب شنوایی را تشکیل میدهند.

 )۲شیپور استاش ،ارتعاش استخوان رکابی را تنظیم مینماید.

 )۳غدههای عرق تغییر شکل یافته ،مادهی موممانند ترشح مینمایند.

 )۴مژکهایی با طول متفاوت در سطح بعضی از سلولها مشاهده میشوند.

پس از اتصال گلوکاگون به گیرندهی خود در غشای سلول کبدی ........... ،نمیشود.
 )۱در پی تغییرشکل گیرنده ،آنزیم تولیدکنندهی  AMPحلقوی ،از گیرنده جدا
 )۲تغییر فعالیت آنزیم غشایی ،سبب ایجاد پیک دومین
 )۳تولید  AMPحلقوی ،منجر به توقف ساخت گلیکوژن
 )۴با فعالیت آنزیمهای هیدرولیزکننده ،مونومر آزاد
چند مورد ،عبارت زیر را به درستی تکمیل مینماید؟
به هنگام ،فرآیند ترانسفورماسیون همواره ...........
الف ـ  DNAخطی به باکتری وارد میشود.
ب ـ تعداد نقاط آغازهمانندسازی در باکتری تغییر نمیکند.
ج ـ ژنهای جدید توسط RNAپلیمراز باکتریایی رونویسی میگردد.
د ـ جایگزینی  DNAجدید با بخشی از کروموزوم باکتری ،ژنوم باکتری را تغییر میدهد.
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

به طور معمول ،در فرآیند تقسیم هستهی یک سلول زاینده در لولههای اسپرمساز ........... ،قبل از آغاز شکلگیری رشتههای دوک و ...........بعد
از تغییر ترکیب اللی کروموزومها صورت میگیرد.
 )۱ناپدید شدن غشای هسته ـ کوتاه شدن رشتههای دوک
 )۲نمایانشدن کروموزومها ـ اتصال رشتههای دوک به سانترومرها
 )۳همانندسازی سانتریولها ـ ایجاد حداکثر فشردگی در کروموزومها
 )۴ناپدید شدن هستکها ـ اتصال کروماتیدهای غیرخواهری به یکدیگر
در هر تولید مثل جنسی........... ،
 )۱زادههایی با ژنوتیپ نوترکیب تولید میشوند.

 )۲اللهای یک ژن از هم جدا میشوند.

گامتهای هاپلوئید ،زیگوت دیپلوئید را میسازند.
ّ
)۳

 )۴زادههای حاصل ،زیستا و زایا هستند.

جانداری با ژنوتیپ  AaBbCCDdEeخودلقاحی میکند .اگر دو ژن  Aو  eبا هم و دو ژن  Bو  Cنیز با هم پیوسته باشند ،چه نسبتی از زادههای
حاصل از این جاندار ،ژنوتیپ نوترکیب خواهند داشت؟ (در صورت در نظر نگرفتن کراسینگاور)
)۱

۲۳

)۲

۳۲

۱
۲

)۳

۳7
6۴

)۴

۱75
۲56
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اگر دودمانهی روبهرو مربوط به  ...........باشد........... ،
 )۱میمون ـ دودمانه ،صفت اتوزوم مغلوب را توجیه نمیکند.
 )۲سسک سینهسرخ ـ دودمانه ،صفت جنسی مغلوب را توجیه نمی کند.
 )۳انسان ـ الل بیماری نمیتواند از طریق کروموزوم جنسی به ارث برسد.
 )۴چکاوک ـ الل بیماری نمیتواند از طریق کروموزوم جنسی  Yبه ارث برسد.
اگر دودمانهی روبهرو مربوط به نوعی صفت  ...........فرض شود ،احتمال بهوجود آمدن فرد  ...........برخالف فرد  ...........وجود ندارد.
 )۱اتوزومی غالب ـ  ۳ـ ۴
 )۲اتوزومی مغلوب ـ  6ـ ۴
 )۳جنسی غالب ـ  6ـ ۳
 )۴جنسی مغلوب ـ  6ـ ۴

در اسپوروفیت جدید نوعی گیاه دیپلوئید ،تمایز سلولهای رویان منجر به تشکیل دو برگ تغییر شکل یافته میشود .در این گیاه ،ممکن
نیست ...........
 )۱در دانهی بالغ ،لپهها وظیفه انتقال مواد غذایی به رویان را برعهده داشته باشند.
 )۲در یک سلول گامتوفیت ،بیش از یک مجموعه کروموزومی یافت شود.
 )۳تغییرات پوستهی تخمک ،سبب کاهش متابولیسمِ رویان شود.
 )۴همزمان با ظهور ریشهچه ،حجم آلبومن کاهش یابد.
کدام گزینه ،عبارت زیر را دربارهی گیاهان دانهدار ،به نادرستی تکمیل مینماید؟
بخشی در ساختارتولیدمثلی گیاه ،که پس از لقاح به  ...........تبدیل میشود ،در شرایطی میتواند سلولهای  ...........را تولید نماید.
 )۱دانه ـ تخمزا با ژنوتیپهای متنوع

 )۲مخروط دانه ـ حاوی رنگیزه فتوسنتزی

 )۳پوشش دانه ـ منشعب و کوتاه

 )۴بخش متصلکنندهی رویان به گیاه مادر ـ با اندازه متفاوت

در یک گیاه نهاندانه ،هر هورمون تولید شده در  ،...........قطعاً ...........
 )۱مجاورت مریستم رأسی ـ منجر به افزایش سرعت چرخهی سلولی میگردد.
 )۲اسپوروفیت جدید ـ بر میزان سرعت مصرف آلبومن موثر میباشد.
 )۳میوههای جدید ـ سرعت رشد سلولها را کنترل مینماید.
 )۴بافتهای آسیبدیده ـ مانع ظهور ریشهچه میباشد.
کدام عبارت ،جملهی زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟
در فرآیند تولیدمثل جنسی در جانوران ،در پی  ،...........قطعاً ...........
 )۱لقاح خارجی ـ چند دیوارهی ژلهای ،اطراف تخمک را احاطه میکنند.
 )۲لقاح داخلی ـ سلولهای رویان ،ابتدا از اندوخته غذایی تخمک تغذیه میکنند.
 )۳تخمگذاری در خشکی ـ تشکیل سلولهای رویان در لولهی تخمبر آغاز میگردد.
 )۴آمیزش دو جاندار غیر همگونه ـ سازوکارهای جداکننده ،مانع از ادغام دو خزانهی ژنی میشوند.
در چرخه جنسی یک فرد سالم ،پس از تحلیل رفتن جسم زرد ،ابتدا  ...........و سپس میزان هورمون  ...........در خون ...........
 )۱ضخامت دیواره رحم کاهش مییابد ـ استروژن ـ شروع به کاهش مینماید.
 )۲مقدار پروژسترون شروع به کاهش مینماید ـ لوتئینیکننده ـ افزایش مییابد.
 )۳ریزش دیواره رحم آغاز میگردد ـ پروژسترون ـ به کمتر از مقدار استروژن میرسد.
 )۴تولید هورمونهای تخمدانی متوقف میشود ـ محرک فولیکولی ـ شروع به افزایش مینماید.
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در باکتری اشریشیا کالی ،پس از اتصال  ...........اپران لک........... ،
 )۱عامل تنظیمکننده به توالیتنظیمکننده ـ تولید یک  mRNAآغاز میشود.
 )۲پروتئینتنظیمکننده به راهانداز ـ تولید آنزیمهای تجزیهکننده الکتوز متوقف میشود.
 )۳آنزیم رونویسیکننده به توالیتنظیمکننده ـ پروتئینهای سراسری بیشتری در غشا قرار میگیرند.
 )۴عامل تنظیمکننده به پروتئین تنظیمکننده ـ ورود مولکولهای الکتور به سیتوپالسم باکتری آغاز میشود.
در سلولهای کبد انسان ........... ،باکتریهای همزیست در رودهی بزرگ........... ،
 )۱همانند ـ در صورت عدم وجود اینترون ،نیازی به بلوغ مولکول  mRNAنمیباشد.
 )۲همانند ـ مولکولهای  mRNAممکن است در محل تولید خود ،ترجمه شوند.
 )۳برخالف ـ آنزیمهای هیدرولیزکننده ،سبب تجزیهی کربوهیدراتها میشوند.
 )۴برخالف ـ بیش از یک توالی تنظیمکننده ،در بیان ژنها موثر میباشند.
بعضی از سلولهای خونی انسان ،برای انتقال گازهای تنفسی ،از نوعی درشتمولکول زیستی استفاده میکنند .برای ساخت این
درشتمولکول زیستی............ ،
 )۱پس از ورود عامل پایان ترجمه به جایگاه  ،Aپروتئین موجود در جایگاه  ،Pریبوزوم را ترک میکند.
 )۲پس از رونویسیشدن مولکولهای RNAی پیامبر از روی  ،DNAامکان انجام ترجمه فراهم میشود.
 )۳اتصال RNAپلیمراز به راهانداز ژن ،با کمک عوامل رونویسیِ هستهی سلولهای مغز استخوان ممکن میشود.
 )۴تعداد پیوندهای پپتیدی که تشکیل میشود ،هشت عدد کمتر از تعداد کل کدونهایی است که در ترجمه استفاده میشوند.
کدام عبارت ،در ارتباط با مرحلهی تولید DNAی نوترکیب در مهندسی ژنتیک ،صحیح است؟
 )۱هر یک از قطعات  ،DNAمیتوانند از طریق انتهای چسبنده ،به هم متصل شوند.
 )۲فقط یک نوع واکنشدهندهی زیستی ،مولکول وکتور را تحت تاثیر قرار میدهد.
 )۳با تاثیر آنزیم بر وکتور ،دو توالی تک رشتهای ایجاد میشود.
 )۴تعداد ژنهای موجود در مولکول وکتور افزایش مییابد.
در طول تاریخ حیات برروی کره زمین ،پس از ایجاد پوستهای محافظ در تخم جانوران ،ابتدا ..................
 )۱دوره خشکی وسیع ،در تعیین جهت تغییرات گونهها نقش داشت.
 85 )۲درصد از جانوران روی زمین ،به طور ناگهانی منقرض شدند.
 )۳شایستگی تکاملی پرندگان نسبت به خزندگان ،افزایش یافت.
 )۴نخستین جانوران تخمگذار در خشکی ،از دریا خارج شدند.
کدام عبارت ،در ارتباط با هر یک از عوامل تغییردهندهی ساختار ژنی جمعیتها ،که تنها در جهت سازگاری بین افراد جمعیت و محیط عمل
مینمایند ،صحیح نیست؟
 )۱فقط در صورت وجود تنوع ژنتیکی در جمعیت ،عمل میکنند.

 )۲در پی تغییرات محیطی ،احتمال گونهزایی را افزایش میدهند.

 )۳با تغییر شرایط محیط ،قادر به ایجاد صفات مطلوب نمیباشند.

 )۴همواره تاثیر یکسانی بر صفات خاصی در جمعیت به جا میگذارند.

𝑩𝑨

فردی از پدر خود که دارای ژنوتیپ 𝒃𝒂 میباشد ،الل  Aرا به ارث برده است .چند مورد در ارتباط با این فرد قطعاً صحیح است؟
الف ـ در سلولهای پیکری و هستهدار این فرد الل  Bوجود دارد.

ب ـ فرد از نظر ژن  Aنشاندهندهی عالئم بیماری نمیباشد.

ج ـ اگر ژنوتیپ تخمک  abباشد ،ژنوتیپ فرد با پدر یکسان است.

د ـ در صورت داشتن الل مغلوب ،ممکن نیست فرد هموزیگوت باشد.

۰ )۱

۲ )۳

۱ )۰۰۲

۳ )۴

در پی آمیرش طبیعی دو جانور سالم و همگونه ،تعدادی زاده به وجود میآیند .کدام عبارت ،در ارتباط با همهی زادهها ،قطعاً صحیح است؟
 )۱در شرایط طبیعی ،به سن تولیدمثل میرسند و زایا هستند.

 )۲سهم برابری با سایر زادهّها در تشکیل خزانهی ژنی نسل بعد دارند.

 )۳تحت تأثیر پیکهای شیمیایی درونریز ،رفتارهای خاصی بروز میدهند.

 )۴میتوانند تحت تأثیر انتخاب طبیعی ،فنوتیپ خود را تغییر دهند.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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SMS: 30005292466293
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در جمعیتی متعادل در آفریقا ،فراوانی الل  IBدو برابر الل  IAو فراوانی الل  1/5 IAبرابر الل  iمی باشد .اگر از افراد خالص این جمعیت یک فرد
انتخاب شود ،احتمال اینکه این فرد بتواند به گروه خونی  Aخون بدهد و از گروه خونی  Aنیز خون دریافت کند ،چقدر میباشد؟
)۱

9

)۲

۴9

۳

)۳

۱۱

۲۱

)۴

۱۲۱

9
۱۲۱

در سراسر محیطی با ابعاد  ۳متر ،جمعیتی شامل  1۰۸جلبک سبز زندگی میکند .نسبت حداکثر تراکم ممکن برای این جمعیت به حداقل
تراکم ممکن ،چند است؟
۴ )۲

۳ )۱

۱ )۴

۲ )۳

در جانوران ،برای بروز پیدا کردن بعضی از رفتارهای غریزی ،تحت تأثیر رفتارهای سایر جانوران ،پاسخ مناسب نسبت به یک محرک انتخاب
میشود .کدام عبارت ،در ارتباط با این نوع رفتارها ،صحیح است؟
 )۱فقط تحت تأثیر بیان اطالعات ژنتیکی میباشد.

 )۲فقط در افرادی مشاهده میشود که تازه متولد شدهاند.

 )۳فقط در افزایش توانایی انتقال ژنها به نسل بعد مؤثر است.

 )۴فقط در دورهی مشخصی از زندگی جانور بروز پیدا میکند.

چند مورد ،در ارتباط با مواد موجود در محیطهای کشت غنیشدهی آزمایش بیدل و تیتوم بر روی کپک نوروسپورا کراسا ،صحیح است؟
الف ـ میتوانند در واکنش تشکیل ناقل الکترون گام  ۴چرخهی کربس شرکت کنند.
ب ـ میتوانند به عنوان پیشمادهی آنزیم گام  1گلیکولیز مورد استفاده قرار بگیرند.
ج ـ میتوانند در واکنشهای تنفس سلولی ،اتصال پیرووات به جایگاه فعال را تسهیل کنند.
د ـ کمبود شدید بعضی از آنها در بدن انسان ،میتواند زنجیرهی انتقال الکترون سلولهای پوششی روده را متوقف کند.
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

در واکنشهای تثبیت  CO2در گیاه ذرت ........... ،واکنشهای تنفس سلولی ،برای مصرف شدن کامل هر  ،...........الزم است که  ...........شود.
 )۱همانند ـ ترکیب چهار کربنی ـ یک مولکول  ،CO2آزاد

 )۲برخالف ـ ترکیب پنج کربنی ـ سه مولکول آلی ،احیا

 )۳همانند ـ ترکیب سه کربنی تک فسفاته ـ به طور خالص ،سه  ،ATPمصرف  )۴برخالف ـ ترکیب شش کربنی ـ دو گیرندهی الکترون ،پرانرژیتر
کدام مورد ،همواره به هنگام تنفس سلولی در یک سلول عضالنی انسان& دیده میشود؟
 )۱با مصرف یک مولکول گلوکز ،پیرووات تولید میشود.
 )۲قبل از آزاد شدن انرژی مواد NAD+ ،مصرف میشود.
 )۳ابتدا گروههای فسفات به یک ترکیب کربندار افزوده میشود.
 )۴مولکول تولیدکننده استیل کوآنزیمآ ،از تجزیه پیرووات تولید میشود.
کدام گزینه ،عبارت زیر را دربارهی مراحل تنفس سلولی در یک سلول میانبرگ ذرت ،به نادرستی تکمیل مینماید؟
در مرحلهی هوازی ........... ،مرحلهی بیهوازی........... ،
 )۱همانند ـ گروه فسفات از ترکیب کربندار به  ADPمنتقل میشود.
 )۲برخالف ـ با آزادشدن هر  ،CO۲یک مولکول  NADHتولید میگردد.
 )۳همانند ـ تولید مولکول ناقل الکترون با ایجاد یون هیدروژن همراه است.
 )۴برخالف ـ ترکیب 6کربنیِ فاقد فسفات ،به یک ترکیب 5کربنی تبدیل میشود.
چند مورد ،عبارت زیر را بهطور صحیحی تکمیل میکند؟
هر ویروسی که دارای  ............میباشد............ ،
الف ـ چرخهی لیزوژنی ـ آنزیمهای مخصوصی درون خود دارد.

ب ـ پوشش لیپیدی ـ در پی مصرف  ،ATPوارد سلول میزبان میشود.

ج ـ دم مارپیچیشکل ـ توانایی تزریق DNAی حلقوی را دارد.

د ـ ظاهر مشابه کره ـ پوشش پروتئینی چندوجهی دارد.

۲ )۲

۱ )۱

۳ )۳

۴ )۴
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استرپتومایسز ،........... ،میتواند  ...........باشد.
 )۱برخالف باکتریهای گرم ـ مثبت ـ دارای دیوارهی سلولی
 )۲همانند باکتریهای دارای توانایی همیوغی ـ نسبت به آنتیبیوتیکها ،مقاوم
 )۳همانند باکتریهای همزیست با ریشهی یونجه ـ قادر به تثبیت نیتروژن
 )۴برخالف باکتریهای دارای توانایی شورهگذاری ـ قادر به ادامهی حیات در خاک
در چرخهی زندگی کالمیدوموناس  ...........کاهوی دریایی........... ،
 )۱برخالف ـ زئوسپورها در تولیدمثل جنسی نقش دارند.

 )۲همانند ـ قبل از ایجاد زیگوت ،ساختار  ۴تاژکی تشکیل میشود.

 )۳برخالف ـ گامتها در پی تقسیم میتوز ایجاد میشوند.

 )۴همانند ـ زئوسپورهای دوتاژکی ،تقسیم و تمایز مییابند.

هر آغازی که در چرخهی زندگی خود  ..........میتواند ..........
 )۱ساختارهای چهارکروماتیدی تشکیل میدهد ـ کربن مورد نیاز خود را از مواد آلی تأمین کند.
 )۲کیسههای غشادار حاوی مواد غذایی تشکیل میدهد ـ سلول فاقد کلروپالست داشته باشد.
 )۳بین سلولها ،ارتباط سیتوپالسمی برقرار میکند ـ به روش غیرجنسی تکثیر پیدا کند.
 )۴محافظت از سلول را توسط دیواره انجام میدهد ـ مواد دفعی خود را وارد آب کند.
در هر چرخهی زندگی ..........
 )۱کاهوی دریایی همانند خزه ،هر سلول تاژکدار ،حاصل تقسیم میتوز است.
 )۲کالمیدوموناس برخالف سرخس ،هر سلول هاپلوئیدی متحرک است.
 )۳فالسیپاروم همانند ریزوپوس ،دو روش تولیدمثلی وجود دارد.
 )۴چمن برخالف آمانیتا ،تکثیر به روش غیرجنسی رایج است.
ساکارومیسز سرویزیه ،بدون  ،...........نمیتواند ...........

 )۱تقسیم هسته ـ با ایجاد جوانه ،تکثیر شود.
 )۳ادغام نخینهها ـ زیگوت دیپلوئید تولید نماید.

 )۲برقراری اتصال زیستی ـ مواد غذایی خود را تامین کند.
 )۴انجام مرحلهی هوازی تنفس ـ  CO۲را تولید نماید.
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ﮐﻨﮑﻮر 95
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ

دﻓﺘﺮﭼﻪي ﭘﺎﺳﺦ

ﻣﺮﺣﻠﻪي  2آزﻣﻮنﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﺟﺎﻣﻊ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 1

 ١٣ﺳﺆال

زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 2

 ١٦ﺳﺆال
 ٢١ﺳﺆال

زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺆالﻫﺎ 50 :ﺳﺆال

ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ٥٥ :دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﺴﺨﻪي اوﻟﯿﻪ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ  +ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
www.biomaze.ir

ﮐﻨﮑﻮر | ﺻﻔﺤﻪي 1
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4

در ﺷﯿﺮهي ﻣﻌﺪهي ﻧﻮزادان آدﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ،آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻪﻧﺎم رﻧﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ )ﮐﺎزﺋﯿﻦ( را رﺳﻮب ﻣﯽدﻫﺪ .از

رﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﯾﻪي ﭘﻨﯿﺮ در ﭘﻨﯿﺮﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻﮐﺘﻮز ،ﻗﻨﺪ ﺷﯿﺮ ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز و ﮔﻠﻮﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻻﮐﺘﻮز ﻧﻮﻋﯽ ديﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ رﻧﯿﻦ رﺳﻮب داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاي آزاد ﮐﺮدن اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي ﮔﻠﻮﮐﺰ را ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻠﯽﻣﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﻣﯽآورﻧﺪ و آن را ذﺧﯿﺮه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ذﺧﯿﺮهاي ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن و ﺑﺴﯿﺎري ﺟﺎﻧﻮران )ﺟﺎﻧﻮران ﻫﻤﻪﭼﯿﺰﺧﻮار و ﺟﺎﻧﻮران ﮔﯿﺎهﺧﻮار( ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ،آﻧﺰﯾﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﮐﻨﻨﺪهي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ؛ زﯾﺮا در ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﻣﺮغ ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰﺧﻮارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب و ﺟﻐﺪ ﮔﻮﺷﺖﺧﻮارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻋﻘﺎب آﻧﺰﯾﻢ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﮐﻨﻨﺪهي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﻮرﯾﻞ ،ﺟﺎﻧﻮري ﮔﯿﺎهﺧﻮار اﺳﺖ و آﻧﺰﯾﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﮐﻨﻨﺪهي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را دارد.
 (2ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ،در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ و در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪي ﮐﺎرﻫﺎي درون ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .در ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻏﺬا،
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻏﺬا ،ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺖ.
ﺻﯿﺎدي ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪي ﺑﯿﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮي را ﻣﯽﺧﻮرد .ﻋﻨﺒﮑﻮتﻫﺎ و اﻧﻮاﻋﯽ از ﻫﺰارﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻏﺬاي ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ .زﻧﺒﻮر ﺳﺮخ ،ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺒﻮر ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ژاﭘﻨﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻏﺬاي زﻧﺒﻮر ﺳﺮخ ﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ.
 (3ﻫﺮﮔﺎه دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ديﺳﺎﮐﺎرﯾﺪي ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺎﻟﺘﻮز ﻗﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﻪي ﺟﻮ )ﻧﻪ داﻧﻪي ﺟﻮ( ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.
در اﻧﺴﺎن ،ﮔﻮارش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﺬا از دﻫﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺘﯿﺎﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺰاق ،ﮔﻮارش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﺘﻮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در وال ﮐﻮژﭘﺸﺖ ،ﮔﻮارش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و دﻫﺎن ﻧﻘﺸﯽ در ﮔﻮارش ﻏﺬا ﻧﺪارد.
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ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن دوﺳﺎﻟﻪ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ .ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﯽ و ﻫﻤﻪي

ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭼﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪي ﻋﻠﻔﯽ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي دورهي ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﺧﻮد را در رﯾﺸﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﺑﯽﻫﻮازي )ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن( اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺖ در آن ،ﻣﻘﺪاري ) ATPاﻧﺮژي زﯾﺴﺘﯽ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪي ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ
ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻮلﻫﺎي
زﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﻮارهي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺿﺨﯿﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬي دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎدهي زﻧﺪهاي ﮐﻪ درون اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺬ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻼﺳﻤﻮدﺳﻢ ﻧﺎم دارد .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﺳﻢ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن،
ﻣﺜﻞ ﻫﺎگ ،ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﺳﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (2در ﮔﯿﺎﻫﺎن رﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ،دو ﻧﻮع از اﯾﻦ رﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در
ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮي از ﭘﻼﺳﺖﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ،ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،واﮐﻮﺋﻞ ﻣﺮﮐﺰي در ﮔﻠﺒﺮگ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺳﻠﻮل رﻧﮕﯿﺰهدار در ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼً ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮔﻠﺒﺮگﻫﺎ ﻫﻢ داراي رﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در واﮐﻮﺋﻞ آنﻫﺎ
ﻗﺮار دارد و در ﺟﺬب ﺟﺎﻧﻮران ﮔﺮدهاﻓﺸﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖدار ﻧﯿﺰ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺪارد؛ ﻣﺜﻼً،
ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﺒﺮگ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن  ،C4ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﻏﻼف آوﻧﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 (3در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﮔﯿﺎﻫﯽ ،در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﭘﺮاﮐﺴﯽزوم اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﻣﺮﺣﻠﻪي  1ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ،آب ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺮاﮐﺴﯽزوم ،آﻧﺰﯾﻢ ﮐﺎﺗﺎﻻز ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪي  ،H2O2اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ،در ﻃﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،آب ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﮐﻠﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
6CO2 + 12H2O ⟶ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ 12 ،ﻣﻮﻟﮑﻮل آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ  6ﻣﻮﻟﮑﻮل آب ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آب در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي  1ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي  3ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ] .اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﮔﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪي  ،3آب
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد[
در ﭘﺮاﮐﺴﯽزوم ،آﻧﺰﯾﻢ ﮐﺎﺗﺎﻻز واﮐﻨﺶ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ:
2H2O2 ⟶ 2H2O + O2
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ،آب ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪاﻣﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن
را دارد ،آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهي آب را ﻧﯿﺰ دارد.
 (4در ﺑﺮشﻫﺎي ﺳﺎﻗﻪ و رﯾﺸﻪﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﯽ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد :روﭘﻮﺳﺖ ،ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﻮاﻧﻪي ﻣﺮﮐﺰي.
روﭘﻮﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻗﻪ و رﯾﺸﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺟﻮان ﮔﯿﺎه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگﻫﺎ ،ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﮔﻞ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻻﯾﻪاي ﮐﻮﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﺳﺘﮏ )ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل(
ﺳﻠﻮلﻫﺎي روﭘﻮﺳﺘﯽ را در اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﻧﺪارد.
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رﯾﺰوﭘﻮس ،ﻧﺎم ﺳﺮدهاي از ﻗﺎرچﻫﺎي زﯾﮕﻮﻣﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﻋﻀﺎي آنﻫﺎ ،رﯾﺰوﭘﻮس اﺳﺘﻮﻟﻮﻧﯿﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻋﻀﺎي ﺳﺮدهي رﯾﺰوﭘﻮس

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎك زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎن رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺣﺸﺮات ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮران در ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺣﺸﺮات ،ﺑﯽﻣﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 (2ﮔﯿﺎﻫﺎن داﻧﻪدار ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺎزداﻧﮕﺎن ،ﺗﺮاﮐﺌﯿﺪﻫﺎ و آوﻧﺪﻫﺎي آﺑﮑﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﻘﺎل آب در ﮔﯿﺎه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﮕﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﺌﯿﺪﻫﺎ و آوﻧﺪﻫﺎي آﺑﮑﺸﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ آوﻧﺪي ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻘﺎل آب ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
 (3ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻪ راﺳﺘﻪي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
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ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد د ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ ـ ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﺎﻧﻮران ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارﺷﯽ دارﻧﺪ .ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارﺷﯽ از دﻫﺎن آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺨﺮج ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﺬا در ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارﺷﯽ ،ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و از
ﺳﻮي دﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺨﺮج اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﺬا در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً ،در اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﺪه اﺑﺘﺪاي روده،
از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ب ـ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارش ﺟﺎﻧﻮران ﮔﯿﺎهﺧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهي ﺑﺪن ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارش ﺑﻪ اﻧﺪازهي ﺑﺪن در ﺟﺎﻧﻮاران ﮔﯿﺎهﺧﻮار اﺳﺖ .دﻗﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮري ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﮔﯿﺎهﺧﻮار ،ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارش وال
از ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارش ﮔﻮرﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ج ـ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار ،ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن و ﺟﺬب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎي ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺪار آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﮐﻪ ﮔﻮارش ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺧﺎرج از
ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﺪاران اﻧﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻮارش ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﮐﺪو در رودهي اﻧﺴﺎن ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﺎﻧﺪاران اﺗﻮﺗﺮوف ،ﻏﺬا ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮارش ﻏﺬا ﻧﺪارﻧﺪ.
د ـ ﻫﻤﻪي ﺟﺎﻧﻮران ،داراي ﻟﯿﺰوزوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮد ،ﮔﻮارش ﻣﻮاد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮارش درونﺳﻠﻮﻟﯽ ﻏﺬا ،در
ﺟﺎﻧﻮران داراي ﮐﯿﺴﻪي ﮔﻮارﺷﯽ و اﺳﻔﻨﺞﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮد ﻏﺬا را ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﻮارش درونﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد
را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮارش درونﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﻟﯿﺰوزوﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﻟﯿﺰوزوﻣﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻏﺸﺎﯾﯽ
دروﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪي آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ زﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺆال ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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اﻟﻒ ـ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺮﺧﻼف ﺷﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ ،از ﻋﺮض ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺑﯿﺮون ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ATPو ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻗﻞﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ را در ﺧﻼف ﺷﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل ،اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻌﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻘﻂ ذرات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮنﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي اﻧﺘﺸﺎر و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ وارد ،ﯾﺎ از آنﻫﺎ ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ذرات ﺑﺰرگﺗﺮ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﮐﻪ آﻧﺪوﺳﯿﺘﻮز ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺮژي زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
در رودهي اﻧﺴﺎن ،ﺟﺬب اﻏﻠﺐ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده ،ﻫﻤﻪي آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B12ﻣﻮﻟﮑﻮل درﺷﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺬب آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ )ﻓﺎﮐﺘﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﻌﺪه( و از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺪوﺳﯿﺘﻮز )ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ب ـ در ﻣﻌﺪهي اﻧﺴﺎن ،ﭘﭙﺴﯿﻦ ،رﻧﯿﻦ ،ﻟﯿﺰوزﯾﻢ و  HClﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ را دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد HCl ،ﻣﻮﻟﮑﻮل زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﭙﺴﯿﻦ و
رﻧﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﯿﺪي ﻣﻌﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺰوزﯾﻢ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺨﺎﻃﯽ )ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ( اﺳﺖ و در ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ج ـ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در روده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد داروﯾﯽ از ﻣﺨﺎط دﻫﺎن و ﻣﻌﺪه ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ روده و ﻣﻌﺪه ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ
اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺳﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ در دﻫﺎن ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﯽ ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ وﺟﻮد دارد.
د ـ ورود رﻧﮓﻫﺎي ﺻﻔﺮا ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺻﻔﺮا ،ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ و ﮐﺒﺪي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺮﻗﺎن ﯾﺎ زردي ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺮﻗﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻨﮓ ﺻﻔﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ و ورود ﺻﻔﺮا ﺑﻪ روده ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﺎﻧﻮران آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي ﮔﻠﻮﮐﺰ را در ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﺰي ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

وﺟﻮد دارد ،ﺑﺪون ﮔﻮارش ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﺬاي اﺻﻠﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻧﻮران ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺖ .در ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارش اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ،ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎي
ﻣﻔﯿﺪي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ را ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهي ﺧﻮد و ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﮔﻮزن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺪهي اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﭼﻬﺎرﺑﺨﺸﯽ
اﺳﺖ :ﺟﺎﻧﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻧﯿﻤﻪﺟﻮﯾﺪه ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و وارد ﺳﯿﺮاﺑﯽ و ﻧﮕﺎري ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﮐﻨﻨﺪهي ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﺳﯿﺮاﺑﯽ و ﻧﮕﺎري ﺟﺎﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻧﻮر ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺮاﺑﯽ و ﻧﮕﺎري را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وارد
دﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را دوﺑﺎره ﻣﯽﺟﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و ﺳﭙﺲ ﻏﺬا وارد ﻣﺤﻞ ﺟﺬب آب ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰارﻻ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻠﺦ ،ﮔﻮارش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺬب ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﮐﻨﻨﺪهي ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﻣﻌﺪهي ﻣﻠﺦ ﻗﺮار دارﻧﺪ
و ﻏﺬا ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﻌﺪه وارد رودهي ﻣﻠﺦ ﻣﯽﺷﻮد .رودهي ﻣﻠﺦ ،ﻣﺤﻞ ﺟﺬب آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (2در اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رودهي ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و از ﮔﻠﻮﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﺬا ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از رودهي ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارﺷﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺮج ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در ﮔﻮزن ،ﻏﺬا ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺳﯿﺮاﺑﯽ و ﻧﮕﺎري ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎن )اﺑﺘﺪاي ﻟﻮﻟﻪي ﮔﻮارش( ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (3در ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﯿﺎهﺧﻮاران ،ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﮐﻨﻨﺪهي ﺳﻠﻮﻟﺰ ،در رودهي ﺑﺰرگ ﯾﺎ رودهي ﮐﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﯿﻞ و اﺳﺐ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ.
رودهي ﮐﻮر و رودهي ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮارش ﺳﻠﻮﻟﺰ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﺬا ﭘﺲ از رودهي ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺮج ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﻣﻮاد
اﺳﺖ.
 (4در ﻣﻠﺦ ،ﮔﻮارش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺬب ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﮐﻨﻨﺪهي ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﻣﻌﺪهي ﻣﻠﺦ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .در ﻣﻠﺦ ،ﮔﻮارش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
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ﮐﻮﮐﻮ ﭘﺮﻧﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻻﻧﻪي ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺣﺠﻢ ﺷﺶﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﮑﻞ 1ـ 5ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار و ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﮏﻃﺮﻓﻪي ﻫﻮا ،ﺣﺠﻢ ﺷﺶﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 (2در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﺎزدم ،ﻫﻮا از درون ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ،
ﺷﺶﻫﺎ از ﻫﻮا ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ از ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﺎزدم ،ﻫﻮا از ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار ﻋﻘﺒﯽ
وارد ﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 4ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

م

 (3در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺶ و ﺧﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎن در ﻧﺎي ،ﻓﻘﻂ در
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﺎزدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 (4در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﺎزدم ،ﺣﺠﻢ ﻫﻮاي ﺗﻬﻮﯾﻪﺷﺪهي ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﻮاي ﮐﻢاﮐﺴﯿﮋن ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار ﭘﯿﺸﯿﻦ از
ﺷﺶ )ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻔﺴﯽ( ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و وارد ﻧﺎي ﻣﯽﺷﻮد.
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ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮري ﮐﻪ ﺷﺶ دارد ،ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻀﺎﻋﻒ دارد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2در ﺣﺸﺮات ،دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺖ .در ﺣﺸﺮات ،ﻣﻮﯾﺮگ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪي ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﻧﺎﻗﺺ وﺟﻮد دارد.
 (3در ﻫﻤﻪي ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ دارﻧﺪ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪي ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮن روﺷﻦ دارﻧﺪ.
در ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺳﺎده دارﻧﺪ ،ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎ ﻣﯽرود.
 (4در ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺳﺎده دارﻧﺪ ،ﺧﻮن ﺗﯿﺮه وارد ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎ ﻣﯽرود .در ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن
ﻣﻀﺎﻋﻒ دارﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺧﻮن ﺗﯿﺮه و ﻫﻢ ﺧﻮن روﺷﻦ وارد ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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در ﻧﻘﻄﻪي  ،Aﻗﻠﺐ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻗﻠﺐ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در

ﻧﻘﻄﻪي  ،Cدﻫﻠﯿﺰﻫﺎ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن از دﻫﻠﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﻧﻘﻄﻪي  ،Hﻧﯿﺮوي اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻄﻦﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .در ﻧﻘﻄﻪي  ،Cدﻫﻠﯿﺰﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻧﻘﺒﺎض
و ورود ﺧﻮن ﺑﻪ درون ﺑﻄﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن درون ﺑﻄﻦﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 (2در ﻧﻘﻄﻪي  ،Gﻣﯿﻮﮐﺎرد ﺑﻄﻦ در ﺣﺎل اﻧﻘﺒﺎض اﺳﺖ .در ﻧﻘﻄﻪي  Bﻧﯿﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮﻫﯽ ﻗﻠﺐ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮﻫﯽ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﻮل ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي اﻧﻘﺒﺎض ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮﻫﯽ اﺳﺖ.
 (3در ﻧﻘﻄﻪي  ،Dﺗﺤﺮﯾﮏ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر در ﺑﻄﻦ اﺳﺖ و ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﻄﻨﯽ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪي  ،Fاﻧﻘﺒﺎض
ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﻄﻨﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﻄﻨﯽ در ﺣﺎل اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد ب ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز و ﻣﻠﺦ ،ﻗﻠﺐ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺪن ﻗﺮار دارد و داراي ﻣﻨﺎﻓﺬي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم

اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻠﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ ـ در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ،ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﮑﻤﯽ ،ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻠﺦ ،رگ ﺷﮑﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ب ـ در ﻣﻠﺦ و ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ،ﺳﺮﺧﺮگ ﭘﺸﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻗﻠﺐ ،وارد آن ﻣﯽﺷﻮد.
ج ـ در ﺣﺸﺮات ،ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ،ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮن روﺷﻦ و ﺗﯿﺮه وﺟﻮد ﻧﺪارد.
د ـ در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ،ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﻧﺪامﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا وارد آﺑﺸﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽرود اﻣﺎ در ﻣﻠﺦ ،ﺧﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از اﻧﺪامﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا وارد ﻗﻠﺐ
ﻣﯽﺷﻮد.
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در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ادرار ،ﻣﻮاد ﺗﺮاوشﺷﺪه وارد ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ادرار وارد ﻟﮕﻨﭽﻪ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدهاي در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ادرار ،ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ آن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ادرار ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﺮاوشﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﺬب دارﻧﺪ ،ﻣﻘﺪار آنﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ادرار
ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﺮاوشﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اوره ،ﺑﺎزﺟﺬب دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻘﺪار آن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ادرار ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﺮاوشﺷﺪه اﺳﺖ .اوره ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎزﺟﺬب ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل دارد و
ﺳﺪﯾﻢ ،در اﺑﺘﺪاي ﺑﺨﺶ ﺻﻌﻮدي ﻫﻨﻠﻪ ،ﺑﺎزﺟﺬب ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل دارد و در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ،ﺑﺎزﺟﺬب ﻓﻌﺎل دارد.
 (2ﺳﻢﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ،ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار آنﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ادرار ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﺮاوشﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﺑﺎزﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ادرار ،ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد و ﺑﺎزﺟﺬب ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژي زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﮐﻨﮑﻮر | ﺻﻔﺤﻪي 5
 (3ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت ،در ﻃﻮل ﻧﻔﺮون ﺑﺎزﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺪار آن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ادرار ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﺮاوشﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزﺟﺬب ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت در ﻟﻮﻟﻪي ﭘﯿﭻﺧﻮردهي
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ و در ﻟﻮﻟﻪي ﭘﯿﭻﺧﻮردهي دور ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻌﺎل .ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ،ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺪار آن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ادرار ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻘﺪار
ﺗﺮاوشﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺷﺢ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ،ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 (4ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ،در ﻃﻮل ﻧﻔﺮون ﺑﺎزﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺜﻼً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺎراﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي( و ﻣﻘﺪار آن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ادرار ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﺮاوشﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﻧﻘﺒﺎض ﺧﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ،در ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ،وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻧﻮس

ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎي ﮔﺮدن و ﺗﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮ و ﺗﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي ،ﺗﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض درﻣﯽآﯾﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ،ﮔﺮدن و ﭘﻠﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺗﻮﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي ،ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻘﺒﺎض اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 (2ﺗﻮﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
 (3در ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي ،ﺗﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض درﻣﯽآﯾﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن در
ﯾﮏ ﺗﺎر ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﻮد ،اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻠﻮي ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻻﮐﺘﯿﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 (4ﺗﻮﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎي ﮔﺮدن و ﺗﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮ و ﺗﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻫﯿﭽﻪي ذوزﻧﻘﻪاي ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎي ﮔﺮدن اﺳﺖ.
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ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺮك ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺜﻞ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ اﻟﻘﺎﯾﯽ )ﻓﻌﺎل( ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺮك داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ

ﻣﺜﺎل

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮك

ﺑﺎز ﺷﺪن ﻫﺎﮔﺪان و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﻫﺎگﻫﺎ
ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﯿﻮهﻫﺎ

ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﺮدهي ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي*

ﻣﺤﺮك

ﻧﺤﻮهي ﻋﻤﻞ

ﻣﺤﺮك ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﻣﺜﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ(

ـــــ

ـــــ

در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺎﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه
ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد

در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه
ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد

ﻧﻮر

ﺗﺠﻤﻊ اﮐﺴﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﮏ
ﺳﺎﻗﻪ و رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺧﻢ
ﻣﯽﺷﻮد

زﻣﯿﻦ )ﺟﺎذﺑﻪ(

ـــــ

رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ زﻧﺪه ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎي
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺮ ﺧﺰه و ﺳﺮﺧﺲ***

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
آب
ﮔﺮﻣﺎ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
و ﻏﯿﺮه

ـــــ
ـــــ
ـــــ

ﺑﺮﮔﭽﻪﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ

ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﺳﺎﻗﻪي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﯿﭽﻨﺪه
ﻣﺤﺮك دروﻧﯽ

ﭘﯿﭽﺶ**
ﻧﻮك ﺑﺮگ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﯿﺮهي ﭘﺮواﻧﻪواران
ﻧﻮرﮔﺮاﯾﯽ

ﮔﺮاﯾﺸﯽ

زﻣﯿﻦﮔﺮاﯾﯽ

ﻓﻌﺎل

ﺷﯿﻤﯽﮔﺮاﯾﯽ
آبﮔﺮاﯾﯽ
ﮔﺮﻣﺎﮔﺮاﯾﯽ
اﻟﻘﺎﯾﯽ

ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ

ﺷﺐﺗﻨﺠﯽ

2

ﺑﺮگ
ﻣﺮﮐﺐ
ﮔﻞ

اﺑﺮﯾﺸﻢ
اﻗﺎﻗﯿﺎ
ﺑﻌﻀﯽ از
ﮔﯿﺎﻫﺎن

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻠﻮل ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺮك

ـــــ
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎ ﺧﻮردن در اﺛﺮ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺑﺎز ﺷﺪن در روز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در
ﺷﺐ****

ـــــ

ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻟﺮزهﺗﻨﺠﯽ

ﮔﯿﺎه ﺣﺴﺎس

ﺑﺮگ ﻣﺮﮐﺐ

ﻟﻤﺲ ﺑﺮگﻫﺎ

ـــــ

ﺑﺴﺎوش
ﺗﻨﺠﯽ

ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار
)دﯾﻮﻧﻪ(

ﺑﺮگ****

ﺗﻤﺎس ﺑﺪن ﺣﺸﺮه ﯾﺎ
ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ

ـــــ

ﺗﻨﺠﺸﯽ
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اﻧﺪامﻫﺎي در ﺣﺎل روﯾﺶ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮگﻫﺎ در
ﺷﺐ
ـــــ
ﺗﺎ ﺧﻮردن و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﻓﻮري ﺑﺮگ
ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﺮگ و ﺑﻪ
دام اﻓﺘﺎدن ﺟﺎﻧﻮر

اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاد ﺿﺪاﻧﮕﻠﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎي  Tﮐﺸﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ وﯾﺮوسﻫﺎ )اﻧﮕﻞﻫﺎي

درونﺳﻠﻮﻟﯽ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 6ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

م
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:

 (1ﻣﺎﺳﺘﻮﺳﯿﺖﻫﺎ ،در اﻟﺘﻬﺎب ،ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺎﺳﺘﻮﺳﯿﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
 (3ﻫﻤﻪي ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻟﯿﺰوزومدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻟﯿﺰوزوم ،اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎي ﭘﯿﺮ و ﻓﺮﺳﻮدهي ﺳﻠﻮل را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 (4اﺗﺼﺎل ﭘﺎدﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ،ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ روي ﺗﺮﺷﺤﺎت اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﺪارد.
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ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮاواﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻮنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻏﺸﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﯾﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻧﯿﺰ

اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻓﻌﺎلﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺳﺪﯾﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ورود ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮنﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ درون ﻧﻮرون ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 (2ادﻏﺎم وزﯾﮑﻮلﻫﺎي ﺣﺎوي اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻏﺸﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﻪي آﮐﺴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ.
 (3ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل ،ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺨﺼﺺﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪي اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
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ﺑﺨﺶ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،در اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮارادي ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﺲ از ﭘﺮدازش ﭘﯿﺎم ﺣﺴﯽ در ﻧﺨﺎع و ﻣﻐﺰ ،اﻣﮑﺎن اﻧﻘﺒﺎض ﯾﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄﻂ ﺑﺪن
وﺟﻮد دارد.
 (2ﺑﺨﺶ ﭘﯿﮑﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻓﻘﻂ ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄﻂ را ﻋﺼﺐدﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (3ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﺦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻏﺪد درونرﯾﺰ ﻧﻘﺶ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﺼﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
 (4ﺑﺨﺶ ﺣﺴﯽ ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻧﺨﺎع ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻏﺎز اﻧﻌﮑﺎس ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻋﺼﺐ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،اﺟﺘﻤﺎع دﻧﺪرﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آﮐﺴﻮنﻫﺎ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهي  AMPﺣﻠﻘﻮي اﺻﻼً ﺑﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺗﺼﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن ﺟﺪا ﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

19

1

ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد ج ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ،ژنﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي وارد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ ژنﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮي در

ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ ـ DNAي ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ ،ﺣﻠﻘﻮي اﺳﺖ.
ب ـ ﺑﺎ ورود ﭘﻼزﻣﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ درون ﺑﺎﮐﺘﺮي ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط آﻏﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
د ـ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ،ﺟﻬﺶ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ DNAي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.
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ﺳﻠﻮل زاﯾﻨﺪه ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي رﺷﺘﻪﻫﺎي دوك در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮوﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ

اﻟﻠﯽ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮوﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻏﺸﺎي ﻫﺴﺘﻪ در ﭘﺮوﻓﺎز و ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن رﺷﺘﻪﻫﺎي دوك در آﻧﺎﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 (2ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ در ﭘﺮوﻓﺎز و اﺗﺼﺎل رﺷﺘﻪﻫﺎي دوك ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮوﻣﺮﻫﺎ در ﻣﺘﺎﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 (3ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻮلﻫﺎ در آﻧﺎﻓﺎز و اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﺛﺮ ﻓﺸﺮدﮔﯽ در ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ در ﻣﺘﺎﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 (4ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﮏﻫﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻓﺎز اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﺗﺼﺎل ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻮاﻫﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز اﺳﺖ.
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در ﻫﻤﻪي اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﻞﻫﺎي ﯾﮏ ژن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﮐﻨﮑﻮر | ﺻﻔﺤﻪي 7
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،در ﺻﻮرت ﻫﺘﺮوزﯾﮕﻮت ﺑﻮدن واﻟﺪﯾﻦ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ زادهﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ وﺟﻮد دارد.
 (3در ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد )ﻣﺜﻞ ﺑﮑﺮزاﯾﯽ( ﯾﺎ ﮔﺎﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچﻫﺎ و اﺳﭙﯿﺮوژﯾﺮ(.
 (4در ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دو ﻓﺮد ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ زﯾﺴﺘﺎ و زاﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺑﯿﻤﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺴﺘﺎ و زاﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ واﻟﺪ  ABCEDﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ زاده ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ  ،زاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ واﻟﺪ را ﭘﯿﺪا

ﮐﺮده و از ﯾﮏ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدن دو ژن  Aو ) eو ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دو ژن  Eو  aﻧﯿﺰ روي ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد( و دو ژن  Bو ) Cو ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دو ژن
 bو  Cﻧﯿﺰ روي ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد( ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﺻﻮرت
 ABCDEﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل زاده ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ :

در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار ،اﺣﺘﻤﺎل زاده اي ﺑﺎ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ

1 3 3
9
= × ×
2 4 4
32
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=
32
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2 23و4
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:
 (1دودﻣﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺗﻮزوﻣﯽ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب در ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 (2در ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻧﺮ ﻫﺎ  XXو ﻣﺎده ﻫﺎ  XYﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻐﻠﻮب در آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺟﻨﺴﯽ ﻏﺎﻟﺐ در اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد .و در دودﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺳﺎﻟﻢ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﺎﻟﺐ در اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻐﻠﻮب در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 (3ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻐﻠﻮب را در اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
 (4در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺟﻨﺴﯽ  Yدر ﻣﺎده ﻫﺎ وﺟﻮد داردو ﻧﺮ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎري روي ﮐﺮوﻣﻮزوم  Yﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻼغ ﻫﺎي
ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
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در ﺟﻨﺴﯽ ﻏﺎﻟﺐ ،ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﮔﯿﺎﻫﺎن دوﻟﭙﻪ داراي دو ﺑﺮگ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﯾﺎﻓﺘﻪ درون داﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزداﻧﮕﺎن و ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﮕﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﭙﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎزداﻧﮕﺎنِ دوﻟﭙﻪ ﻓﺎﻗﺪ

آﻟﺒﻮﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﮕﺎن دو ﻟﭙﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر رﯾﺸﻪﭼﻪ در داﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ و در ﺣﺎل ﻧﻤﻮ ،آﻟﺒﻮﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻟﭙﻪﻫﺎ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﺑﺎزداﻧﮕﺎن دوﻟﭙﻪ ،ﻟﭙﻪﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ روﯾﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
 (2ﺳﻠﻮل دوﻫﺴﺘﻪاي در ﮐﯿﺴﻪ روﯾﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﮕﺎن داراي دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ اﺳﺖ.
 (3ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﻮﺳﺘﻪي ﺗﺨﻤﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺳﺘﻪ داﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻮﺳﺘﻪ داﻧﻪ از رﺳﯿﺪن آب و اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ روﯾﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
روﯾﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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در ﮔﯿﺎﻫﺎن داﻧﻪدار ،ﺗﺨﻤﮏ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﻪ داﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .درون ﺗﺨﻤﮏ ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﮕﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺨﻤﺰا و درون ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺎزداﻧﮕﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﺨﻤﺰا

ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﯿﺐ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﻣﺨﺮوطﻫﺎي ﻣﺎده ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح و ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺨﺮوط داﻧﻪ ﺳﺒﺰرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎوي رﻧﮕﯿﺰه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﮑﻞ 9-7
 (3ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺳﮑﻠﺮﺋﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ داﻧﻪﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (4ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  9-13ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺼﻞﮐﻨﻨﺪه روﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي اﺗﯿﻠﻦ و آﺑﺴﺰﯾﮏاﺳﯿﺪ درون ﻣﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 8ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

م
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:

 (1ﻫﻮرﻣﻮن اﮐﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در راس ﺳﺎﻗﻪ)ﻣﺠﺎور ﻣﺮﯾﺴﺘﻢ راﺳﯽ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺖ.
 (2ﻫﻮرﻣﻮن ژﯾﺒﺮﻟﯿﻦ و ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻨﯿﻦ درون داﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻟﺬا در رﺷﺪ آن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ذﺧﯿﺮه داﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ذﺧﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ درون ﯾﺎ درون آﻟﺒﻮﻣﻦ
اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﭙﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (4ﻫﻮرﻣﻮن اﺗﯿﻠﻦ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮن آﺑﺴﺰﯾﮏاﺳﯿﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﻔﺘﮕﯽ داﻧﻪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﺠﺎد رﯾﺸﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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در ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻼﺗﯽﭘﻮس ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت زﯾﮕﻮت و اﯾﺠﺎد روﯾﺎن ﭘﺲ از ﺗﺨﻢﮔﺬاري)ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﺎدر( آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ ،دﯾﻮارهﻫﺎي ژﻟﻪاي اﻃﺮاف ﺗﺨﻤﮏ از ﺗﺨﻤﮏ و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
 (2در ﻫﻤﻪي ﺟﺎﻧﻮران ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي روﯾﺎن در روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺨﻤﮏ اﺳﺖ.
 (4ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت آﻣﯿﺰش دو ﺟﺎﻧﺪار ﻏﯿﺮﻫﻢﮔﻮﻧﻪ ،ﺳﺎزﮐﺎرﻫﺎي ﻧﺎزﯾﺴﺘﺎﯾﯽ دورﮔﻪ ،ﻧﺎزاﯾﯽ دورﮔﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري دودﻣﺎن دورﮔﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ از ادﻏﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﺟﺴﻢ زرد در روز  24اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:

ﮔﺰﯾﻨﻪ

روﯾﺪاد

زﻣﺎن ﺑﺮوز

روﯾﺪاد

زﻣﺎن ﺑﺮوز

ﮔﺰﯾﻨﻪي 1

ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارهي رﺣﻢ

26

ﺷﺮوع ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮوژن

24

ﮔﺰﯾﻨﻪي 2

ﺷﺮوع ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوژﺳﺘﺮون

22

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮن LH

26

ﮔﺰﯾﻨﻪي 3

آﻏﺎز رﯾﺰش دﯾﻮارهي رﺣﻢ

28

ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﭘﺮوژﺳﺘﺮون از اﺳﺘﺮوژن

24

ﮔﺰﯾﻨﻪي 4

ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ

24

ﺷﺮوع اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮن FSH

26

30

3

ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل آﻧﺰﯾﻢ روﻧﻮﯾﺴﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه) راهاﻧﺪاز( ،ژنﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري در اﭘﺮان ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ

در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻻﮐﺘﻮز ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ واردﮐﻨﻨﺪه ﻻﮐﺘﻮز ﺑﻪ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ،و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻻﮐﺘﻮز در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﻟﺬا ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﭘﺮان ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي
ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ورود ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻﮐﺘﻮز ﺑﻪ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه!
 (2ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ راهاﻧﺪاز!
 (4ورود ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي ﻻﮐﺘﻮز ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﺷﺪن اﭘﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد )،ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز( و ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن اﭘﺮان ،ورود ﻻﮐﺘﻮز ﺑﻪ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
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در ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي  mRNAﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﯾﻨﺘﺮون ﻧﯿﺰ mRNA ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﻠﻮغ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد.
 (3در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﮐﺒﺪي آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪﮐﻨﻨﺪه ﮔﻠﯿﮑﻮژن و در ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻼي در روده ﺑﺰرگ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻻﮐﺘﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (4در ﻫﺮ دو ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﯿﺎن ژنﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) .در ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ :راهاﻧﺪاز و اﻓﺰاﯾﻨﺪه ،در ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ :راهاﻧﺪاز ،اﭘﺮاﺗﻮر و ژن
ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه(
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در ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ،ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ را در ﺧﻮن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﭼﻬﺎرزﻧﺠﯿﺮهاي اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر زﻧﺠﯿﺮه در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه  Pرﯾﺒﻮزوم را ﺗﺮك ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻧﺠﯿﺮهي ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﯿﺪي اﺳﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﮐﻨﮑﻮر | ﺻﻔﺤﻪي 9
 (2در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽmRNA ،ي اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ از روي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
 (3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان.
 (4ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ داراي ﭼﻬﺎر زﻧﺠﯿﺮهي ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﯿﺪي اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ زﻧﺠﯿﺮه ،ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪي دو ﻋﺪد ﮐﻢﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺪونﻫﺎ اﺳﺖ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪي  8ﻋﺪد ﮐﻢﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺪونﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ.
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ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﯾﮏ ﻧﻮع آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻬﺎﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2دو ﻧﻮع واﮐﻨﺶدﻫﻨﺪه زﯾﺴﺘﯽ)آﻧﺰﯾﻢ( ،ﻣﻮﻟﮑﻮل وﮐﺘﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه و آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﮕﺎز
 (3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺘﻮر داراي دو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ 4 ،ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﮏرﺷﺘﻪاي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 (4در ﭘﻼزﻣﯿﺪ  ،Tiاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ژن اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻣﻮر در ﻣﻮﻟﮑﻮل وﮐﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ژن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺗﻌﺪاد ژنﻫﺎي وﮐﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮي
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺗﺨﻢ ﺟﺎﻧﻮران ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺨﻢ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،و در ﻃﻮل  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ دوره

ﺧﺸﮑﯽ وﺳﯿﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﻘﺪار و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ اول در  440ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض  85درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن  350ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
 (3در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺗﺮيﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوزﯾﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪ.
 (4ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺨﻢﮔﺬار در ﺧﺸﮑﯽ ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ دوزﯾﺴﺘﺎن در ﺧﺸﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
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اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ،ﯾﮏ
ﺻﻔﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ دارد.
 (2اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻔﺎت در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ،و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
 (3اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ.
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ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺆال ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮاﺳﯿﻨﮓاور اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ،ژﻧﻮﺗﯿﭗ  Abداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺗﺨﻤﮏ ﻧﯿﺰ اﻟﻞ  Bوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي زادهي ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻞ  Bﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ب ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ژن  Aﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي اﺗﻮزوﻣﯽ ﻣﻐﻠﻮب ،ﻣﺜﻞ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ
داﺳﯽﺷﮑﻞ ،اﻓﺮاد ﻫﺘﺮوزﯾﮕﻮت ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻔﯿﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ج ـ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮐﺮاﺳﯿﻨﮓاور ،اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﭘﺪر اﺳﭙﺮم داراي ژﻧﻮﺗﯿﭗ  Abرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺪر ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
د ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗ اﺳﭙﺮم ﭘﺪر  Abو ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﺗﺨﻤﮏ ﻧﯿﺰ  Abﺑﺎﺷﺪ ،ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻓﺮد  Aabbﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮزﯾﮕﻮت اﺳﺖ.
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در ﺟﺎﻧﻮران ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﮏﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ درونرﯾﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 10ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

م
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:

 (1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻧﺮﺳﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎن ،اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ
داﺳﯽﺷﮑﻞ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.
 (2ﺗﻔﺎوت در ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﺳﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق ﺑﮑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮي در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺰاﻧﻪي
ژﻧﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
 (4اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ روي اﻓﺮاد ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﻓﺮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ دارﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮي
ﺑﺮاي زادآوري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ آﻟﻞ ﻫﺎي  A ، Bو  Oﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  3 ، 6و  2ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻟﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ

6
11

،

3
11

و

2
11

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ

در اداﻣﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﻮزﯾﮕﻮس ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﯿﻦ  BB ،AAو  OOﻫﺎ .در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻮال ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Aرا از
ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ) ،ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮن ﺑﺪﻫﺪ و ﺧﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ!( ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﻮزﯾﮕﻮس ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  AAداراي ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ  Aﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارﯾﻢ:
9
121 = 9
49
49
121
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ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ در ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﯾﺎ ﺣﺠﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮاﮐﻢ آن ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺟﻠﺒﮏﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﯾﺎ در ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﺠﻢ .در
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﮐﯽ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ .واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﻮان دوم اﺑﻌﺎد ﻣﺤﯿﻂ ارﺗﺒﺎط دارد و واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺳﻮم اﺑﻌﺎد ﻣﺤﯿﻂ
ارﺗﺒﺎط دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در
ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
108
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ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﺳﺆال ،رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي اﺳﺖ .در رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي ،ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران ،ﻣﺜﻼً ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد

ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ،ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﺟﻮﺟﻪ اردكﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺤﺮك( ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ(.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي ،ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ در ﺑﺮوز آن ﻧﻘﺶ دارد.
 (2رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎدر ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 (3رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي در ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺰ ارزش زﯾﺎدي دارد.
 (4رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي ﻓﻘﻂ در دورهي ﺣﺴﺎس ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺆال ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﺎم دارد .در

ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮐﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﺪل و ﺗﯿﺘﻮم ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ )اﻧﻮاﻋﯽ از ﻧﻤﮏﻫﺎ ،ﺷﮑﺮ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﻦ و آب( ،ﻣﻮاد دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ ،رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ ،آرژﯾﻨﯿﻦ ،ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ،ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﮐﻮﻟﯿﻦ ،ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ ـ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﮑﺘﺮون ﮔﺎم  4ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺮﺑﺲ ﻣﻮﻟﮑﻮل ) FADﻓﻼوﯾﻦ آدﻧﯿﻦ ديﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﮐﻨﮑﻮر | ﺻﻔﺤﻪي 11
ب ـ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدهي آﻧﺰﯾﻢ ﮔﺎم  1ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻧﻮروﺳﭙﻮرا وﺟﻮد دارد.
ج ـ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) B1ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ( در واﮐﻨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﯿﺮووات ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ  Aﻧﻘﺶ دارد و اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺮووات ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎل آﻧﺰﯾﻢ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
د ـ ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ،ﻣﺎدهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼل در اﮐﺴﯿﮋنرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ زﻧﺠﯿﺮهي اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺷﻮد.
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در ﺑﻌﻀﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ،ذرت ،و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوماﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎي دﯾﮕﺮي اﻧﺠﺎم

ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ،ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن را  C4ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،اﺳﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻏﻼف آوﻧﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ،ﯾﮏ دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از اﺳﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ آزاد و وارد ﭼﺮﺧﻪي
ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آن در ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺮﺑﺲ ،دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO2در ﮔﺎمﻫﺎي  2و  3آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
 (2در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ رﯾﺒﻮﻟﻮز ﺑﯿﺲ ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪن رﯾﺒﻮﻟﻮز ﺑﯿﺲ ﻓﺴﻔﺎت ،دو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ اﺣﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺎم  2ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺮﺑﺲ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ 2 ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  NAD+و ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل
 FADاﺣﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 (3در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ،در ﮔﺎم  2اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آن 3 ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPدر ﮔﺎم  2و  4ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ،ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آنﻫﺎ ،ﮐﻢﺗﺮ از  3ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺎم  2ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽATP ،
ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 (4ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺎم  1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﮔﺎم  ،2ﺑﻪ دو اﺳﯿﺪ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي
ﻣﺼﺮف ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ ،در ﮔﺎم  2ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ،دو اﺳﯿﺪ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎي  NADPHرا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮاﻧﺮژيﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﻗﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ،ﮔﯿﺮﻧﺪهي اﻟﮑﺘﺮون اﺳﯿﺪﻫﺎي ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻫﻨﺪهﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮون ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي .NADPH
در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ دو ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ،12 ،
 10) 12ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHو  2ﻣﻮﻟﮑﻮل  (FADH2و  3) 4ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHو  1ﻣﻮﻟﮑﻮل  (FADH2ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﯿﺮﻧﺪهي اﻟﮑﺘﺮون ﭘﺮاﻧﺮژيﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪي  1ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،در ﮔﺎم  ،3ﺗﺮﮐﯿﺐ  3ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺗﻮﺳﻂ  NAD+اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ

درﯾﺎﻓﺖ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ دو ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر

،NAD+

ﮔﺎم  3ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ATP

)در ﮔﺎم  4ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ،ﮔﺎم  3ﮐﺮﺑﺲ و زﻧﺠﯿﺮهي اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون( ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ NAD+ ،در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي ،در ﻃﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﯿﺮووات
ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ  Aو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎم  3 ،2و  5ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺮﺑﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي  NAD+اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎزﺳﺎزي  NAD+ﻧﯿﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازي ،در ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي،
در زﻧﺠﯿﺮهي اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 1و  (3ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺳﻮﺧﺖ اوﻟﯿﻪي ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ و از ﺗﺠﺰﯾﻪي ﻗﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪهاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪري ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮي ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي دﯾﮕﺮي ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ  ATPﺑﻪﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ و
ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏاﺳﯿﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ  ATPﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺮووات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 (4ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ  Aدر ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن در ﺳﻠﻮل ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي،
ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻻﮐﺘﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪي ﮐﻠﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ:

ﻣﺮﺣﻠﻪي  :1ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺮووات ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ  ATPو  NADHﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﯽﻫﻮازي ﺗﻨﻔﺲ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 12ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

م

ﻣﺮﺣﻠﻪي  :2در ﺣﻀﻮر اﮐﺴﯿﮋن ،از ﭘﯿﺮووات و ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  NADHو  FADH2ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ  ATPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺮﺣﻠﻪي
ﻫﻮازي ﺗﻨﻔﺲ( .ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻫﻮازي ﺗﻨﻔﺲ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﯿﺮووات ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ  ،Aﭼﺮﺧﻪي ﮐﺮﺑﺲ و زﻧﺠﯿﺮهي اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﮔﺎم  4ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ،دو ﻓﺴﻔﺎت از ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ دو ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ  ADPﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﮔﺎم  3ﮐﺮﺑﺲ ،ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺎم ADP ،ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد و  ATPﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
واﮐﻨﺶ از ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮﺑﻦدار.
 (2در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،آزاد ﺷﺪن  CO2ﻓﻘﻂ در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي و ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﯿﺮووات ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ  Aو در ﮔﺎم  2و  3ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺮﺑﺲ CO2 ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن
 ،CO2ﻣﻮﻟﮑﻮل  NAD+ﻧﯿﺰ اﺣﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ  NADHﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن  ،CO2ﺗﻮﻟﯿﺪ  NADHﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 (3واﮐﻨﺶ زﯾﺮ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي واﮐﻨﺶ اﺣﯿﺎي  NAD+و ﺗﻮﻟﯿﺪ  NADHدر ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ:
NAD+ + H2 ⟶ NADH + H+
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻧﺎﻗﻞ اﻟﮑﺘﺮون  ،NADHﯾﮏ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي،
 NADHدر ﻃﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﯿﺮووات ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ  Aو در ﮔﺎم  3 ،2و  5ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺮﺑﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازي ﻧﯿﺰ در ﮔﺎم  3ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰNADH ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،NADHﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 (4در ﭼﺮﺧﻪي ﮐﺮﺑﺲ )ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻫﻮازي ﺗﻨﻔﺲ( ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﯽ ﺑﺪون ﻓﺴﻔﺎت ،ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ،در ﮔﺎم  1ﮐﺮﺑﺲ ،از واﮐﻨﺶ
اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت و اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ  Aﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﮔﺎم  ،2ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO2و اﺣﯿﺎ ﮐﺮدن  ،NAD+ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازي )ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ( ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺪون ﻓﺴﻔﺎت ،ﮔﻠﻮﮐﺰ اﺳﺖ .ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﮔﺎم  1ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ،ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻓﺴﻔﺎت ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺶ
ﮐﺮﺑﻨﯽ دو ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﻮارد اﻟﻒ و ب ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ ـ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞ 4ـ9ـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي وﯾﺮوس در ﺑﺎﮐﺘﺮي ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﺮوسﻫﺎ در ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺮﺧﻪي ﻟﯿﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﻟﯿﺰوژﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي
ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪي ﻟﯿﺰوژﻧﯽ و ﻟﯿﺘﯿﮏ ،ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ ،درون ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد را آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
دﯾﻮارهي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي را ﺳﻮراخ و ﺑﻌﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏاﺳﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون آن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژ ،ﺑﺮاي ﺳﻮراخﮐﺮدن دﯾﻮارهي ﺑﺎﮐﺘﺮي ،ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دارد.
ب ـ ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﺮوسﻫﺎ ،ﻧﻈﯿﺮ وﯾﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ،ﻏﺸﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﭙﺴﯿﺪ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ ،وﯾﺮوسﻫﺎ را در ورود ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﯾﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﻟﯿﭙﯿﺪ و ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﻮﺷﺶ در ورود وﯾﺮوس ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺨﺘﺺ وﯾﺮوسﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ،ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ اﺻﻼً وارد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎدهي ژﻧﺘﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون وﯾﺮوس ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﯾﺮوسﻫﺎي
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺎفﻫﺎي دﯾﻮاره وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ وﯾﺮوسﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺮاي آﻟﻮدهﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن،
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ دارﻧﺪ .وﯾﺮوسﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺪوﺳﯿﺘﻮز ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ATPﺑﻪ ﺳﻠﻮل وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ج ـ وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهاي دارﻧﺪ .ﮐﭙﺴﯿﺪ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ دم
ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻃﻮﯾﻞ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ آنﻗﺪر ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ درون ﮐﭙﺴﯿﺪ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ آنﻫﺎ ﺟﺎي ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 4ـ ،9ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ داراي DNAي ﺧﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
د ـ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ وﯾﺮوس ،ﮐﭙﺴﯿﺪ ﻧﺎم دارد .ﮐﭙﺴﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮوي ،ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ،ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﭙﺴﯿﺪ ﮐﺮوي دارد ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﮐﺮه ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 2ـ 9ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،وﯾﺮوسﻫﺎي ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻧﻮوﯾﺮوس ﻧﯿﺰ ﮐﺮوي ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ

ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺰ وﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي رﺷﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎك ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع دﯾﻮارهي ﺳﻠﻮﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﮔﺮم ـ ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ـ ﻣﻨﻔﯽ .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ،دﯾﻮارهي ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ دو ﮔﺮوه
را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﮔﺮم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 (2ﭘﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ و ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺎدهي ژﻧﺘﯿﮏ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﻢﯾﻮﻏﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ ،ﭘﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ و ﻣﺎدهي ژﻧﺘﯿﮏ ،از ﺑﺎﮐﺘﺮي داراي ﭘﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺪون ﭘﯿﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﯾﻮﻏﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ژنﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ را از ﺳﺮدهاي ﺑﻪ ﺳﺮدهي دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺰ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهي ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد.
 (3رﯾﺰوﺑﯿﻮمﻫﺎ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪهي ﻧﯿﺘﺮوژناﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻏﺪهﻫﺎي روي رﯾﺸﻪي ﮔﯿﺎﻫﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾﺎ ،ﻟﻮﺑﯿﺎ،
ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ،ﯾﻮﻧﺠﻪ و ﺷﺒﺪر( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺰ ،ﺑﺮﺧﻼف رﯾﺰوﺑﯿﻮم ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن را ﻧﺪارد.
 (4ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﻮاﺗﻮﺗﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎك زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس و ﻧﯿﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ،از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزي و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖاﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﻧﻘﺶ ﺷﻮرهﮔﺬاري را در ﭼﺮﺧﻪي ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺰ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺷﻮرهﮔﺬار ،در ﺧﺎك زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎي 1ـ 10و 2ـ ،10ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﮔﺎﻣﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد زﯾﮕﻮت ،اﺑﺘﺪا

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺎر ﺗﺎژﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﭼﺮﺧﻪي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﻮي درﯾﺎﯾﯽ ،از ﻧﻮع ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪي زﻧﺪﮔﯽ ،زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و از ﻣﯿﻮز
اﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
 (3در ﮐﻼﻣﯿﺪوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﻮي درﯾﺎﯾﯽ ،ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﻼﻣﯿﺪوﻣﻮﻧﺎس ،ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻟﻎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
در ﮐﺎﻫﻮي درﯾﺎﯾﯽ ،ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (4در ﮐﻼﻣﯿﺪوﻣﻮﻧﺎس ،زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ دوﺗﺎژﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎي ﮐﻼﻣﯿﺪوﻣﻮﻧﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺪون ﺗﻘﺴﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﻮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﮐﺎﻫﻮي درﯾﺎﯾﯽ ،زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎژﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
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ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ،در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ

اﯾﻦ ،ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﺮﺧﻪي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺴﺎزد.
ﻫﻤﻪي آﻏﺎزﯾﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪي ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺘﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻓﺎز ﻣﯿﻮز  Iاﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺟﺎﻧﺪاري ﮐﻪ ﻣﯿﻮز دارد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ
ﺟﻨﺴﯽ را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﻨﻈﻮر آﻏﺎزﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ] .روزنداران [،دﯾﺎﺗﻮمﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎي ﺳﺒﺰ ،ﻫﻤﻪي
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮهاي ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺎژكداران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﮋكداران ،ﮐﭙﮏﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ )ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﭘﻼﺳﻤﻮدﯾﻮﻣﯽ( و ﻫﺎﮔﺪاران ،ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدن ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﻮاد آﻟﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺳﺖ و اﺗﻮﺗﺮوفﻫﺎ ،ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ) CO2ﻣﻌﺪﻧﯽ( ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
دﯾﺎﺗﻮمﻫﺎ و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ،اﺗﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (2ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﻏﺸﺎدار ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ذﺧﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖدار اوﮔﻠﻨﺎ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪهي واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ذﺧﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
 (4روزنداران ،دﯾﺎﺗﻮمﻫﺎ ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺎژكداران ﭼﺮﺧﺎن ،ﻣﮋكداران و ﮐﭙﮏﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ ،دﯾﻮارهي ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﻦ آﻏﺎزﯾﺎن آﺑﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ آﺑﺰي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ ﺧﻮد را وارد آب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﮐﭙﮏﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﯽ در ﺧﺎك زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ ﺧﻮد را وارد
ﺧﺎك ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 14ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
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در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ روﯾﺸﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮔﯿﺎه در زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ روﯾﺸﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ

ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد؛ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﺧﺰهﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻤﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
آﻣﺎﻧﯿﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﯾﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ ﺑﺎزﯾﺪﯾﻮﻣﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﺪﯾﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ
در ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﮓﻫﺎ و ﺳﯿﺎﻫﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ روي ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﮐﺎﻫﻮي درﯾﺎﯾﯽ ،زﺋﻮﺳﭙﻮر و ﮔﺎﻣﺖ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺗﺎژكدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﺋﻮﺳﭙﻮر ﮐﺎﻫﻮي درﯾﺎﯾﯽ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز اﺳﭙﻮراﻧﮋ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺎﻣﺖ ﮐﺎﻫﻮي درﯾﺎﯾﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ اﺳﺖ.
در ﺧﺰه ،آﻧﺘﺮوزوﺋﯿﺪ )ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺮ( ﺗﺎژكدار اﺳﺖ .آﻧﺘﺮوزوﺋﯿﺪ ﺧﺰه ،از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز آﻧﺘﺮﯾﺪي در ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﻧﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 (2در ﮐﻼﻣﯿﺪوﻣﻮﻧﺎس ،ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻟﻎ و زﺋﻮﺳﭙﻮر و ﮔﺎﻣﺖ )ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻟﻎ( ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﺋﻮﺳﭙﻮر و ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ،ﺗﺎژك ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺘﺤﺮك ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺮﺧﺲ ،ﻫﺎگ ،ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ،ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢزا و آﻧﺘﺮوزوﺋﯿﺪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ آﻧﺘﺮوزوﺋﯿﺪ ﺗﺎژك دارد و ﻣﺘﺤﺮك ﻫﺴﺖ.
 (3ﭘﻼﺳﻤﻮدﯾﻮم ﻓﺎﻟﺴﯿﭙﺎروم ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺎﻻرﯾﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ آﻏﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪي ﻫﺎﮔﺪاران ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻫﺎگداران ،ﭼﺮﺧﻪي زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهاي دارن ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
رﯾﺰوﭘﻮس ،ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ زﯾﮕﻮﻣﯿﺴﺖ اﺳﺖ .در ﭼﺮﺧﻪي زﻧﺪﮔﯽ زﯾﮕﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﯿﺎزي
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

50

1

ﻣﺨﻤﺮ ،ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﮑﻮﻣﯿﺴﺖﻫﺎي ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﮐﺎروﻣﯿﺴﺰ ﺳﺮوﯾﺰﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎن ،ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻪزدن ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻮاﻧﻪزدن ،ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﻠﻮل ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ از آن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﻮع روش ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪي ﻣﺨﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و وارد ﺳﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2اﺗﺼﺎل زﯾﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ،ﻗﺎرچﻫﺎي ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺗﺼﺎل زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
 (3ﭘﯿﮑﺮ ﻫﻤﻪي ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ،از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺨﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ،ﻧﺨﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﮕﻮت ،ﺑﺪون ادﻏﺎم
ﻧﺨﯿﻨﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 (4در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ CO2 ،در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﮐﺎروﻣﯿﺴﺰ ﺳﺮوﯾﺰﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد CO2 ،آزاد
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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صفحهی  | 2سؤاالت زیستشناسی :کل کتاب
کدام عبارت ،درباره همة قارچهایی که مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق روابط همزیستی به دست میآورند ،درست است؟
 )1در دیواره کیتینی خود ،منافذی را ایجاد میکنند.
 )2به کمک میزبان خود ،به جاندارن جدید منتقل میشوند.
 )3با ایجاد ساختار میسلیوم ،نسبت سطح به حجم خود را میافزایند.
 )4بخشی از واکنشدهندههای زیستی خود را به خارج از سلول ،ترشح مینمایند.
هر آغازی تاژکدار که  ..................دارد ،در شرایطی میتواند ..................
 )1لکة چشمی -الکترون و انرژی خود را از مواد آلی تامین نماید.
 )2فقط تولیدمثل غیرجنسی -به ساخت نوری  ATPبپردازد.
 )3زندگی بیهوازی -برای جانوران اهلی بیماریزا باشد.
 )4پوشش سیلیسی -دارای شکل غیرمتعارف باشد.
کدام گزینه ،عبارت زیر را درباره عامل مولد ماالریا به نادرستی تکمیل مینماید؟
سلولهای حاصل از  ..................میتوانند  ..................کنند
 )1تقسیم زیگوت -با نمو و تمایز ،هاگهای مقاوم را ایجاد
 )2تکثیرغیرجنسی -دستگاه ایمنی انسان را به شدت تحریک
 )3نمو مروزوئیتها -در خون انسان ،گامتوسیتهای نر و ماده را ایجاد
 )4لقاح گامتها -درون غدد بزاقی پشه ،تعداد زیادی سلول هاپلوئید تولید
اسپیروژیر از نظر چرخة جنسی مشابه  ..................میباشد و برخالف  ..................در شرایط نامساعد  ..................انجام میدهد.
 )1کپک مخاطی پالسمودیومی -کالمیدوموناس -تقسیم میوز
 )2طویلترین آغازیان -کپک مخاطی سلولی -تولیدمثل جنسی
 )3کالمیدوموناس -آمیبها -با ایجاد گامتهای غیرمتحرک ،تولیدمثل
 )4کاندیدا آلبیکنز -کالمیدوموناس -بدون تولید سلولهای متحرک ،لقاح
چند مورد ،عبارت زیر را درباره باکتریهای اتوتروف به درستی تکمیل مینماید؟
هر باکتری که نیازمند  ..................میباشد.................. ،
الف -ترکیبات گوگردی -دارای رنگیزه فتوسنتزی در غشای خود است.
ب -نور خورشید CO2 -را فقط در چرخه کالوین تثبیت مینماید.
ج -تجزیه آب -میتواند نیتروژن را به آمونیاک تبدیل کند.
د -مواد نیتروژندار -به میزان اکسیژن جو نمیافزاید.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

نوعی ویروس که ویروس که با قرارگیری نوکلئیکاسید ساخته شده توسط RNAپلیمراز درون پوششی از پروتئین ،تکثیر میشود ،هیچگاه
نمیتواند ..................
 )1به گیرندههای اختصاصی در غشای باکتری متصل شود.
 )2بدون ایجاد واکوئل ،به سلول میزبان خود وارد شود.
 )3حاوی آنزیمهایی درون پوشش غشایی خود باشد.
 )4درون سلول میزبان ،پرو-ویروس تولید نماید.
کدام عبارت ،جمله زیر را درباره واکنشهای تنفس سلولی در یک سلول شبکیه انسان به طور نامناسب تکمیل مینماید؟
در گام  ..................چرخة کربس ..................
 )1سوم -ترکیب 4کربنی ،هیدروژن از دست میدهد.
 )2پنجم -یون هیدروژن به همراه  ،NADHتولید میشود.
 )3چهارم -مولکول ناقل الکترون بدون تولید  H+احیا میگردد.
 )4دوم -یک مولکول  CO2از تجزیه ترکیب 5کربنی آزاد میشود.
در یک سلول عضالنی مخطط انسان ،به هنگام تنفس بیهوازی  ..................تنفس هوازی ..................

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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SMS: 30005292466293
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 )1برخالف -مقدار اندکی  ATPدر میتوکندری تولید میگردد.
 )2همانند -گروه فسفات از مواد آلی به  ADPمنتقل میگردد.
 )3برخالف -پذیرندههای الکترون ،در سیتوسل احیا میشوند.
 )4همانند -تولید  ATPبا تجزیه  ،NADHتداوم مییابد.
هر گیاهی که در حضور نور شدید  ..................قطعاً میتواند  ..................کند.
 )1به تولید  CO2در کلروپالست میپردازد -در دو نوع سلول میانبرگ فتوسنتز
 )2باکارایی باالی فتوسنتز رشد میکند CO2 -جو را مستقیماً وارد چرخه کالوین
 CO2 )3را به چرخه کالوین وارد مینماید -در سلولهای غالف آوندی NADPH ،تولید
 )4با روزنههای تقریباً بسته فتوسنتز میکند -در شرایط بیهوازی ،مقدار زیادی گاز اتیلن تولید
کدام مورد ،ویژگی همة یوکاریوتهای فتوسنتزکننده میباشد؟
 )1تولید و مصرف آب در واکنشهای وابسته به نور

 )2تثبیت  CO2و تولید آب در واکنشهای تاریکی

 )3جذب عمدة نور توسط کلروفیلهای  aو b

 )4عدم توانایی در ترشح آنزیمهای گوارشی برونسلولی

چند مورد ،درباره همة رفتارهای جانوری که دارای برنامهریزی ژنی میباشند ،درست است؟
الف -در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام میشوند.
ب -در جهت کاهش هزینههای مصرفی انتخاب شدهاند.
ج -محصول برهمکنش اطالعات ژنی و یادگیریاند.
د -در حضور محرک نشانه ،بروز مییابند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

به طور معمول ،زنبورهایی که با ترشح برخی مواد شیمیایی بر رفتار سایر افراد گونه اثر میگذارند ..................
 )1میتوانند با تولید فرومون ،رفتار افراد همجنس خود را تغییر دهند.
 )2در پی یک نسل تقسیم هسته ،گامتهای هاپلوئید تولید میکنند.
 )3با انجام تولیدمثل جنسی ،به کلون نمودن خود میپردازند.
 )4همگی ،انرژی خود را صرف تغذیه زادههای ملکه میکنند.
در آزمایش نخست گوس  ..................آزمایش بعدی وی بر روی گونههای پارامسی ..................
 )1همانند -آهنگ رشد گونه  2کمتر از گونه رقیب خود بود.
 )2برخالف -نتیجه رقابت به تشابه و همپوشانی کنامهای واقعی وابسته بود.
 )3همانند -رقابت منجر به محدودیت دسترسی گونهها به منابع غذایی میشد.
 )4برخالف -همواره گونهای با کارایی بیشتر گونهی رقیب خود را حذف میکرد.
کدام گزینه ،عبارت زیر را درباره نمو رویان انسان در رحم مادر ،به طور نامناسب تکمیل مینماید؟
در پی ایجاد نخستین تمایز در  .................. ،..................آغاز میشود.
 )1بافتهای مقدماتی جنین -نمو بازوها و پاها
 )2سلولهای داخلی بالستوسیت -ایجاد بافتهای رویان
 )3توده سلولی حاصل از رشد زیگوت -ایجاد ساختار بالستوسیت
 )4سلولهای خارجی بالستوسیت -شکلگیری پردههای حفاظتی جنین
در فرآیند تخمکزایی در انسان ،اووسیت ثانویه میتواند ..................باشد و  ..................نیست.
 )1حاوی  69کروماتید -گامت مادة بالغ  )2حاوی دو نوع الل برای یک ژن -هاپلوئید
 )3دارای  4سانتریول -قادر به لقاح

 )4دارای کروموزوم غیرمضاعف -تشکیلدهنده تتراد

در دستگاه تناسلی انسان ،هر یک از غدههای برونریز که بر سرراه خروجی اسپرمها قرار دارند و مایع قلیایی ترشح میکنند ..................
 )1انرژی الزم برای حرکت اسپرمها را فراهم میآورند.

 )2در خنثیکردن ادرار اسیدیِ درون میزراه موثرند.

 )3ترشحات خود را به ابتدای میزراه وارد مینمایند.

 )4حرکت اسپرمها در میزراه را تسهیل میکنند.

کدام عبارت ،نادرست است؟

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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 )1بسیاری از یوکاریوتها به صورت غیرجنسی تولیدمثل میکنند.
 )2تولیدمثل با حضور یک والد ،همواره منجر به ایجاد فرزندان کلون میگردد.
 )3کاهش تراکم جمعیت در برخی گونهها ،احتمال بکرزایی را افزایش میدهد.
 )4تولیدمثل به روش قطعهقطعهشدن فقط در جانداران پرسلولی دیده میشود.
کدام گزینه ،عبارت زیر را درباره تقسیم یک سلول اسپرماتوگونی ،به نادرستی تکمیل مینماید؟
در مرحلة  ..................برخی از رشتههای دوک ..................
 )1پرفاز -به سانترومرِ کروموزومها متصل میشوند.

 )2متافاز -در صفحه میانی سلول دیده میشوند.

 )3آنافاز -در مجاروت یکدیگر طویل میگردند.

 )4تلوفاز -شروع به ناپدیدشدن مینمایند.

کدام عبارت ،درباره دوراهی همانندسازی در باکتریها ،درست است؟
 )1محل فعالیت همزمان چهار آنزیم  DNAپلیمراز میباشند.
 )2در نقاط متعددی از عامل ترانسفورماسیون ،ایجاد میگردند.
 )3معموالً در کروموزوم اصلی ،دو دوراهی از یکدیگر دور میشوند.
 )4به ازای هر  DNAحلقوی ،یک دوراهی همانندسازی ایجاد میشود.
کدام عبارت ،درباره بعضی از هورمونهای تولیدشده در بدن انسان ،درست است؟
 )1تنظیم ترشح آنها ،با کمک دستگاه عصبی صورت میگیرد.
 )2به گیرندههایی اختصاصی در سلول هدف متصل میشوند.
 )3دارای ساختار آمینواسیدی یا استروئیدی میباشند.
 )4ترشح اولیة آنها تحت تاثیر هیپوفیز قرار میگیرد.
هر یک از ماهیچههای صاف در الیههای چشم انسان که در  ..................قرار میگیرند ،میتواند ..................
 )1تماس با زجاجیه -بخش رنگی چشم را ایجاد نماید.
 )2مجاورت قرنیه -ضخامت عدسی را تغییر دهد.
 )3مجاورت صلبیه -توسط زاللیه تغذیه شود.
 )3تماس با زاللیه -حاوی عروق خونی باشد.
در کدام گزینه ،موارد ذکر شده به ترتیب مربوط به دستگاه عصبی پالناریا و ملخ میباشند؟
 )1گرههای عصبی در طول بدن -طناب عصبی باالتر از رگ پشتی
 )2دو طناب عصبی در دو طرف بدن -چند گره عصبی در بند شکمی
 )3ضخامت یکنواخت طناب عصبی در طول بدن -حضور اعصاب در پاها
 )4چند گره عصبی در پشت چشمها -ضخامت غیریکنواخت طناب عصبی
کدام عبارت ،درباره انعکاس زردپی زیر زانو ،درست است؟
 )1ضربة چکش به زردپی متصل به نازکنی وارد میگردد.
 )2یک نورون ،پیام عصبی را به ماهیچة عقب ران منتقل میکند.
 )3دندریتِ طویل نورون حسی ،پیام عصبی را به نخاع وارد مینماید.
 )4نورون رابط ،پتانسیل الکتریکی نورون حرکتی ماهیچه دو سر ران را تغییر میدهد.
کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل مینماید؟
در همة گیاهانی که تقسیمات  ..................را ایجاد مینماید ،گامتوفیت نر ..................
 )1هاگماده ،بخش تغذیهکننده اسپوروفیت جدید -دارای دو پوسته داخلی و خارجی میباشد.
 )3سلول تخم ،اسپوروفیت غیرفتوسنتزکننده -میتواند به روش غیرجنسی تکثیر شود.
 )3گرده نارس ،سلولهای غیر هماندازه -لولهی گرده را وارد گامتوفیت ماده میکند.
 )4مریستم پسین ،پوست ضخیم -درون بخشهایی از اسپوروفیت تولید میگردد.
با توجه به شکل زیر که سلولهای حاصل از تقسیم زیگوت در گیاه الله را نشان میدهد ،چند مورد ،جمله زیر را به درستی تکمیل میکند؟
از تقسیم سلول  ..................بخشی حاصل میشود که ..................
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الف -2 -ریشهچه را به گیاه مادر متصل میکند.
ب -1 -چند برگ تغییرشکلیافته ایجاد مینماید.
ج -1 -میتواند مواد غذایی رویان را ذخیره نماید.
د -2 -میتواند دارای سلولهایی غیرهماندازه باشد.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

هر هورمون بازدارنده رشد که در شرایط  ..................سنتز پروتئین و انتقال یونها را کنترل میکند ..................
 )1غرقابی -در خفتگی جوانهها موثر است )2 .آلودگی گیاه به زنگها -در ممانعت از رشد طولی موثر است.
 )4تنش خشکی -فقط توسط اسپوروفیت فتوسنتزکننده تولید میگردد.

 )3آلودگی هوا -تعرق از طریق روزنهها را متوقف میکند.
در مرحلة  ..................نمو یک ساقهی چوبی ..................
 )1اول -دستههای آوندی نخستین ،بین پوست و مغز قرار دارند.
 )2دوم -استوانههای چوبی به سمت داخل ساقه تولید میشوند.
 )3سوم -با تحلیلرفتن مغز ،اشعههای مغزی ناپدید میشوند.
 )4سوم -فعالیت کامبیوم چوبپنبهساز آغاز میگردد.

در کرم خاکی همزمان با افزایش ضخامت بدن در ناحیه قلبهای لولهای ،در بخش انتهایی بدن  ..................خارجیترین الیه عضالت مخطط
منجر به  ..................در این ناحیه میشود.
 )1انقباض -افزایش طول

 )2انبساط -افزایش ضخامت

 )3انقباض -کاهش طول

 )4انبساط -کاهش ضخامت

در استخوان بازو  ..................مشاهده نمیشود.
 )1بافت استخوانی اسفنجی در اطراف حفره مرکزی

 )2دو نوع رگ خونی درون هر مجرای هاورس

 )3سلولهای هدف اریتروپویتین در سر نزدیک به مفصل آرنج

 )4بافت غضروفی در مجاروت تیغههای استخوانی

کدام عبارت ،جملة زیر را درباره کلیة انسان به نادرستی تکمیل مینماید؟
در لولة پیچخورده نزدیک  ..................لولة پیچخورده دور ..................
 )1همانند -بازجذب نمکها با صرف انرژی صورت میگیرد.
 )2برخالف -بیکربنات به همراه آب وارد مایع میانبافتی میشود.
 )3برخالف -امکان مشاهده داروها در مجاورت یون هیدروژن وجود ندارد.
 )4همانند -بعضی سموم با صرف انرژی از مایع میانبافتی خارج میشوند.
سلولهای  ..................ریشة گیاه دولپه نمیتوانند ..................
 )1تولیدکننده چوبپنبه در -حاصل فعالیت مریستم پسین باشند.
 )2تشکیلدهنده پوست -مواد معدنی را مستقیماً از نوعی قارچ دریافت کنند.
 )3هادی چوبی در -در پی فعالیت پریسیکل ،فشار اسمزی خود را تغییر دهند.
 )4تشکیلدهنده روپوست -از اکسیژن جو به عنوان پذیرنده الکترون استفاده نمایند.
با توجه به شکل مقابل ،چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟
در نقطة  ..................برخالف نقطة ..................
الف ،1 -2 -موج تحریک بطنها از الیاف گرهی بین دو بطن عبور میکند.
ب ،2 -4 -فشار سرخرگ آئورت به حداکثر میزان خود میرسد.
ج ،4-3 -خون بازگشتی از ششها وارد بطن چپ میشود.
د ،3-1-میوکارد دهلیز ،انقباض خود را آغاز مینماید.
1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

کدام عبارت ،درباره توزیع خون در بافت عضلة اسکلتی بدن ،نادرست است؟
 )1اعصاب سمپاتیک سبب انبساط ماهیچهی حلقوی ابتدای مویرگها میشود.
 )2فشار تراوشی اسمزی مایع میانبافتی در طول مویرگ ثابت میماند.
 )3عدم خونرسانی کافی میتواند سبب تحریک گیرندههای درد شود.
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 )4افزایش هماتوکریت سبب افزایش فشار سرخرگی میگردد.
رگ پشتی در  ..................میتواند خون را به  ..................منتقل کند.
 )1کرم خاکی برخالف ماهی -سمت سر  )2خرچنگ دراز همانند ملخ -بافتها
 )3ملخ برخالف کرم خاکی -قلب لولهای  )4ماهی همانند خرچنگ دراز -سطوح تنفسی
هر گلبول سفید  ..................میکند ،در طول عمر مفید خود همواره میتواند  ..................نماید.
 )1آگرانولوسیت که باکتریها را فاگوسیتوز  -پروتئین مکمل ترشح
 )2گرانولوسیت که مواد ضد انگلی در خون ترشح -عالیم آلرژی را تشدید
 )3گرانولوسیت که به کمک پای کاذب حرکت -در واکنشها التهابی شرکت
 )4آگرانولوسیت که در دفاع اختصاصی شرکت -آنتیژنهای سطح ویروس را شناسایی
کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل مینماید؟
در مراحل تنفس یک انسان سالم ،همزمان با  .................. ،..................نمیشود.
 )1افزایش فشار حفره جنب -از حجم ششها کاسته
 )2ایجاد شکل گنبدی در دیافراگم -هوای مرده از شش خارج
 )3انجام یک دم و بازدم معمولی -همة هوای ظرفیت حیاتی جابهجا
 )4انقباض مهمترین عضلة تنفسی -هوای ذخیره بازدمی از شش خارج
در هر نوع کمخونی در انسان که ناشی از  ..................میباشد ،قطعاً ..................
 )1نقص ژنی  -هموگلوبین غیرطبیعی تولید میگردد.
 )2کمبود هموگلوبین -افراد هتروزیگوس فنوتیپ سالم دارند.
 )3نقص هورمونی -گلبولسازی در استخوانهای کوتاه کاهش مییابد.
 )4تولید هموگلوبین غیرطبیعی -فعالیت بافت گرهی قلب افزایش مییابد.
در انسان سلولهای ترشحی در ناحیة  ..................معده میتوانند  ..................نمایند.
 )1پیلور -آنزیمهای هیدرولیزکننده را به شیره معده وارد

 )2کاردیا -تجزیه و فعالشدن پپسینوژن را تسریع

 )3مجاور کاردیا -در دوران نوزادی ،رنین تولید

 )4مجاور پیلور -فاکتور داخلی معده را ترشح

به طور معمول ،در انسان  ..................تحت تاثیر  ..................نمیباشد.
 )1ترشح آنزیمهای گوارشی پانکراس -سکرتین

 )2موسین از روده باریک -اعصاب خودمختار

 )3مواد ترشحی کبد -میزان مرگ اریتروسیتها

 )4جذب مونومرهای غذایی -ترشحات کبد

در دستگاه گوارش وال کوژپشت برخالف  ..................در محل آغاز گوارش  ،..................صورت ..................
 )1انسان -مکانیکی ،گوارش شیمیایی -میگیرد.

 )2گنجشک -شیمیایی ،گوارش مکانیکی -نمیگیرد.

 )3گاو -شیمیایی ،گوارش مکانیکی -نمیگیرد.

 )4کرم خاکی -مکانیکی ،گوارش شیمیایی -میگیرد.

در جمعیتی که در تعادل نبوده ،افرادی که می توانند از گروه خونی  Aخون بگیرند  0.6جمعیت را تشکیل می دهند .اگر بدانیم فراوانی افراد
 AAبرابر  0.2و فراوانی دو آلل  Bو  Oنیز با هم برابر باشد ،آنگاه در صورت آمیزش تصادفی  ،در نسل بعد چه نسبتی از جمعیت می توانند به
گروه خونی  Aخون بدهند؟
0.49 )2

0.6 )1

0.4 )3

0.36 )4

دودمانه روبرو بیماری اتوزومی را نشان می دهد که در مردان مغلوب و در زنان غالب است .چقدر احتمال دارد فرزند بعدی این خانواده بیمار
شود؟
)1

𝟏

)2

𝟐

𝟑
𝟖

)3

𝟏
𝟖

)4

𝟑
𝟒

؟
در صفتی اتوزومی که  ...آلل دارد اگر تعداد رابطه های غالب و مغلوبی با هم توانی برابر باشد ،تعداد فنوتیپ  0.6بربر تعداد ژنوتیپ ها می
باشد.
8 )2

5 )1

9 )3

12 )4
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از آمیزش ملخ نر بال کوتاه و خاکستری با ماده بلند و سفید  ،نر های نسل اول همگی از نظر یک صفت فنوتیپ مغلوب و همه ماده ها از نظر
همان صفت فقط فنوتیپ غالب را نشان دادند .در نسل دوم  .......از  ..............خواهند بود.
1

1

 – 16 )1زاده ها ،نر بال بلند و مشکی

 – 4 )2نرها ،بال بلند و خاکستری

 – 4 )3بال بلند ها ،سفید

 – 2 )4خاکستری ها ،ماده بال کوتاه

1

1

همهی جانورانی که تولیدمثل را بدون لقاح داخلی انجام میدهند و  ............میتوانند در شرایطی  ............کنند.
 )1زادههای کلون تولید میکنند ـ زادهی جدید را از تقسیم تخمک لقاحنیافته ،تولید
 )2قلب دوحفرهای ندارند ـ گازهای تنفسی را با انتشار ،وارد محیط درونی خود
 )3آبزی نیستند ـ قطعاتی را بین کروموزومهای همتای خود ،مبادله
 )4شبکهای از نورونها دارند ـ درون سلول ،گوارش مواد غذایی را تکمیل
داروین ،پس از بعضی از مشاهدات خود ،وجود حلقههایی حد واسط را در زنجیرهی تحول تدریجی گونهها پیشبینی کرد .با توجه به حلقههای
کشفشده ،همهی جانورانی که  ............با آنها ارتباط داشتند ............ ،میدهند.
 )1خزندگان ـ محافظت از دستگاه عصبی را با کمک پردهی سهالیهی مننژ ،انجام
 )2ماهیها ـ اسکلت عضالنی تنومند خود را با کمک چهار اندام ،حرکت
 )3دوزیستان ـ در پی لقاح خارج گامتهای نر و ماده ،زادههای جدید را تشکیل
 )4پستانداران ـ پس از دریافت انرژی امواج فروسرخ ،شکل سهبعدی کانالهای دریچهدار بعضی از گیرندههای حسی را تغییر
ویروسهایی که  ..........دارند ،الزم است ..........
 )1پوشش لیپیدی ـ وارد سلولی شوند که فاقد دیوارهی سلولی میباشد.
 )2دئوکسی ریبونوکلئیکاسید ـ برای تولیدمثل ،ابتدا وارد سلول میزبان شوند.
 )3آنزیمهای مخصوص ـ از انرژی زیستی برای انجام متابولیسم خود استفاده کنند.
 )4ظاهر کروی ـ مادهی ژنتیکی طویل خود را در کپسید چندوجهی نگهداری کنند.
بهطور معمول ،در محیطهای  ..........انتظار نمیرود که ..........
 )1فاقد هوا ـ در پی انجام تخمیر در باکتری کلستریدیوم ،مقداری زیادی گاز تولید شود.
 )2دارای غلظت باالی اتانول ـ سلولی کوچک از سلول گونهی سرویزیه ایجاد و از آن جدا شود.
 )3دارای مقدار کم رطوبت ـ تودهی سیتوپالسمی دارای تعداد زیاد هسته ،به تودههای متعدد تقسیم شود.
 )4آبی دارای فشار اسمزی پایین ـ آمیبهای تکسلولی ،فشار اسمزی درون سلول را با کمک واکوئلهای ضرباندار تنظیم کنند.
در پژوهشهای گوس ،در قستهای باالی ظرف ،گونههایی از باکتریها زندگی میکنند که در طی فرآیند سوختن گلوکز ،حداکثر  ............و
حداقل  ...........میکنند.
 40ATP)1و  6O2Oتولید ـ  2Oو  2پیرووات مصرف
 10OOO+ )2و  2OOOمصرف ـ  2O+و  2OOOتولید
 38 ATP)3و  6OO2تولید ـ  2OOO+و  2OOOمصرف
 1 )4استیل کوآنزیم  Aو  1اگزالواستات مصرف ـ  2سیتریکاسید و  3نوع ترکیب چهار کربنی تولید
چند مورد از عبارتهای زیر ،در ارتباط با نحوهی تولید و ذخیرهی انرژی زیستی در جانداران ،صحیح است؟
الف ـ در حضور مقدار کافی گلوکز ،آنزیم شکنندهی پیوند فسفو دیاستر تولید نمیشود.
ب ـ در تخمیر ،فقط پیرووات یا ترکیب دو کربنی ،هیدروژن  NADHرا دریافت میکنند.
ج ـ  ،FADنوعی گیرندهی الکترون است که فقط در تنفس هوازی تولید میشود.
د ـ همهی واکنشهای مراحل  1و  ،2در سیتوپالسم انجام میشود.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4
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 4ﻫﻤﻪي ﻗﺎرچﻫﺎ ﮔﻮارش ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ ،و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎرچﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد

را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎرچﻫﺎي اﻧﮕﻞ و ﻗﺎرچﻫﺎي ﻫﻤﯿﺎر) ﻗﺎرچ-رﯾﺸﻪاي و ﮔﻠﺴﻨﮓ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻗﺎرچ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺰ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ اﻧﮕﻞ و ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺎرچﻫﺎي ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﻔﺬ در دﯾﻮاره ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺼﺎل زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي
ﻣﺠﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (2اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاران اﻧﮕﻞ اﺳﺖ.
 (3ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 1ﻟﮑﻪ ﭼﺸﻤﯽ در آﻏﺎزﯾﺎن ﺗﺎژﮐﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﮔﻠﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏﺳﻮم اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎي ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖدار

ﻧﯿﺰ در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺘﺮوﺗﺮوف زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪي اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺮژي و اﻟﮑﺘﺮون ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻣﻮاد
آﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﻤﻮاره ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺟﺎﻧﻮران زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽﻫﻮازي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻟﻮﻟﻪ
ﮔﻮارش ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار راﺑﻄﻪ ﻫﻤﯿﺎري دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﻫﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎريزا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (4ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮﻟﺰي دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻻﯾﻪاي از ﺳﯿﻠﯿﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻏﺎزي ﺗﺎژﮐﺪار ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
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 4زﯾﮕﻮت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ درون دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﭘﺸﻪ آﻧﻮﻓﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز ،اﺳﭙﻮروزوﺋﯿﺖﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ

اﺳﭙﻮروزوﺋﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﭘﺸﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ زﯾﮕﻮت ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮ ﺧﻮد ﻫﺎگﻫﺎي ﻣﻘﺎوم )اﺳﭙﻮروزوﺋﯿﺖﻫﺎ( را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (2ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺎن ،ﻣﺮوزوﺋﯿﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺪن ارﯾﺘﺮوﺳﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (3ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮوزوﺋﯿﺖﻫﺎ در ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﯿﺖﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﯿﺖﻫﺎ درون ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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 4اﺳﭙﯿﺮوژﯾﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪي دارد و زﯾﮕﻮت آن ﻣﯿﻮز ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن رﺷﺘﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺰ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻗﺎرچ ﻣﺨﻤﺮ

اﺳﺖ و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪي دارد .اﺳﭙﯿﺮوژﯾﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼﻣﯿﺪوﻣﻮﻧﺎس در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف آن ﮔﺎﻣﺖ و ﺳﻠﻮل
ﻣﺘﺤﺮك اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﯾﻮﻣﯽ ﭼﺮﺧﻪي زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ دارد و زﯾﮕﻮت آن ﻣﯿﺘﻮز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﺳﭙﯿﺮوژﯾﺮ و ﮐﻼﻣﯿﺪوﻣﻮﻧﺎس ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮزِ زﯾﮕﻮت در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 (2ﮐﻠﭗﻫﺎ ﻃﻮﯾﻞﺗﺮﯾﻦ آﻏﺎزﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎي ﻗﻬﻮهاي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ دارﻧﺪ .ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﭙﯿﺮوژﯾﺮ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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 (3ﮐﻼﻣﯿﺪوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﯿﺮوژﯾﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪي دارد .آﻣﯿﺐﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ .اﺳﭙﯿﺮوژﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺎﻣﺖ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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 1ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد د درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي اﺗﻮﺗﺮوف ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه)ﺳﯿﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮي ،ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮدي ارﻏﻮاﻧﯽ و ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي

ﻏﯿﺮﮔﻮﮔﺮدي ارﻏﻮاﻧﯽ( و ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﻮاﺗﻮﺗﺮوف) ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺷﻮرهﮔﺬار و ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﯿﻂ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ( ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﻮاﺗﻮﺗﺮوف ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮدي ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدي را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ رﻧﮕﯿﺰه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻧﺪارﻧﺪ.
ب( ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻏﯿﺮﮔﻮﮔﺮدي ارﻏﻮاﻧﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﺧﻮد را از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ج( ﺳﯿﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ اﻟﮑﺘﺮون ﺧﻮد را از آب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﯿﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
د( ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺷﻮرهﮔﺬار ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮﻧﯿﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ اﻟﮑﺘﺮون ﺧﻮد را از آب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﮐﺴﯿﮋن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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 1وﯾﺮوسﻫﺎي RNAدار ،ﻣﺎده ژﻧﺘﯿﮏ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﯾﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪي

ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ  DNAدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2وﯾﺮوسﻫﺎي DNAدار ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺮوسﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﯾﺮوسﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺪوﺳﯿﺘﻮز وارد ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و وﯾﺮوسﻫﺎي
ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺎفﻫﺎﯾﯽ در دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ وارد ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (3ﺑﺮﺧﯽ وﯾﺮوسﻫﺎ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﻧﺪ ) .از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺮوس (HIV
 (4وﯾﺮوسﻫﺎي RNAدار ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﻌﮑﻮس  RNAﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  DNAدرون ﻣﺎده ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﯾﺮوس HIV
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 4در ﮔﺎم دوم ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO2از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ 6ﮐﺮﺑﻨﯽ آزاد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﮔﺎم ﺳﻮم ﮐﺮﺑﺲ ،اﺑﺘﺪا ﺗﺮﮐﯿﺐ 5ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از آن ﯾﮏ  CO2ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺗﺮﮐﯿﺐ  4ﮐﺮﺑﻨﯽ اﮐﺴﯿﺪﺷﺪه و اﻟﮑﺘﺮون و ﻫﯿﺪروژن آن
ﺑﻪ  NAD+ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 (2در واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف  ،NADHﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
 (3در ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺠﺎد  ، FADH2ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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 2ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازي ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ و ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي ﻫﻢ ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ،واﮐﻨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢآ و

ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ و زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي و ﺑﯽﻫﻮازي ،ﺗﻮﻟﯿﺪ  ATPدر ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺶﻣﺎده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت از ﻣﻮاد
آﻟﯽ ﺑﻪ  ADPﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺗﻮﻟﯿﺪ  ATPدر ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي درون ﺳﯿﺘﻮﺳﻞ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري!
 (3در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻨﻔﺲ ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و درون ﺳﯿﺘﻮﺳﻞ  NADHﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 (4در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازي ،ﺗﺠﺰﯾﻪ  NADHدر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ و ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ  ATPﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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 4ﮔﯿﺎﻫﺎن  C4ﺑﺎ روزﻧﻪﻫﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺴﺘﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪي ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ و ﺑﯽﻫﻮازي اﺗﯿﻠﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ  CO2درون ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري اﺳﺖ.
 (2ﮔﯿﺎﻫﺎن  C4در ﺣﻀﻮر ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن  CO2ﺟﻮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 4ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
 (3ﮔﯿﺎﻫﺎن  C4و  CAMﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﮔﯿﺎﻫﺎن  CAMﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻏﻼف آوﻧﺪي ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ  NADPHﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 2ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ)ﺳﺒﺰ ،ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮهاي( ،دﯾﺎﺗﻮمﻫﺎ و ﯾﮏﺳﻮم اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران  CO2را

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﯿﺰ آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در واﮐﻨﺶﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ،آب ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
 (3ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻫﺎي  aو  bدر ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 (4ﮔﯿﺎه دﯾﻮوﻧﻪ ﺣﺸﺮهﺧﻮار اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺑﺮونﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 2رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺮﯾﺰي داراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ژﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
اﻟﻒ( رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺮﯾﺰي در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ب( ﻫﻤﻪي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮر در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
ج( رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺮﯾﺰي ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ژنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
د( ﻓﻘﻂ رﻓﺘﺎر اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺮك ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 1زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺮوﻣﻮن ﺑﺮروي ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻫﻢﮔﻮﻧﻪ)ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز ،ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (3ﺑﮑﺮزاﯾﯽ در زﻧﺒﻮرﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﻮنﺷﺪن ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 (4زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻐﺬﯾﻪ زادهﻫﺎي ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 4در آزﻣﺎﯾﺶ اول ﮔﻮس ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻮاره ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮔﻮﻧﻪي رﻗﯿﺐ ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﺮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در آزﻣﺎﯾﺶ دوم ﮔﻮس ،ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ  1و  3ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
 (2در ﻫﺮ دو آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻮس ،ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎمﻫﺎي واﻗﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
 (3در آزﻣﺎﯾﺶ اول ،ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪي ﻏﺎﻟﺐ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ.
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 1ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﻨﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي رگﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ و روده آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﺳﻠﻮلﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ روﯾﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 (3ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺮوي ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺪ زﯾﮕﻮت ،ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﺮي ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﮐﻨﮑﻮر | ﺻﻔﺤﻪي 5
 (4ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﭘﺮدهﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
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 1اﺳﭙﺮمﻫﺎ ﺑﺎ اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻟﻘﺎح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ورود ﻫﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم ،اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز IIرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ورود ﻫﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم

ﺑﻪ درون اﯾﻦ ﺳﻠﻮل 69 ،ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪ)  23ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﭙﺮم و  46ﺗﺎ ﻣﺮوﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ( درون ﺳﻠﻮل ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در زن اوول
ﯾﺎ ﺗﺨﻤﮏ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﮐﺮاﺳﯿﻨﮓاور ،ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم دوﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوي دو ﻧﻮع اﻟﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ اﺳﺖ.
 (3اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﯿﻮز IIﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻮلﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻟﻘﺎح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎي اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ و دوﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

16

 4ﻏﺪه ﭘﺮوﺳﺘﺎت و ﭘﯿﺎزي-ﻣﯿﺰراﻫﯽ در ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻫﻤﻪي ﻏﺪد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺧﺮوج اﺳﭙﺮمﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ

در ﻣﯿﺰراه را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮمﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪي ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد وزﯾﮑﻮل ﺳﻤﯿﻨﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺮﺷﺤﺎت اﯾﻦ ﻏﺪه ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 (2ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻏﺪد ﭘﯿﺎزي-ﻣﯿﺰراﻫﯽ در ﺧﻨﺜﯽﮐﺮدن ادرار اﺳﯿﺪي درون ﻣﯿﺰراه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
 (3ﻏﺪد ﭘﯿﺎزي-ﻣﯿﺰراﻫﯽ ،ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪي ﻣﯿﺰراه وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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 2ﺑﮑﺮزاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ واﻟﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﻮنﺷﺪن ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺑﺴﯿﺎري از ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (3ﺑﮑﺮزاﯾﯽ درﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﺴﻦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دور از ﻧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﮑﺮزاﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
 (4ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 4در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﻮﻓﺎز دوك از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻫﻤﻪي رﺷﺘﻪﻫﺎي آن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 1،2و  (3ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎي دوك ﺑﻪ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺻﻔﺤﻪي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮل در ﻣﺠﺎورت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ در
ﻗﻄﺒﯿﻦ ﺳﻠﻮل در ﻣﺠﺎورت ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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 3ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻً دودوراﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ اﯾﻦ دو از ﻫﻢ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻘﻄﻪي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ

ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﻫﺮ دوراﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ،دو آﻧﺰﯾﻢ DNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (2ﻫﺮ  DNAﺣﻠﻘﻮي ﺑﺎﮐﺘﺮي ،داراي ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻏﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﺑﻪ زاي ﻫﺮ DNAﺣﻠﻘﻮي ﻣﻌﻤﻮﻻً دو دوراﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
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 1ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ و در ﻣﻮارد زﯾﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﻫﻤﻪي ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺳﻠﻮل ﻫﺪف ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 6ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
 (3اﻏﻠﺐ ﻫﻮرﻣﻮونﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪي ﯾﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي دارﻧﺪ.
 (4ﺗﺮﺷﺢ اوﻟﯿﻪي ﺑﺴﯿﺎري از ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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 4ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎي ﺻﺎف در ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺒﯿﻪ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻣﮋﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﻻﯾﻪي دوم ﭼﺸﻢ و در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻻﻟﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ

در ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ رگ ﺧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻣﮋﮐﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﺟﺎﺟﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺶ رﻧﮕﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﺪارد.
 (2ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻋﻨﺒﻪ در ﻣﺠﺎروت ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺪﺳﯽ ﻧﺪارد.
 (3ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻣﮋﮐﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺻﻠﺒﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ) ﻧﻪ زﻻﻟﯿﻪ( ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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 2ﭘﻼﻧﺎرﯾﺎ دو ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ)ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﻧﺪرﯾﺖ و آﮐﺴﻮن( در دو ﻃﺮف ﺑﺪن دارد .ﻣﻠﺦ ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ ﺷﮑﻤﯽ دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﺑﺪن داراي ﯾﮏ

ﮔﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪن ﺣﺸﺮه از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻫﺮ ﺑﻨﺪ داراي ﭼﻨﺪ ﮔﺮه ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﭘﻼﻧﺎرﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮه ﻋﺼﺒﯽ در ﻃﻮل ﺑﺪن ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻠﺦ در ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ ﻗﺮار دارد.
 (3ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ در ﺟﺎﻧﻮران داراي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻃﻮل ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﭘﺎﻫﺎي ﻣﻠﺦ اﻋﺼﺎب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
 (4ﮔﺮهﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﭘﻼﻧﺎرﯾﺎ درون ﻣﻐﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻣﻐﺰ ﭘﻼﻧﺎرﯾﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﭼﺸﻢﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 4در اﻧﻌﮑﺎس زرﭘﯽزﯾﺮ زاﻧﻮ ﻧﻮرون راﺑﻂ ،ﻧﻮرون ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ دوﺳﺮ ران را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎرﮐﺮدن ﻧﯿﺰ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻮرون ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ زردﭘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درﺷﺖﻧﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
 (2ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻋﻘﺐ ران ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد! ﺑﻠﻪ ﻧﻮرون ﺣﺮﮐﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
 (3ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ در رﯾﺸﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻋﺼﺐ ﻗﺮار دارد؛ ﻟﺬا آﮐﺴﻮن آن ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ را وارد ﻧﺨﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 1در ﺧﺰه و ﺑﺎزداﻧﮕﺎن ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﻣﺎده در ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶ دارد ).در ﺳﺮﺧﺲ ﻫﺎگﻫﺎ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!( .ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ

ﻓﻘﻂ در ﺑﺎزداﻧﮕﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ در ﺧﺰه ،اﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺧﺰه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﮔﯿﺎه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮد.
 (3در ﮔﯿﺎﻫﺎن داﻧﻪدار ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮده ﻧﺎرس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻏﯿﺮﻫﻢاﻧﺪازه) روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ ﻏﯿﺮﻫﻢاﻧﺪازهاﻧﺪ( ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﻫﻤﻪي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮده
وارد ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 (4رﺷﺪ ﭘﺴﯿﻦ در ﮔﯿﺎﻫﺎن داﻧﻪدار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ درون اﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﮐﻨﮑﻮر | ﺻﻔﺤﻪي 7
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 2ﻣﻮارد اﻟﻒ و د ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻻﻟﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺗﮏﻟﭙﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
اﻟﻒ( از ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﻠﻮل ب ،ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺼﻞﮐﻨﻨﺪه روﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﺎدر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ب( از ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﻠﻮل اﻟﻒ ،روﯾﺎن ﺗﮏﻟﭙﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﺑﺮگﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج( در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﮏﻟﭙﻪ ،در داﻧﻪي ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ،ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺒﻮﻣﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
د( ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺼﻞﮐﻨﻨﺪه روﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﯿﺎه واﻟﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮﻫﻢاﻧﺪازه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 2ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎري ،ﻫﻮرﻣﻮن اﺗﯿﻠﻦ در ﮔﯿﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﻮنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ،

از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ ،ﻫﻮرﻣﻮن اﺗﯿﻠﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﺑﺴﺰﯾﮏاﺳﯿﺪ در ﺧﺘﻔﮕﯽ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
 (3ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،اﺗﯿﻠﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،آﺑﺴﺰﯾﮏاﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ روزﻧﻪﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮق در ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
 (4ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ،آﺑﺴﺰﯾﮏاﺳﯿﺪ و اﺗﯿﻠﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .آﺑﺴﺰﯾﮏاﺳﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ روﯾﺎن درون داﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
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 1ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  10-4ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؛ در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﻧﻤﻮ ﺳﺎﻗﻪ؛ دﺳﺘﻪﻫﺎي آوﻧﺪي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻐﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﻤﻮ ،اﺳﺘﻮاﻧﻪي ﮐﺎﻣﺒﯿﻮم ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪي ﭼﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 (3در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮ ،ﻣﻐﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽرود؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﺳﺘﻮاﻧﻪي ﮐﺎﻣﺒﯿﻮم و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎي آوﻧﺪي ،ﺳﺒﺐ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷﺪن اﺷﻌﻪﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻣﯽﺷﻮد.
 (4در ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم ﻧﻤﻮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﺒﯿﻮم ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
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 1ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  8-2ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؛ ﺑﺪن ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ  4ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺮﮐﺎت ﻗﻄﻌﻪ »اول و ﺳﻮم« و »دوم و

ﭼﻬﺎرم« ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﺬا در ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻗﻠﺐ اﺳﺖ) ﻗﻄﻌﻪ ،(1در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪن)ﻗﻄﻌﻪ (4ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺣﻠﻘﻮي)ﺧﺎرﺟﯽﺗﺮ( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﻋﻀﻼت ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﻣﻨﺴﺒﻂ! و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺪن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 (3اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
 (4اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
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 3در ﺳﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻪي اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎي دراز ،ﮔﻠﺒﻮلﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﺬا در ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ آرﻧﺞ ﺳﻠﻮل ﻫﺪف ارﯾﺘﺮوﭘﻮﯾﺘﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  8-10ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؛ در اﻃﺮاف ﺣﻔﺮهي ﻣﺮﮐﺰيِ ﺗﻨﻪ اﺳﺘﺨﻮان ،ﻻﯾﻪي ﻧﺎزﮐﯽ از ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻔﻨﺠﯽ وﺟﻮد دارد.
 (2درون ﻫﺮ ﻣﺠﺮاي ﻫﺎورس ﯾﮏ ﺳﺮﺧﺮگ و ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﺮگ وﺟﻮد دارد.
 (4در ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮﻓﯽ در ﻣﺠﺎروت ﺗﯿﻐﻪﻫﺎيِ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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 3داروﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ در ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﭻﺧﻮرده دور ،در ﻣﺤﻞ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺮاوش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا درون ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﭻﺧﻮرده ﻧﺰدﯾﮏ و دور ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه

داروﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﭻﺧﻮرده دور و ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺎزﺟﺪب  NaClﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 8ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
 (2ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﭻﺧﻮرده دور ﺑﺮﺧﻼف ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﭻﺧﻮرده ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 (4در ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﭻﺧﻮرده ﻧﺰدﯾﮏ و دور ،ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻤﻮم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻧﻔﺮون ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژي اﯾﻦ ﺳﻢﻫﺎ را از ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯿﺎنﺑﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎرج و
وارد ﻧﻔﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 3ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻫﺎدي ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺸﺎي داراي ﻧﻔﻮدﭘﺬﯾﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽاﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .و ﺑﺎ ورود ﯾﻮنﻫﺎ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ؛ ﭘﺘﺎﺳﯿﻞ آب در آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﺒﯿﻮم ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز در رﯾﺸﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮﯾﺴﺘﻢ ﭘﺴﯿﻦ اﺳﺖ.
 (2در ﻗﺎرچ-رﯾﺸﻪاي ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ رﯾﺸﻪ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻧﺨﯿﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎرچ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (4ﺳﻠﻮلﻫﺎي رﯾﺸﻪ ،اﮐﺴﯿﮋن را از ﻫﻮاي ﺑﯿﻦ ﺧﺎك ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 2ﻣﻮارد اﻟﻒ و د ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ( در ﻧﻘﻄﻪ  2ﻣﻮج ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﻨﻮز در ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي-ﺑﻄﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻟﯿﺎف ﺑﯿﻦ دو ﺑﻄﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ب( در ﻧﻘﻄﻪ  ،4ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻟﺬا ﻓﺸﺎر ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ.
ج( در ﻧﻘﻄﻪ  3ﻫﻨﻮز درﯾﭽﻪﻫﺎي دﻫﻠﯿﺰي-ﺑﻄﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮن ﺳﯿﺎﻫﺮﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از دﻫﻠﯿﺰ وارد ﺑﻄﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
د( در ﻧﻘﻄﻪ  1ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﮔﺮه ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ-دﻫﻠﯿﺰي آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در اواﺧﺮ ﻣﻮج  Pاﻧﻘﺒﺎض دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
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 1درﯾﭽﻪ اﺑﺘﺪاي ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻋﺼﺎب ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖ ،در ﻃﻮل ﻣﻮﯾﺮگ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻓﺸﺎر ﺗﺮاوﺷﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (3ﻋﺪم ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم اﮐﺴﯿﮋنرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازي در ﺳﻠﻮل ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﻻﮐﺘﯿﮏاﺳﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺒﺐ درد ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
 (4اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.
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 2در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز و ﻣﻠﺦ ﺧﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪه از رگ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1رگ ﭘﺸﺘﯽ در ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ رگ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺳﺮ و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺮد.
 (3در ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ،رگ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮن را وارد ﻗﻠﺐﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪاي ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (4در ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ،رگ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﮐﻨﮑﻮر | ﺻﻔﺤﻪي 9
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 3ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞﻫﺎ ﺟﺰ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺎي ﮐﺎذب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در واﮐﻨﺶﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖﻫﺎ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖ و ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮزﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (2اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖ و ﺗﺮﺷﺢﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻋﻼﯾﻢ آﻟﺮژي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ).ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺪه
ﻋﻼﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ(
 (4ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖ و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎي  Tﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺘﯽژن ﺳﻄﺢ وﯾﺮوس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 1ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﺷﯽ ﻓﺸﺎر ﺣﻔﺮه ﺟﻨﺐ)ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ( ،ﺣﺠﻢ ﺷﺶﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺒﺴﺎط دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ )اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻞ ﮔﻨﺒﺪي( ،ﺑﺎزدم رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻮاي ﻣﺮده از ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
 (3ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دم و ﺑﺎزدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻓﻘﻂ ﻫﻮاي ﺟﺎري ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ذﺧﯿﺮهﻫﺎي دﻣﯽ و ﺑﺎزدﻣﯽ و ﻫﻮاي ﺟﺎري اﺳﺖ.
 (4ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻘﺒﺎض دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ )ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ( ،دم رخ ﻣﯽدﻫﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوج ﻫﻮاي ذﺧﯿﺮه ﺑﺎزدﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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 4در ﻫﺮﻧﻮع ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ،اﮐﺴﯿﮋنرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا ﺧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻧﻘﺺ ژﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ)ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ( ﯾﺎ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽﺷﮑﻞ)اﯾﺠﺎد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ( ﺷﻮد.
 (2اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﯿﻨﻮر ،ﻫﺘﺮوزﯾﮕﻮساﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 (3اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻌﺪ از  5ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ در ﺧﻮنﺳﺎزي ﻧﺪارﻧﺪ.
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 3ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﻌﺪه)ﻣﺠﺎور ﮐﺎردﯾﺎ( آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﯿﻦ در دوران ﻧﺎﻣﺰدي را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
1و (2ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﯿﻠﻮر و ﮐﺎردﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺳﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (4ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ در ﻣﺠﺎرو ﭘﯿﻠﻮر ،آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎﮐﺘﻮر داﺧﻠﯽ و اﺳﯿﺪﻣﻌﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪاي در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
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 1در اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽِ ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﮑﺮﺗﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﮑﺮﺗﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت از ﭘﺎﻧﮑﺮاس را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2اﻋﺼﺒﺎب ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺷﺤﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 (3ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ارﯾﺘﺮوﺳﯿﺖﻫﺎ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﻠﯽروﺑﯿﻦ و ﺑﯿﻠﯽوردﯾﻦ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ ﮐﺒﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 (4اﻣﻼح ﺻﻔﺮاوي ﺟﺬب ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 4در وال ﮐﻮژﭘﺸﺖ ،ﮔﻮارش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ﮔﻮارش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﺳﻨﮕﺪان و ﮔﻮارش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

در روده آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وال ﮐﻮژﭘﺸﺖ ،در ﻣﺤﻞ آﻏﺎز ﮔﻮارش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﮔﻮارش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 (2در وال ﮐﻮژﭘﺸﺖ ،ﮔﻮارش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻞ آﻏﺎز ﮔﻮارش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ)ﻣﻌﺪه( ﮔﻮارش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 (3در وال ﮐﻮژﭘﺸﺖ ،ﮔﻮارش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﺻﻔﺤﻪي  | 10ﺳﺆاﻻت زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
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2

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي در ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ

 Aﺧﻮن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  AO ،AAو  . ABﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارﯾﻢ:
AO + AA + AB= 0,6 => AO + AB = 0,4
F(A)= AA + 0،5 AO + 0,5 AB = AA + 0,5 (AB + AO) = 0,2 + 0,2 = 0,4
A + B + O = 1 => B+ O = 0,6 => B = O = 0,3
اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Aﺧﻮن دﻫﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  AO ، AAو  .OOدر ﺻﻮرت آﻣﯿﺰش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ دارﯾﻢ:
AA + AO + OO = 0,16 + 0,24 + 0,09 = 0,49
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1

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت )اﻋﻢ از ﺟﻨﺴﯽ و اﺗﻮزوم و  ، ( ..ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﻣﻐﻠﻮب را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ

در ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ آﻟﻞ ﺑﯿﻤﺎري را ﭼﻪ  aﭼﻪ  Aدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ )ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ آﻟﻞ ﺑﯿﻤﺎري را  aﯾﺎ  Aرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ( ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن را ﺗﻐﯿﺮر
ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ آﻟﻞ ﺑﯿﻤﺎري را  aدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺮدان ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺘﻤﺎ  aaو زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺘﻤﺎ  AAﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺴﺮ و
1

2

دﺧﺘﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  aaو  AAﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ  Aa * Aaﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﻌﺪي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده AA + 4 Aa + 4 aa
1

1

3

1

1
4

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  2ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 4 aaو ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  2دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 4 AA + Aaو ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
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1 1 1 3 1
= ∗ ∗ +
2 4 2 4 2
3

اﮔﺮ  nرا ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺗﻌﺪاد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﻟﻞ ﻫﺎ از ﻓﺮﻣﻮل

)1

ﺗﻌﺪاد راﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﯽ.

(
2

ﺗﻌﺪاد ژﻧﻮﺗﯿﭗ از راﺑﻄﻪ

)1

(
2

و ﺗﻌﺪاد ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ از راﺑﻄﻪ + n

اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  9ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه  36 ،راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﻟﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ  18ﺗﺎي آن ﻫﻤﺘﻮاﻧﯽ و  18ﺗﺎي دﯾﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪا
ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  45و ﺗﻌﺪاد ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺑﺮاﺑﺮ  9 + 18 = 27ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و = 0.6
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27
45

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ رﻧﮓ ﺣﺘﻤﺎ اﺗﻮزوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دو آﻟﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺮ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺖ ﺟﻨﺴﯽ

در ﻣﻠﺦ ﺗﻨﺎه ﯾﮏ آﻟﻞ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻃﻮل ﺑﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻔﺎت ﺟﻨﺴﯽ  ،آﻟﻞ ﻣﺎده ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ
ﻧﺮﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪي ﮐﻪ در ﻣﺎده ﻫﺎي واﻟﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻮده و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ دارﯾﻢ a) :ﺑﻠﻨﺪي،
 Aﮐﻮﺗﺎﻫﯽ W ،ﺳﻔﯿﺪ و  Bﻣﺸﮑﯽ(
P: XAO BW * XaXa WW
1
1
1
F1: 2 XaO + 2 XAXa , 2 BW +2 WW
1

1

1

, 2 BW +2 WW

1

1

1

1

F2: 4 XAO + 4 XaO + 4 XAXa + 4 XaXa
1

درﺑﯿﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﻧﯿﻤﯽ ﺑﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧﯽ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ  2ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﺑﮑﺮزاﯾﯽ و ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﻟﻘﺎح داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﻧﻮﻋﯽ روش ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ در آن ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﺑﮑﺮزاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ،زادهﻫﺎي ﮐﻠﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﮑﺮزاﯾﯽ ،زادهي ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺨﻤﮏ ﻟﻘﺎحﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
 (2ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻗﻠﺐ دو ﺣﻔﺮهاي ﻧﺪارﻧﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﻮران ،در ﻫﻤﻪي ﺷﺮاﯾﻂ ،از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »در ﺷﺮاﯾﻄﯽ« ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
 (3ﻫﻤﻪي ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺮزاﯾﯽ ،ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز دارﻧﺪ .در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز ،در ﺻﻮرت ﮐﺮاﺳﯿﻨﮓاور
ﯾﺎ ﺟﻬﺶ ﻣﻀﺎﻋﻒﺷﺪن ،اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎي ﻫﻤﺘﺎ وﺟﻮد دارد.
 (4ﻫﻤﻪي ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ دارﻧﺪ ،ﺷﺒﮑﻪاي از ﻧﻮرونﻫﺎ را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﻮارش ﻏﺬا درون ﺳﻠﻮل ،ﻓﻘﻂ در اﺳﻔﻨﺞﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
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4

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ و دوزﯾﺴﺘﺎن ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﭘﺮدهي ﻣﻨﻨﮋ دارﻧﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﻨﮋ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze

ﮐﻨﮑﻮر | ﺻﻔﺤﻪي 11
 (2ﺑﺴﯿﺎري از دوزﯾﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎر اﻧﺪام ﺣﺮﮐﺘﯽ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ.
 (3ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ.
 (4ﻫﻤﻪي ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎي دﻣﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﻓﺮوﺳﺮخ را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
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1

ﻓﻘﻂ وﯾﺮوسﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﭘﻮﺷﺶ ﻟﯿﭙﯿﺪي دارﻧﺪ .ﻣﯿﺰﺑﺎن وﯾﺮوسﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪي ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻓﺎﻗﺪ

دﯾﻮارهي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎي دﯾﮕﺮ DNA ،دارﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ وارد ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  DNAﺧﻮد را ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (3ﻫﯿﭻﮐﺪام از وﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻏﯿﺮزﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (4وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﭙﺴﯿﺪ ﮐﺮوي دارﻧﺪ و وﯾﺮوسﻫﺎي ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮوي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﺗﺎﻧﻮل )اﻟﮑﻞ( ﺑﺮاي ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎن )ﺳﺎﮐﺎروﻣﯿﺴﺰ ﺳﺮوﯾﺰﯾﻪ( ﺳﻤﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻪ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﯽﻫﻮازي ،ﻣﺜﻞ درون ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮو ،ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازي ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﮔﺎز ﺷﻮد ﮐﻪ درب ﻗﻮﻃﯽ را
ﺑﺮآﻣﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (3ﺗﻮدهي ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ داراي ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﯾﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﭙﮏ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ،
ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 (4در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ )آب داراي ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﮐﻢ( ،آﻏﺎزﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ واﮐﻮﺋﻞ ﺿﺮﺑﺎندار ،ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي درون ﺳﻠﻮل را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮔﻮس ،در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻇﺮف ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻫﻮازي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﻠﻮﮐﺰ ،در دو ﺑﺨﺶ

ﺑﯽﻫﻮازي و ﻫﻮازي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد و در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازي ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي 40 ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPو  6ﻣﻮﻟﮑﻮل آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPدر ﮔﺎم  1ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ،
ﺑﺎزده ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ 38 ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPاﺳﺖ .در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ 2 ،ﻓﺴﻔﺎت در ﮔﺎم  3ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ و  2ﻓﺴﻔﺎت در ﮔﺎم  3ﮐﺮﺑﺲ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و  2ﭘﯿﺮووات
ﻫﻢ در ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
 (2در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  10ﻣﻮﻟﮑﻮل  NAD+و  2ﻣﻮﻟﮑﻮل  FADﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ  4ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPدر ﮔﺎم  4ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.
 (3در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  40ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPو  6ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازي 2 ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  NAD+در ﮔﺎم  3ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ و  2ﻣﻮﻟﮑﻮل
 ATPدر ﮔﺎم  1ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ ،ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (4در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي 2 ،اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ  Aو دو اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد د ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ ـ آﻧﺰﯾﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪهي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮ دياﺳﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺰﯾﻢ DNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﯾﻪي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏاﺳﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﻣﯽﺷﻮد.
ب ـ ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻮع آن ،ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهي آﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ و ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻻﮐﺘﯿﮑﯽ دو ﻧﻮع ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ
دوﮐﺮﺑﻨﯽ و ﭘﯿﺮووات ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهي ﻫﯿﺪروژن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ج ـ  FADدر ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي ،در زﻧﺠﯿﺮهي اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻠﻮل در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  FADرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آن در
ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
د ـ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺘﻮﺳﻞ و اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎي آن ﻫﺴﺖ .واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺑﯽﻫﻮازي ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﻣﺮﺣﻠﻪي  (1در ﺳﯿﺘﻮﺳﻞ و واﮐﻨﺶﻫﺎي ﻫﻮازي ﺗﻨﻔﺲ )ﻣﺮﺣﻠﻪي
 (2در اﻧﺪاﻣﮏ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.biomaze.irو ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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معموالً ریزوپوس استولونیفر  ..................تولید میکند و مواد غذایی مورد نیاز خود را  ..................تامین مینماید.
 )1با نمو زیگوت ،هاگ جنسی -با ترشح آنزیمهای گوارشی
 )2درون اسپورانژ ،هاگهایی با ژنوتیپ یکسان -از طریق تجزیه مواد آلی
 )3در شرایط مساعد با تقسیم میوز ،هاگ جنسی -با ایجاد روابط همزیستی
 )4در نوک نخینههای هاپلوئید ،هاگدان غیرجنسی -بدون ایجاد ساختار میسلیوم
کدام عبارت ،جملة زیر را به طور نامناسب تکمیل مینماید؟
بیشتر قارچهایی که  ..................میتوانند ..................
 )1فاقد تولیدمثل جنسی هستند -از نظر اقتصادی مفید باشند.
 )2در قارچ-ریشهای موثرند -نخینههایی را وارد سلولهایِ پوست ریشه کنند.
 )3در ایجاد گلسنگ نقش دارند -درون آسکوکارپ ،چندین هاگ متنوع تولید کنند.
 )4فاقد بافت تمایزیافتهاند -توسط دیوارههای عرضی ،هستههای نخینه را از هم جدا نمایند.
در کدام گزینه ،ویژگیهای ذکر شده به ترتیب مربوط به « بسیاری از آغازیان» و « برخی از جلبکهای پرسلولی» میباشد؟
 )1قادر به تشکیل زیگوت نمیباشند -عدم تولید اکسیژن در واکنشهای نوری فتوسنتز
 )2به صورت تکسلولی یافت میشوند -کراسینگاور به هنگام تقسیم زیگوت
 )3تولید گامت در شرایط نامساعد -تناوب نسل اسپوروفیت و گامتوفیت
 )4فاقد بافتهای تمایزیافتهاند -تولید کلروفیلهای  aو b
در کپک مخاطی پالسمودیومی  ..................کالمیدوموناس ،سلولهای تاژکدار میتوانند ..................
 )1همانند -با ادغام هستههای خود ،زیگوت دیپلوئید تولید کنند.
 )2برخالف -در پی تقسیم میوز در شرایط نامساعد تولید شوند.
 )3برخالف -با انجام تقسیم سلولی ،به سرعت تکثیر شوند.
 )4همانند -حاصل رویش زیگوتهای مقاوم باشند.
در چرخة زندگی کاهوی دریایی ،هر ساختار پرسلولی و فتوسنتزکننده ..................
 )1سلولهای تاژکدار تولید میکند.

 )2حاصل میتوز ،سلول چند تاژکی است.

 )3دارای یک الل برای هر ژن خود میباشد.

 )4در ابتدا توسط سلولهای دیپلوئید تغذیه میشود.

به طور معمول ،باکتریهایی که تخلیصکردن اورانیوم از سنگ معدنهایی با عیار پایین مورد استفاده قرار میگیرند ..................
 )1از جمله متابولیزهکنندههای مواد آلی هستند.

 )2میتوانند با استفاده از انرژی نور ATP ،بسازند.

 )3با مصرف ترکیبات گوگردی ،کربن خود را تامین میکنند.

 )4با تغییر شیمیایی ترکیبات گوگردی ،انرژی خود را تامین میکنند.

کدام گزینه ،عبارت زیر را درباره باکتریها به درستی تکمیل مینماید؟
در فرآیند ترانسفورماسیون  ..................فرآیند همیوغی ..................
 )1همانند -قطعهای از  DNAبا عبور از دیواره سلولی ،وارد سیتوپالسم میشود.
 )2برخالف -ژنهای بیگانه همواره در ساختار کروموزوم اصلی جای میگیرند.
 )3برخالف -امکان ایجاد مقاومت باکتری نسبت به آنتیبیوتیک وجود دارد.
 )4همانند -تعداد نقاط آغاز همانندسازی در باکتری میتواند افزایش یابد.
چند مورد ،دربارة واکنشهای نوری فتوسنتز جهت تولید یک قند گلوکز درست است؟
الف -الکترونهای خارج شده از کلروفیل  ،P700به سطح خارجی تیالکوئید منتقل میشوند.
ب 18 -گروه فسفات معدنی توسط پروتئین کانالی در غشای تیالکوئید مصرف میشود.
ج 6 -مولکول آب جهت تامین الکترونهای زنجیره انتقال الکترون ،تجزیه میشوند.
د -الکترونهای خارجشده از کلروفیل  ،P680انرژی پمپ غشایی را تامین میکنند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

سلولهای میانبرگ گیاه  ..................در طول  ..................نمیتوانند  ..................نمایند.
 )1کاکتوس -شب CO2 -را درون واکوئل مرکزی خود تثبیت

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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 )2ذرت -روز -با صرف انرژی ،چرخه کالوین را راهاندازی
 )3یوالف -روز -تحت تاثیر هورمونها mRNA ،تولید
 -C3 )4شب -با تجزیه ترکیب 5کربنی CO2 ،تولید
در تخمیر الکتیکاسید  ..................تخمیر الکلی ،مولکول .................. NADH
 )1همانند -قبل از تولید  CO2به مصرف میرسد.

 )2برخالف -همراه با  H+در سیتوسل مصرف میشود.

 )3همانند -برای تداوم گلیکولیز ،بازسازی میشود.

 )4برخالف -مولکول حاصل از گلیکولیز را احیا میکند.

کدام عبارت ،جمله زیر را دربارة واکنشهای تنفس سلولی در یک لنفوسیت به نادرستی تکمیل میکند؟
در گام  ..................چرخة کربس ،برخالف ..................
 )1اول -واکنش تولید استیل کوآنزیمآ CO2 ،تولید نمیشود.
 )2سوم -گام سوم گلیکولیز ،مصرف فسفات بعد از تولید H+صورت میگیرد.
 )3دوم -گام اول گلیکولیز ،با آزاد شدن هر  ،CO2دو هیدروژن از ترکیب کربندار جدا میشود.
 )4پنجم -گام سوم چرخه کربس ،احیا شدن  ، NAD+همراه با تولید ترکیب 4کربنی صورت میگیرد.
چند مورد ،دربارة همة رفتارهای جانوری ،درست است؟
الف -محصول برهمکنش اطالعات ژنی و یادگیری میباشند.
ب -در جهت کاهش هزینههای مصرفی انتخاب شدهاند.
ج -در پی تولید پیکهای شیمیایی ،بروز میکنند.
د -در افراد یک گونه به یک شکل انجام میگیرند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

رفتار عنکبوت نر بیوه سیاه برخالف رفتار  .................. ،..................نمیباشد.
 )1شیرهای نر جوان در شرق آفریقا -کاهنده بقای ژنهای جاندار
 )2پروانه مونارک در هنگام تغییر فصل -متاثر از اطالعات وراثتی
 )3جلب جفت توسط ماهی خاردار -حفظکننده بقای جاندار
 )4نقش پذیری جوجه اردکها -دارای بخش غریزی
کدام عبارت ،دربارة همة انواع رقابت ،درست است؟
 )1نوعی رابطه همزیستی بین دو جاندار شکل میگیرد.
 )2دسترسی همة گونههای رقیب به منابع محدود میشود.
 )3افزایش شباهت بین دو جاندار ،شدت رقابت را میافزاید.
 )4بین دو جانور با کنام بنیادی مشترک در یک زیستگاه شکل میگیرد.
کدام گزینه ،عبارت زیر را درباره ساخت یک مولکول  mRNAدر نخستین جاندار دستورزی شده ،به طور نامناسب تکمیل مینماید؟

در مرحله  ..................رونویسی  ..................میشود.
 )1اول RNA -پلیمراز به دو رشته  DNAمتصل
 )2دوم -پیچ و تاب  DNAدر محل جایگاه آغاز رونویسی از هم باز
 )3سوم -پس از حرکت RNAپلیمراز ،رونوشت جایگاه آغاز رونویسی ایجاد
 )4دوم -در تمام طول راهانداره ،پیوندهای هیدورژنی بین دو رشته  DNAشکسته
با توجه به اپران لک در اشریشیا کالی ،کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل مینماید؟

جهش در توالیهای  ..................اپران لک ،نمیتواند ..................
 )1ژن ساختاری -فقط تولید آنزیم تجزیهکننده الکتوز را متوقف کند.
 )2تنظیمی خارج از -سبب تولید مداوم آنزیم جذبکننده الکتوز شود.
 )3تنظیمی خارج از -شناسایی راهانداز توسط RNAپلیمراز را تسهیل کند.
 )4تنظیمی داخل -با ایجاد مهارکننده غیرطبیعی ،بیان ژنها را افزایش دهد.
کدام عبارت ،درباره همة عوامل رونویسی در سلولهای یوکاروتی ،درست است؟

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze
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 )1به توالیهای تنظیمکننده ژن متصل میشوند.
 )2به دنبال ترجمه  mRNAدر سیتوسل ،تولید میشوند.
 )3بیان ژنها را در مراحل مختلف رونویسی ،کنترل میکنند.
 )4با قرارگیری افزاینده در کنار راهانداز  ،بیان ژنها را میافزایند.
دربارة ساخت واکسن علیه ویروس هرپس تناسلی با روشهای مهندسی ژنتیک و مکانیسم فعالیت آن ،کدام مورد صدق نمیکند؟

 )1افزودن آنزیم محدودکننده به ویروسی با کپسید چندوجهی
 )2تولید پروتئینهای سطحی ویروس هرپس توسط آنزیمهای یوکاریوتی
 )3جدا نمودن ژن رمزکننده یکی از پروتئینهای پوشش پروتئینی هرپس
 )4عدم اتصال لنفوسیت Tبه پروتئین سطحی موجود بر سطح ویروس آبلة گاوی
چند مورد ،درباره تاثیر انتخاب طبیعی در جمعیتهای جانوری ،درست است؟
الف -صفات افزاینده بقا و تولیدمثل فرد را بر میگزیند.
ب -میتواند با شکلدهی به رفتار ،رقابت بین گونهها را کاهش دهد.
ج -در طی فرآیند تغییر گونهها ،صفات چشمگیر نر ها را انتخاب کرده است.
د -در جهت همآهنگ نمودن ساختار بدن گونهها در یک اجتماع زیستی عمل میکند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

در هر نوع آمیزش غیرتصادفی در یک جمعیت از جانداران که فراوانی  ..................افزایش مییابد ،قطعاً ..................
 )1افراد با فنوتیپ خالص -جمعیت به دو زیرگروه فنوتیپی تقسیم میشود.
 )2نسبی ژنوتیپهای خالص -افراد خویشاوند با هم آمیزش میکنند.
 )3نسبی ژنوتیپهای ناخالص -ساختار ژنی جمعیت تغییر مییابد.
 )4افراد با فنوتیپ ناخالص -فراوانی اللهای غالب تغییر میکند.
در نظریة ترکیبی انتخاب طبیعی برخالف نظریة ..................
 )1مالتوس ،تنوع ژنی فقط با ایجاد اللهای جدید ممکن میگردد.
 )2المارک ،با تغییر شرایط فیزیکی حیات ،افراد ناسازگار حذف میشوند.
 )3داروین ،افراد سازگار با محیط بیشترین تعداد زادهها را ایجاد میکنند.
 )4چارزلیل ،در طول تاریخ ،تغییرات تدریجی در شرایط محیطی رخ داده است.
ساختار اصلی  ..................در نیای مشترک این دو گونه یافت نمیشود.
 )1آبششِ ماهی و خرچنگ دراز

 )2لگنِ سوسمار و مار

 )3حفرة گلوییِ مرغ و انسان

 )4دمِ ماهی و الک پشت

کدام عبارت ،دربارة اندام حرکتی جلویی خفاش ،درست است؟
 )1کوتاهترین انگشت دارای دو بند میباشد.

 )2کوتاهترین استخوان کف ،به انگشت شصت متصل است.

 )3یک استخوان ساعد در مفصل آرنج حضور دارد.

 )4استخوانهای بازو ،طول بیشتری نسبت به ساعد دارند.

در جانوری با دستگاه تولیدمثلی به شکل زیر ،هیچگاه  ..................نمیشود.
 )1تقسیمات زیگوت در لوله تخمبر ،آغاز
 )2بعد از انجام لقاحداخلی ،تخمگذاری در خاک انجام
 )3گامتهای متحرک مستقیماً به دستگاه تناسلی منتقل
 )4به منظور جلب جفت برای وقوع لقاح خارجی ،آشیانهسازی انجام
در دستگاه تولیدمثلی انسان ،سلولهای  .................. ،..................نمیباشند.
 )1برونریزِ پروستات -تحت تاثیر پیکهای شیمیایی
 )2تاژکدار -تولیده شده در لولههای پیچخوردة درون بیضه
 )3تولیدکننده تستوسترون -تحت تاثیر هورمونهای تیروئیدی
 )4اسپرماتوگونی -تحت تاثیر هورمون  FSHقادر به ایجاد ساختار 4کروماتیدی
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به طور معمول ،در بخشِ  ..................جفت انسان ..................
 )1جنینی -هورمونهای ضد آنتیژن گروه خونی Bاز رگها عبور نمیکنند.
 )2مادری -سرخرگهای پیچخورده ،حاوی مقادیر زیادی اوره میباشند.
 )3مادری -مواد غذایی خون مادر ،به پالسمایی جنین منتشر میشوند.
 )4جنینی -سرخرگهای بند ناف به دور یک سیاهرگ پیچ میخورند.
کدام عبارت ،دربارة همة سلولهای تولیدکننده اپینفرین در بدن انسان ،درست است؟
 )1تحت تاثیر پیکهای شیمیایی دستگاه عصبی ،فعالیت خود را تغییر میدهند.
 )2با اگزوسیتوز برخی مواد ،سبب بروز رفتارهای ستیز و گریز میشوند.
 )3در حضور هورمونهای تیروئیدی ،ذخیره گلیکوژن خود را میکاهند.
 )4هورمونهای غیرپروتئینی خود را از غشای سلولی منتشر میکنند.
در انسان ،هر گیرندة  ..................در ..................
 )1بویایی -بینی ،با یک نورون در لوب بویایی مرتبط میشود.
 )2مکانیکی -گوش ،با ارتعاش پرده صماخ ،پیام عصبی تولید میکند.
 )3دما -جدار عروق ،پیامهای عصبی را به سمت تاالموس هدایت میکند.
 )4درد -پوست ،پیام عصبی مربوط به محرکهای شدید را به نخاع وارد میکند.
در انسان ،برخی از تارهای عصبی تشکیلدهندة اعصاب حسی ..................
 )2با نورونهای ساقه مغز ،سیناپس ایجاد میکنند.

 )1پیامهای عصبی را به ریشه پشتی نخاع وارد میکنند.

 )3توسط غالف میلین ،عایقبندی شدهاند )4 .اطالعات حسی را به تاالموس منتقل نمیکنند.
در انسان هر یک از بخشهای ساقة مغز که در  ..................میتواند  ..................باشد.
 )1در تنظیم ضربان قلب موثر است -تقویتکننده پیامهای حسی بدن
 )2فعالیت غیرعادی دیافراگم را کنترل میکند -با اعصاب حرکتی در ارتباط
 )3در مجاورت بطن چهارم قرار دارد -محل ورود همة پیامهای حسی به مغز
 )4به غدة پینهآل نزدیکتر است -محل عبور همة پیامهای ورودی به مخچه
به هنگام فعالیت یک رشتة عصبی ،پس از خروج یونهای پتاسیم از داخل سلول ،کدام اتفاق رخ میدهد؟
 )1ایجاد پتانسیل آرامش قبل از آغاز فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم
 )2تداوم در خروج اندک یونهای پتاسیم از داخل سلول
 )3کاهش مصرف  ATPتوسط پروتئینهای غشایی
 )4تغییر شیب غلظت یون سدیم در دو سوی غشا
در گرههای لنفی کشالة ران ،گلبولهای سفیدی که پس از اتصال به آنتیژنهای سرطانی سبب افزایش تولید پروتئین دفاعی در بدن
میشوند ،نمیتوانند ..................
 )1در خارج از مغز استخوان ،تولید و بالغ شوند.
 )2در مجاورت سلولهای سالم ،پرفورین ترشح کنند.
 )3ضمن انجام دیاپدز ،بین خون و لنف جابهجا شوند.
 )4با تقسیم میتوز ،سلولهایی با طول عمر زیاد تولید کنند.
کدام عبارت ،درباره اختالت دستگاه ایمنی ،نادرست است؟
 )1هر دو نوع لنفوسیت  Bو  Tمیتوانند در بروز خودایمنی موثر باشند.
 )2در برخورد اول و دوم بدن با آلرژن ،پادتنها به سطح ماستوسیت میچسبند.
 )3همة سلولهای ایجادکننده عالیم آلرژی ،با دیاپدز به محل حضور آلرژن میروند.
 )4با ایجاد نقص ایمنی اکتسابی ،فعالیت فاگوسیتهای بافتی به شدت کاهش مییابد.
به هنگام انقباض انواع عضالت بدن انسان ،همواره ..................
 )1یونهای کلسیم از شبکة ساکوپالسمی وارد سیتوسل میشوند.
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 )2انتقالدهندههای عصبی ،به غشای سلول عضالنی متصل میشوند.
 )3تغییر فعالیت رشتههای اسکلت سلولی با مصرف  ATPصورت میگیرد.
 )4با مصرف گلوکز در واکنشهای تنفس سلولی ،انرژی مورد نیاز تامین میگردد.
به طور معمول در یک دوره کار قلبی  ..................ثانیه پس از شنیدن صدای  .................. ،..................میشود.
 -0/3 )1اول -خون در دهلیزها جمع

 -0/5 )2اول -ورود خون به بطنها آغاز

 -0/3 )3دوم -فعالیت گره پیشاهنگ آغاز  -0/5 )4دوم -انقباض میوکارد بطنها آغاز
در جانوری که همهی خون خارجشده از  ....................بالفاصله به  ....................میرود ،قطعاً ....................

 )1قلب -بافتها -چند سرخرگ پشتی از قلب جدا میشوند.
 )2سطوح تنفسی -قلب -شبکهی مویرگی کامل در بدن وجود ندارد.
 )3دستگاه گوارش -قلب -یک قلب منفذدار در سطح پشتی وجود دارد.
 )4قلب -سطوح تنفسی -قلب دوحفرهای در سطح شکمی یافت میشود.
در شکل زیر ،سلولهای عضالنی دیواره بخش  ....................سلولهای عضالنی دیواره بخش .......................
 1 )1همانند ،2 -تحت تاثیر برخی حرکات دودی لوله گوارش ،انقباض خود را از دست میدهند.
 3 )2برخالف ،2 -به هنگام خالیشدن معده ،چین خوردگیهای خود را از دست میدهند.
 3 )3برخالف  ،4قادر به انقباض ،و انتقال آن به تارهای عضالنی جلوتر میباشند.
 4 )4برخالف  ،3تحت تاثیر تحریک سمپاتیک ،فعالت خود را کاهش میدهند.
به طور معمول ،هر جانور فاقد  ....................میتواند ....................

 )1توانایی تخمگذاری -مواد جذب شده از محیط را در بدن خود به گردش در آورد.
 )2تولیدمثل غیرجنسی -با انجام تقسیم میوز ،گامتهای هاپلوئید تولید نماید.
 )3گوارش درونسلولی -مواد را در کیسه گوارشی خود به حرکت در آورد.
 )4لوله گوارش -با ترشح آنزیمها ،گوارش برونسلولی را انجام دهد.
در دوره ی کار قلب یک انسان سالم ،پس از آن که بیشترین اختالف پتانسیل الکتریکی توسط میوکارد قلبی ایجاد شد ،ابتدا  ............پایان
مییابد و بالفاصله پس از آن ............
 )1عبور خون از دریچهی میترال ـ انقباض تمام سلولهای میوکارد بطنی ،افزایش مییابد.
 )2انقباض میوکارد دهلیزی ـ کشش طنابهای ارتجاعی متصل به دریچهی سهلختی ،کاهش مییابد.
 )3تولید صدای بلندتر و بمتر قلب ـ نیروهای واردشده به دیوارهی میوکارد ،شروع به افزایش مینماید.
 )4انتشار تحریک در میوکارد بطنی ـ فشار خون در سرخرگ حامل خون تیره شروع به افزایش مینماید.
کدام عبارت ،در ارتباط با فرآیند تشکیل ادرار در انسان ،صحیح است؟
 )1همهی انواع مواد غیرآلی موجود در نفرون ،در لولهی پیچخوردهی نزدیک برخالف لولهی جمعکننده ،میتوانند از بافت پوششی مکعبی ساده عبور کنند.
 )2همهی انواع مواد آلی ،در لولهی پیچخوردهی نزدیک برخالف لولهی پیچخوردهی دور ،با صرف انرژی وارد مویرگهای خونی میشوند.
 )3همهی انواع داروها و سمها ،در لولهی خمیدهی دور هماند لولهی خمیدهی نزدیک ،توسط پمپهای انرژیخواه وارد نفرون میشوند.
 )4همهی انواع مواد زاید نیتروژندار ،در لولهی جمعکننده برخالف لولهی هنله ،از لولههای ادراری خارج میشوند.
در قلب انسان ،مسیر جریان خون هنگام  ............در جهت سمتی از بدن است که در آن سمت  ............مشاهده میشود.
 )1خروج از حفرهی دارای خون تیره ـ اندام محل مرگ و تولید گلبوهای قرمز
 )2خروج از حفرهی متصل به چهار سیاهرگ ـ ورود غذا به معده و کولون پایینرو
 )3ورود به حفرهی دارای قطورترین ماهیچهها ـ خروج غذا از معده و کولون عرضی
 )4ورود به بزرگترین سرخرگ بدن ـ حجیمترین بخش معده و ساختار تغلیظکنندهی صفرا
در بدن انسان ،گلبولهای سفید ،کدام ماده را میتوانند تولید کنند و همهی انواع گلبولهای سفید ترشحکنندهی این ماده ،چه خصوصیتی
دارند؟
 )1مادهی غیرفعالکنندهی ترومبین ـ پس از خروج از رگهای خونی ،به نوعی گلبول سفید بافتی تمایز پیدا میکنند.
 )2مادهی گشادکنندهی رگی ـ در برخورد اول با یک آنتیژن ،دارای گیرندهی آنتیژنی در سطح خود میشوند.
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 )3مادهی ایجادکنندهی منفذ در غشا ـ میتوانند بین رگها و مایع میانبافتی جابجا شوند.
 )4مادهی چسبانندهی گردههای خونی ـ توسط سلولهای بنیادی مغز استخوان ساخته میشود.
چند مورد ،در ارتباط با ساختار همهی استخوانهای بدن انسان ،صحیح است؟
الف ـ خارجیترین بخش همهی قسمتهای هر استخوان ،اجتماعی از سیستمهای هاورس دارد.
ب ـ در همهی بافتهای استخوانی ،حرکت رگهای خونی در جهت افقی و عمودی ممکن است.
ج ـ تیغههای استخوانی دارای مواد کالژندار ،فضای زیاد بین سلولهای استخوانی را پر میکند.
د ـ تعداد زیاد حفرات هر بافت استخوانی ،توسط مغز استخوان پر میشود.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

هنگام پاره شدن یک رگ خونی در انسان ،قبل از آنکه محل زخم توسط پالکتها بسته شود............ ،
 )1ترشح موادی از سلولهایی مشابه بازوفیلها ،منجر به انبساط ماهیچههای دیواره رگ میشود.
 )2هر یک از عوامل منعقدکنندهی خون ،فقط از سلولهای خونی ترشح میشوند.
 )3ساختار اسکلت سلولی در گروهی از سلولها ،دچار تغییر میشود.
 )3رشتههای فیبرین سلولها را در بر میگیرند.
کدام گزینه ،درباره جهش در ماده ژنتیک جانداران ،نادرست است؟
 )1جهشهای دائمی ،همواره فراوانی اللها در جمعیت را تغییر میدهند.
 )2هر نوع جهش کروموزومی با تغییر در ساختار کروموزومها میباشد.
 )3جهش در سلولهای پیکری ممکن است به زادهها منتقل شود.
 )4میتوانند سبب تغییر پروتئینهای سطحی سلولها شوند.
کدام گزینه ،درباره فرآیند اسپرمزایی در انسان ،درست است؟
 )1هر اسپرماتوسیت اولیه ،با تقسیم خود دو سلول هاپلوئید ایجاد میکند.
 )2هر سلول تاژکدار ،در نتیجه تقسیم سلولی هاپلوئید ،ایجاد میشود.
 )3هر سلول هاپلوئید ،گیرندههایی برای هورمون  FSHتولید میکند.
 )4هر اسپرماتوگونی ،چندین اسپرماتوسیت اولیه تولید میکند.
 -1یکی از جزایر هاوایی  3000نفر جمعیت دارد .اگر  960فرد کوررنگ در این جمعیت وجود داشته باشد نسبت مردان سالم به زنان در این
جزیره برابر است با؟ (با توجه به اینکه این جمعیت در تعادل قرار دارد و فراوانی مردان دو برابر زنان است).
)1

𝟎𝟏

2 )2

𝟕

)3

𝟖

)4

𝟓

𝟏
𝟐

 -2در جنس نر سسک های سینه سرخ یک منطقه 5 ،حالت فنوتیپی دیده می شود .مجموع حداکثر انواع آمیزش و حداقل تعداد آلل الزم
برای این صفت در این جمعیت کدام گزینه می باشد؟
80 )2

30 )1

28 )4

78 )3

 -3اگر فرد(افراد)  ................اشتباه رسم شده باشد صفت مورد بررسی می تواند  .............باشد.
 – 8 )1بر روی هر یک از کروموزم های جنسی باشد.
 -7 )2در فرزند پدر و مادر سالمی نیز دیده شود.
 3 )3و  – 7جنسی مغلوب
 6 )4و  – 8فنیل کتونوریا یا یک بیماری با مشکالت انعقادی باشد.
اگر در جمعیتی از نسل دوم جانوران ،نسبتی از زاده های بال بلند که نر باشد به نسبت ماده
های پای کوتاه  ،برابر  4باشد جمعیت مورد زیر کدام یک از گزینه هاست؟
 ) 1ملخ نر بال بلند و پا کوتاه و ملخ ماده بال کوتاه و پا بلند که زاده های نسل اول همگی بال کوتاه بوده اما در نسل دوم پای کوتاه تنها در نر ها دیده شود.
 )2بلبل نر بال و پا کوتاه و ملخ ماده بال و پا بلند که زاده های نسل اول همگی بال بلند بوده اما در نسل دوم پای بلند تنها در ماده ها دیده شود.
 )3ملخ نر بال و پا کوتاه و ملخ ماده بال و پا بلند که زاده های نسل اول همگی پا بلند بوده اما در نسل دوم بال کوتاه تنها در نر ها دیده شود.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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 ) 4بلبل نر بال کوتاه و پا بلند و ملخ ماده بال بلند و پا کوتاه که زاده های نسل اول همگی پا کوتاه بوده اما در نسل دوم بال بلند تنها در ماده ها دیده شود.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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ریزوپوس استولونیفر یک زیگومیست است و به طور معمول هاگهای غیرجنسی( با ژنوتیپ مشابه) را درون اسپورانژ تولید میکند .گونه

ریزوپوس و سایر زیگومیستها در خاک زندگی می کنند و از مواد جانوری و گیاهی در حال تجزیه ،تغذیه میکنند .همة قارچها با ترشح آنزیمهای
گوارشی ،مواد آلی را تجزیه میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1زیگومیستها معموالً تولیدمثل غیرجنسی انجام میدهند و هاگ غیرجنسی تولید میکنند.
 )3زیگومیستها جز قارچهای تجزیهکننده میباشند .و مواد غذایی را از مواد جانوری و گیاهی در در حال تجزیه به به دست میآورند.
 )4ریزپوست استولونیفر یک قارچ پرسلولی است و میسلیوم ایجاد میکند .میسلیوم با افزایش نسبت سطح به حجم ،سازگاری مناسبی برای جذب مواد
غذایی از محیط ایجاد میکند.

 زیگومیستها -ریزوپوس استولونیفر
ساختارهای تولیدمثلی زیگومیستها دیوارههای ضخیم میسازند .کپک سیاه نان ،ریزوپوس استولونیفر ،عضوی از شاخهی زیگومیکوتاست .زیگومیکوتا از آن
جهت به این نام خوانده می شود که ساختارهای تولیدمثلی با دیواره ضخیم به نام زیگوسپورانژ به وجود میآورند.
گونه ریزوپوس و سایر زیگومیستها در خاک زندگی میکنند و از مواد جانوری و گیاهی در حال تجزیه ،تغذیه میکنند.

انگل نیستند.

جریان آزادانه سیتوپالسم درون نخینه ( حالتی شبیه به پالسمودیوم)

نخینه زیگومیستها معموالً دیواره عرضی ندارد

 تولیدمثل زیگومیستها
محل تولید هاگ

نوع تقسیی ید درو

شیوع نوع تولیدمثل

هاگها

هاگدا
اسپورانژ(هاگدان غیرجنسی)
در نوک نخینه هاپلوئید

میتوز هاگها ژنوتیپ یکسان دارند.

بسیار شایعتر
معموالً به طور غیرجنسی تولیدمثل میکنند.

جنسی زیگوسپورانژ( حاصل ادغام دو
اتاقک و نمو زیگوتها)

میوز( درشرایط مساعد) هاگها حاصل نمو زیگوتاند.

در شرایط نامساعد صورت میگیرد.

غیرجنسی

بخشهای کپک سیاه نا :
استولون(ساقه رونده)

میسلیومهایی که روی سطح نان رشد میکنند ،استولون یا ساقه رونده نام دارند.

ریزوئید

نخینههایی که توسط آنها قارچ درون نان نفوذ میکنند ،ریزوئید نامیده میشوند.

 2 2قارچ-ریشهای پیرامون بسیاری از ریشههای گیاهی ،به درون آن نفوذ نمیکند .چنین نوع همزیستی معموالً بین قارچی که بیشتر از
بازیدیومیستهاست با نوع خاصی از گیاهان برقرار میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1بسیاری از دئوترومیستها ( فقط تولیدمثل غیرجنسی دارند) از نظر اقتصادی حائز اهمیتاند؛ مانند بعضی از گونههای پنیسلیوم و گونه آسپرژیلوس
 )3در بیشتر گلسنگها ،جز قارچی یک آسکومیست است و در آسکوکارپِ این قارچها چندین هاگ متنوع تولید میشود.
 )4همة قارچها فاقد بافت تمایزیافتهاند و در بین انواع شاخههای قارچها؛ فقط زیگومیستها فاقد دیواره عرضی هستند و سایر شاخهها دیواره عرضی دارند.
 2 3بسیاری از آغازیان تکسلولیاند .جلبکهای پرسلولی شاملِ جلبکهای قهوهای ،قرمز و بعضی از جلبکهای سبز میباشند .جلبکهای قهوهای
و قرمز که چرخه زندگی تناوب نسل دارند ،که در این چرخه زیگوت میتوز میکند؛ درحالیکه کراسینگاور در تقسیم میوز دیده میشود .برخی
جلبکهای سبز مانند کالمیدوموناس و اسپیروژیر ،چرخهی زندگی هاپلوئیدی دارند که در این چرخه ،زیگوت میوز میکند و امکان وقوع کراسینگاور
به هنگام تقسیم آن وجود دارد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1بسیاری از آغازیان فقط به روش غیرجنسی تولیدمثل میکنند و زیگوت تشکیل نمیدهند .همهی جلبکها از آب به عنوان منبع الکترون استفاده میکنند
و در واکنشهای نوری فتوسنتز ،اکسیژن تولید میکنند.
 )3بعضی از آغازیان در محیطهای نامساعد تولیدمثل جنسی انجام میدهند.
 )4همهی آغازیان فاقد بافت تمایزیافتهاند .برخی از جلبکهای پرسلولی ،سبز هستند .جلبکهای سبز دارای کلروفیلهای  aو  bمیباشند.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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 جلبکها





گروهی از آغازیان فتواتوتروف هستند .بعضی از آنها تکسلولی و بسیاری دیگر پرسلولی هستند (.همهی آغازیان پرسلولی ،جلبک هستند!!!)
براساس نوع رنگیزه فتوسنتزی و شکل سلول یا پیکرشان شناسایی میشوند.
جلبکها و قارچها همزمان وارد خشکی شدند.
یوکاریوتهایی که عالوه بر میتوکندری ،کلروپالست را نیز دریافت کردند ،خاستگاه جلبکها شدند.
نور خورشید را در غشای تیالکوئیدها به دام میاندازند و به انرژی شیمیایی تبدیل میکنند.

جلبکها

بعضی تکسلولی

بسیاری از جلبکهای
سبز تکسلولیاند.

بسیاری پرسلولی

بعضی از جلبکهای سبز

ساکنین آب شیرین
بسیاری از پالنکتونهای میکروسکوپی ساکن آب شور
جلبکهای سبز میکروسکوپی در  )1خاکهای مرطوب  )2همزیست درون سلولهای
موجودات دیگر
در آب شور

کاهوی دریایی

در آب شیرین

ولوکس و اسپیروژیر

همهی جلبکهای قرمز
کلپها

همهی جلبکهای قهوهای

 1 4در چرخهی زندگی کپک مخاطی پالسمودیومی ،سلولهای حاصل از نمو هاگ ،میتوانند تاژکدار یا آمیبمانند باشند .سلولهای آمیبمانند با
هم ،و سلولهای تاژکدار باهم میتوانند الحاق شوند و زیگوت دیپلوئید ایجاد کنند .در چرخهی زندگی کالمیدوموناس نیز ،گامتها تاژکدارند و با الحاق
به هم ،زیگوت دیپلوئید ایجاد میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2سلولهای تاژکدار در کپک مخاطی پالسمودیومی در پی رویش هاگها در شرایط مساعد ایجاد میگردند.
 )3سلولهای تاژکدار در کپک مخاطی پالسمودیومی ،قادر به تقسیم سلولی نیستند بلکه لقاح مییابند.
 )4کپک مخاطی پالسمودیومی ،هاگ مقاوم دارد نه زیگوت مقاوم!

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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 1 5ساختارهای پرسلولی و فتوسنتزکننده در چرخه زندگی کاهوی دریایی شامل ،اسپوروفیت و گامتوفیت است که به ترتیب زئوسپور  4تاژکی و
گامت دو تاژکی را تولید میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2اسپوروفیت کاهوی دریایی حاصل تقسیم میتوز زیگوت ،که فاقد تاژک است ،میباشد.
 )3اسپوروفیت کاهوی دریایی ،دیپلوئید است و برای هر ژن خود دو الل دارد.
 )4گامتوفیت در کاهوی دریایی کامالً مستقل از اسپوروفیت است .لذا خود سلولهای این ساختار که هاپلوئیدند مواد غذایی مورد نیاز خود را فراهم میکنند.
 4 6باکتریهای شیمیواتوتروفِ تجزیهکننده مواد گوگردی برای تخلیص اورانیوم از سنگهای معدن با عیار پایین مورد استفاده قرار میگیرند .این
باکتریها با تجزیه ترکیبات گوگردی ،انرژی و الکترون مورد نیاز خود را تامین میکنند؛ ضمن اینکه گوگرد را به ترکیبات محلول تبدیل میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1این باکتریها اتوتروفاند و مواد آلی را متابولیز نمیکنند.
 )2این باکتریها شیمیواتوتروفاند و از نور خورشید استفاده نمیکنند.
 )3تامین کربن این باکتریها با مصرف کربندیاکسید جو صورت میگیرد.

 تقسیمبندی کلی باکتریهای اتوتروف
فوتواتوتروف
نام باکتری

گوگردیِ

غیرگوگردی

سبز

ارغوانی سیییانوباکتری
و ..

ارغوانی

نور خورشید

منبع انرژی

شیمیواتوتروف
شورهگذار

نیتروزموناس باکتریهای مورد استفاده
در معادن
نیتروباکتر
NHآمونیاک

منبع الکترون

ترکیبات گوگردی مانند
S2H
(تولید گوگرد)

ترکیبات آلی
مانند اسیدها
وکربوهیدارت

آب
(تولید
اکسیژن)

و کربن

جو2CO

کربن آلی

جو2CO

محل زندگی

محیط بیهوازی

-

غیرشورهگذار

S2Hهیدروژن سولفید

3

جو2CO

جو2CO

-

خاک

 4 7فرآیند ترانسفورماسیون میتواند با جذب قطعهای از نوکلئیکاسید خطی (آزمایش گریفیت و ایوری) ،یا جذب قطعهای پالزمید( در مهندسی
ژنتیک) به درون یک باکتری زنده ،صورت گیرد .در فرآیند همیوغی نیز پالزمید(حاوی ژن مقاومت به آنتیبیوتیک) از یک باکتری به باکتری دیگر
منتقل میشود .با ورود پالزمید به یک باکتری ،تعداد DNAهای حلقوی آن و لذا تعداد نقاط آغاز همانندسازی در این جاندار افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در فرآیند همیوغی ،ورود  DNAبه سیتوپالسم باکتری با کمک پیلی جنسی و بدون عبور از دیواره سلولی ،صورت میگیرد.
 )2ژنهای بیگانه در فرآیند ترانسفورماسیون میتوانند وارد کروموزوم اصلی باکتری شوند؛ یا اینکه از طریق پالزمید وارد باکتری شوند (در آزمایشهای
مهندسی ژنتیک)
 )3در فرآیند ترانسفورماسیون همانند فرآیند همیوغی امکان ایجاد مقاومت در باکتری نسبت به آنتیبیوتیک وجود دارد.
 3 8فقط مورد ج نادرست است.
بررسی موارد:
الف) همانطور که در شکل  8-5میبینید ،الکترون خارج شده از فتوسیستم Iکه محتوی کلروفیل  P700است ،به حاملهای الکترون بر سطح خارجی
غشای تیالکوئید منتقل میشود.
ب) برای ساخت یک قند  6کربنه به  18مولکول  ATPنیاز است .لذا  18گروه فسفات در واکنش تولید نوریِ  ،ATPتوسط پروتئین کانالی به  ADPافزوده
میشود.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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ج) برای ساخت یک قند  6کربنه 12 ،مولکول آب در واکنشهای نوری به مصرف میرسد و  24الکترون وارد زنجیره انتقال الکترون میشود.
د) الکترونهای خارجشده از کلروفیل P680که درون فتوسیستم IIقرار دارد با عبور از پمپ غشایی ،انرژی این پمپ جهت وارد نمودن یونهای هیدروژن
به تیالکوئید را تامین میکنند.
 1 9گیاه کاکتوس ،نوعی گیاه  CAMمیباشد .این گیاهان در شب کربندیاکسید را به صورت اسیدهای آلی تثبیت و سپس در واکوئل ذخیره
میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2گیاه ذرت یک گیاه  C4است و نسبت به تنفس نوری مقاوم میباشد .این گیاه در طول روز چرخه کالوین را که یک واکنش انرژی خواه است ،راهاندازی
میکند.
 )3هورمونها ،رونویسی و بیان ژنها در سلولهای گیاهی تحت تاثیر قرار میدهند.
 )4گیاهان در طول شب تنفس سلولی را انجام میدهند و در گام دوم تنفس سلولی ،با تجزیه ترکیب 5کربنی CO2 ،تولید میشود.

 C4گیاها

C3گیاها

 CAMگیاها

مثال

گندم ،جو ،لوبیا ،برنج در بعضییی از گیاهان ،مانند نیشییکر ،ذرت و بعضییی
دیگر از گیاهان مقاوم به گرما

در گیاهان بیابانی مانند ،مانند کاکتوس و
تیره گل ناز

 CO2زما جذب

روز

روز

شب

روز

باز یا نیمه بسته

باز یا نیمهبسته

بسته

شب

بسته

بسته

باز

رزونییههییای
هوایی

کارایی فتوسنتز

در هوای خنک،بیشتر از بقیه در دمای باال ،شیییدت زیاد نور ،یا کمبود آب تقریباً کارایی چندان باال نی ست و معموالً به کندی
رشد میکنند.
C3دو برابر گیاهان
تقریبا متوسط

زما تثبیت

-

-

در شب C4به صورت  CO2تثبیت
در روز C3به صورت  CO2تثبیت

مکا تثبیت

-

در کلروپالسیییت  C4به صیییورت  CO2تثب یت
میانبرگ
در کلروپالست غالف  C3به صورت  CO2تثبیت
آوندی

در یک سیییلول میانبرگ ولی در دو اندامک
متفاوت ،واکوئل و کلروپالست

مقاومت به تنفس نوری

غیرمقاوم

مقاوم

مقاوم

 CO2تثبیت
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دومرحلهای
دومرحلهای
یکمرحلهای
) C3در چرخه کالوین(  )1تثبیت اولیه در شییرایط مسییاعد(صییبح زود) به  )1تثبیت اولیه در شرایط م ساعد( شب) به
صیییورت اسیییید آلی 4کربنه(اسیییید
)C4صورت اسید آلی 4کربنه(
کراسوالسه
) )2C3تثبیت نهایی در چرخه کالوین(
) )2C3تثبیت نهایی در چرخه کالوین(

 4در تخمیر الکتیکاسید ،الکترونهای مولکول  NADHبه پیرووات که محصول گام 4گلیکولیز است منتقل میشوند و این ترکیب را احیا

میکنند .در حالی که در تخمیر الکلی ،الکترونهای  NADHبه ترکیب دوکربنی منتقل میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در تخمیر الکتیکاسید  CO2تولید نمیشود .در تخمیر الکلی نیز مصرف  NADHبعد از تولید  CO2میباشد.
 )2در هر دو نوع تخمیر ،مصرف  NADHبه همراه یون هیدروژن صورت میگیرد.
 )3در تخمیر مولکول  NADHمصرف و  NAD+به منظور حفظ تداوم گلیکولیز بازسازی میشود.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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 2در گام سوم کربس همانند گام سوم گلیکولیز ،مصرف فسفات بعد از تولید یون هیدروژن صورت میگیرد.

بررسی سایر گزینهها:
 )1تولید  CO2در واکنش تولید استیل کوآنزیمآ و گامهای  2و  3کربس صورت میگیرد.
 )3در گام دوم کربس برخالف گامهای گلیکولیز ،با آزاد شدن هر مولکول  ،CO2یک  NADH+H+نیز تولید میگردد.
 )4در گام  2و  ،5مولکول  NAD+احیا میشود .در گام  2ترکیب  5کربنی و در گام  ،5ترکیب  4کربنی تولید میشود.

12

 2موارد ب و ج درست هستند.

بررسی موارد:
الف) رفتارهای غریزی ،بدون یادگیری بروز میکنند.
ب) همهی رفتارهای جانوری در جهت کاهش هزینههای مصرفی و افزایش سود خالص انتخاب شدهاند.
ج) همهی رفتارها تحت تاثیر پیکهای شیمیایی دستگاه عصبی یا درونریز قرار میگیرند.
د) رفتارهای غریزی در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام میگیرند؛ اما رفتارهای یادگیری اینگونه نیستند.
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 3رفتار عنکبوت نر بیوه سیاه ،در جهت حفظ بقای گونه و ژنهای فرد میباشد؛ اما حفظکنندهی بقای وی نمیباشد چرا که پس از

جفتگیری توسط جاندار ماده خورده میشود .در حالیکه رفتار جلب جفت توسط ماهی خاردار در جهت بقا و تولیدمثل میباشد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1رفتار عنکبوت بیوه سیاه همانند رفتارهای شیرهای نر در شرق آفریقا ،افزاینده بقای ژنهای جاندار میباشد.
 )2همهی رفتارهای متاثر از اطالعات وراثتی میباشند.
 )4رفتار نقشپذیری دارای یک بخش غریزی و یک بخش یادگیری است.
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 3داروین مشاهده کرد که رقابت بین گونههایی که شباهت زیاد به یکدیگر دارند ،حادتر است ،چون این گونهها معموالً با روشهای مشابهی

از منابع یکسانی استفاده میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1رقابت جز روابط همزیستی نمیباشد.
 )2در صورتی که حذف رقابتی صورت گیرد ،دسترسی گونهی غالب به منابع محدود نمیشود.
 )4کنام بنیادی دو گونهی کشتی چسب یکسان نبود .بلکه گونه  2فقط در مناطق پایینی تخته سنگ قادر به زیستن بود.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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 3همانطور که در شکل  1-3میبینید ،قبل از آغاز حرکت آنزیم رونویسیکننده ،رونوشت جایگاه آغاز رونویسی ایجاد میگردد.

بررسی سایر گزینهها:
 )1در مرحله اول رونویسی ،آنزیم رونویسیکننده به دو رشتهی راهانداز متصل میشود.
2و )4در مرحلهی دوم رونویسی پیچ و تاب  DNAدر محل جایگاه آغاز رونویسی و راهانداز از هم باز میشود و پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته DNA
شکسته میشود .شکل1-3

16

 4پروتئین مهارکننده حاصل بیان ژنِ تنظیمکننده اپران لک است و تنها جهش در این توالی تنظیمی که در خارج از اپران لک قرار دارد

میتواند منجر به تولید پروتئین مهارکننده غیرطبیعی شود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در اپران لک ،جهش در هر ژن ساختاری ،تنها میتواند ساخت آنزیم مربوط به همان ژن را مختل سازد.
 )2جهش در ژن تنظیمکننده با ایجاد اختالل در مهارکننده میتواند سبب تولید مداوم آنزیمهای مربوط به متابولیسم الکتوز شود.
 )3جهش در ژن تنظیمکننده با عدم تولید مهارکننده میتواند سبب شناسایی دائمی راهانداز اپران لک توسط آنزیمهای رونویسیکننده و لذا بیان مداوم این
اپران شود.
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 2همهی عوامل رونویسی پروتئینی هستند و لذا حاصل ترجمه یک  mRNAدر سیتوسل میباشند.

بررسی سایر گزینهها:
 )1عوامل رونویسی میتوانند به توالیهای تنظیمی یا آنزیم رونویسیکننده متصل شوند.
 )3عوامل رونویسی بیان ژنها را در مرحله آغاز رونویسی کنترل میکنند.
 )4عوامل رونویسی نقشهای مختلفی در تنظیم بیان ژن دارند و میتوانند بیان آن را مهار یا تقویت کنند.
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 3آنتیژن اصلی ویروس هرپس درون پوشش غشایی آن قرار دارد(.شکل .)2-5پوشش پروتئینی هرپس همان کپسید آن میباشد.

بررسی سایر گزینهها:
 )1برای جدا نمودن ژن رمزکننده آنتیژن سطحی هرپس ،باید آنزیمهای محدودکننده به این ویروس که دارای کپسید چندوجهی میباشد افزوده میشد.
 )2پس از قرارگیری ژن رمزکننده آنتیژن سطحی هرپس درون ویروس آبله گاوی ،این ویروس را در محیط کشت حاوی سلولهای زنده گاوی قرار میدهند
تا ویروسهای جدید درون این سلولها ساخته شوند .این ویروسهای جدید حاوی آنتیژن سطحی هرپس میباشند که توسط آنزیمهای یوکاریوتی ساخته
شده است.
 )4لنفوسیتهای  Tبه سلولهای آلوده به ویروس و سلولهای سرطانی متصل میشوند و قادر به اتصال به آنتیژن سطح ویروس نمیباشند.

19

 4همه موارد درست میباشند.

بررسی موارد:
الف) تاثیر انتخاب طبیعی بر رفتار جانوران به گونهای است که صفاتی را بر میگزیند که احتمال بقا و تولیدمثل فرد را افزایش میدهد.
ب) انتخاب طبیعی در سسکهای مورد آزمایش مک آرتور با ایجاد رفتارهای مختلف منجر به کاهش رقابت بین این گونهها شده بود.
ج) صفات چشمگیر جانداران نر در استدالل داروین ،در طی تغییر گونهها و توسط انتخاب طبیعی ،حفظ شدهاند.
د) انتخاب طبیعی منجر به ایجاد تکامل همراه و هماهنگکردن ساختار بدن و رفتارهای گونههای ساکن یک اجتماع زیستی میشود.
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 3آمیزش ناهمسانپسندانه سبب افزایش فراوانی نسبی ژنوتیپهای ناخالص در جمعیت میشود .هر نوع آمیزش غیرتصادفی در جهت تغییر

ساختار ژنی جمعیت عمل میکند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در آمیزش همسانپسندانه و درونآمیزی ،فراوانی فنوتیپ افراد خالص افزایش می یابد .اما تقسیم جمعیت به دو زیرگروه فنوتیپی ،فقط در آمیزش
همسانپسندانه دیده میشود.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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 )2در آمیزش همسانپسندانه و درونآمیزی ،فراوانی نسبی ژنوتیپهای خالص افزایش مییابد .در آمیزش همسانپسندانه احتمال آمیزش افرادی با فنوتیپ
مشابه بیشتر است؛ نه اینکه الزاماً این افراد خویشاوند هستند.
 )4در آمیزشهای ناهمسانپسندانه ،فراوانی افراد ناخالص افزایش مییابد .در آمیزشهای غیرتصادفی ،فراوانی نسبی اللها در جمعیت تغییر نمیکند.
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 2در نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی ،افرادی که سازگاری کمتری با محیط دارند ،شانس بقا و تولیدمثل اندکی دارند .اما طبق نظریه المارک،

افراد در پاسخ به تغییر شرایط محیط تغییر میکنند و سازگاری خود را افزایش میدهند.
بررسی سایر گزینهها:
 ) 1تنوع ژنی در نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی ،ناشی از جهش(ایجاد الل جدید) ،نوترکیبی(ایجاد ترکیب اللی جدید) ،تفکیک کروموزومهای والدین به هنگام
میوز ،لقاح تصادفی گامتها و کراسینگاور میباشد.
 )3طبق نظریه داروین همانند نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی ،افراد سازگار با محیط ،بیشترین تعداد زادهها را ایجاد میکنند.
 )4چارز لیل از این فرضیه حمایت کرده بود که سطح زمین در گذر زمان متحمل تغییرات تدریجی شده است.
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 1ساختار اصلی اندامهای همولوگ در نیای مشترک دو گونه یافت میشود .در حالیکه آبشش ماهی و خرچنگ دراز همولوگ نمیباشد.

ماهی مهرهدار است و منشا آبشش آن حفرهی گلویی میباشد؛ اما خرچنگ یک جاندار سخت پوست است و منشا آبشش آن متفاوت با ماهی است.
بررسی سایر گزینهها:
 )2استخوانهای لگن و ران مار ،بازماندهی استخوانهای لگن و ران سایر خزندگان هستند .سوسمار و مار هر دو خزندهاند و ساختار اصلی لگن آنها در نیای
مشترک این دو گونه دیده میشود.
 )3مرغ و انسان هر دو مهرهدارند و حفرهی گلویی اندامی همولوگ در رویان همهی مهرهداران است .ساختار اصلی اندامهای همولوگ در نیای مشترک دو
گونه یافت میشود.
 )4ماهی و الکپشت نیز هر دو مهرهدارند و دم نیز اندامی همولوگ در رویان همهی مهرهداران میباشد که ساختار اصلی آن نیز در نیای مشترک مهرهداران
یافت میشود.
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 2همان طور که در شکل  4-10میبینید ،کوتاهترین استخوان کف در خفاش ،به انگشت شصت متصل میباشد.

بررسی سایر گزینهها:
 )1کوتاهترین انگشت خفاش ،انگشت شصت است که یک بند دارد .انگشت دوم خفاش دو بندی و سایر انگشتان ،سه بند دارند.
 )3هر دو استخوان ساعد خفاش ،در مفصل آرنج حضور دارند.
 )4همانطور که در شکل میبینید ،استخوانهای ساعد خفاش نسبت به استخوان بازوی آن ،طول بیشتری دارند.
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 4جلب جفت توسط جانوران نر صورت میگیرد .در حالیکه این ساختار لوله تخمبر در جانوران تخمگذار

که ماده میباشند را نشان میدهد .جانوران تخمگذار میتوانند لقاح خارجی یا داخلی داشته باشند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در پالتیپوس که جانداری تخمگذار است ،تقسیمات زیگوت در لوله تخمبر آغاز میشود.
 )2خزندگان پس از انجام لقاح خارجی ،تخمگذاری در خاک را انجام میدهند.
 )3به هنگام لقاح داخلی ،گامت نر متحرک از طریق آلت تناسلی وارد دستگاه تناسلی ماده میشود.
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 4سلولهای اسپرماتوگونی تقسیم میتوز انجام میدهند و قادر به تشکیل تتراد نمیباشند.

بررسی سایر گزینهها:
 )1سلولهای ترشحی در بدن میتوانند تحت تاثیر پیکهای شیمیایی دستگاه عصبی و درونریز قرار گیرند.
 )2اسپرماتیدها ،سلولهای تاژکدار میباشند که درون لولههای اسپرمساز که درون بیضه قرار دارند تولید میشوند.
 )3همهی سلولهای هستهدار در بدن انسان میتوانند تحت تاثیر هورمونهای تیروئیدی قرار گیرند.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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 1در انسان پادتنهای ضد آنتیژن رزوس میتوانند از جفت رد شوند .اما پادتنهای ضد آنتیژنهای  Aو  Bقادر به عبور از جفت نیستند؛

در غیر اینصورت ،فرزندان همگی باید گروه خونی مشابه مادر داشته باشند تا زنده بمانند!!.
بررسی سایر گزینهها:
 )2همانطور که در شکل 11-13میبینید ،در بخش مادریِ جفت ،سرخرگها حاوی خون روشن و مقدار اندکی مواد دفعی هستند.
 )3انتقال مواد غذایی و اکسیژن به خون جنین ،در بخش جنینی جفت صورت میگیرد.
 )4بند ناف جز ساختار جفت نمیباشند؛ بلکه جفت را به جنین مرتبط میسازد.
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 1سلولهای بخش مرکزی غده فوق کلیه و سلولهای عصبی ،تولیدکننده اپینفرین میباشند که هر دو گروه از سلولها میتوانند پس

سیناپسی باشند و تحت تاثیر پیکهای شیمیایی دستگاه عصبی ،فعالیت خود را تغییر دهند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2رفتارهای ستیز و گریز هنگامی صورت میگیرد که اپینفرین از سلولهای درونریزِ غده فوق کلیه ترشح شود.
 )3ذخیره گلیکوژن در سلولهای کبدی و عضالنی دیده میشود.
 )4سلولهای عصبی تولیدکننده اپینفرین ،الزاماً هورمون تولید نمیکنند .در ضمن اپینفرین هورمونی غیرپروتئینی است که از غشای سلول اگزوسیتوز
میشود.
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 3پیامهای حسی از جمله دما ابتدا در تاالموس تقویت میشوند و سپس به سایر بخشهای مغز منتقل میشوند.

بررسی سایر گزینهها:
 )1هر یک از گیرندههای بویایی میتوانند با چند نورون در لوب بویایی مرتبط باشند .شکل3-10
 )2تنها تحریک گیرندههای مکانیکیِ درون حلزون گوش تحت تاثیر ارتعاش پرده صماخ میباشد؛ گیرندههای تعادلی در مجاری نیمدایره با تغییر موقعیت
سر تحریک میشوند.
 )4گیرندههای درد در پوست صورت و سر ،پیامهای عصبی را از طریق اعصاب مغزی وارد نخاع میکنند.
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 4اغلب اطالعات حسی در تاالموس تقویت میشوند .لذا برخی از تارهای عصبی اطالعات را به تاالموس نمیبرند.

بررسی سایر گزینهها
 )1اعصاب حسی ،همگی جزء اعصاب مغزی هستند و اعصاب نخاعی همگی مختلط میباشند.
 )2اعصاب حسی همگی جز اعصاب مغزی هستند و بیشتر رشتههای آنها با نورونهای ساقه مغز سیناپس برقرار میکنند.
 )3دندریت نورونهای حسی اعصاب حسی را ایجاد میکنند که توسط غالف میلین عایقبندی شدهاند.
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 2بصلالنخاع در انجام تنفس و لذا فعالیت غیرارادی دیافراگم(نوعی انعکاس) موثر است .بصلالنخاع بخشی از مغز است و میتواند با اعصاب

حرکتی( بخشی از اعصاب مغزی) در ارتباط باشد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1هیچیک از بخشهای ساقه مغز ،تقویتکننده پیامهای حسی بدن نمیباشد.
 )3پل مغزی در مجاروت بطن چهارم قرار دارد .بخشی از پیامهای حسی بدن باالتر از پل مغزی به مغز وارد میشود ،از جمله پیامهای عصبی مربوط به
بویایی و بینایی
 )4مغز میانی نزدیکترین بخش ساقه مغز به پینهآل است .برخی اطالعات از بصلالنخاع و پل مغزی وارد مخچه میشوند.
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 2در انتهای پتانسیل عمل ،یونهای پتاسیم از نورون خارج میشوند .در غشای نورون کانالهای همیشه باز سدیمی و پتاسیمی وجود دارد.

لذا در تمام مراحل پتانسیل عمل ،از طریق این کانالهای یونی ،یونهای پتاسیم به مقدار اندکی از نورون خارج و یونهای سدیم نیز به مقدار اندکی
وارد نورون میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم در مراحل پتانسیل عمل متوقف نمیشود ،بلکه کاهش مییابد.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze
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telegram: @biomaze
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 )3در انتهای پتانسیل عمل ،فعالیت بیشتر پمپ سدیم-پتاسیم ،غلظت یونها در دو سوی غشا را به حالت اول بر میگرداند .فعالیت بیشتر این پمپ با
مصرف بیشتر  ATPهمراه است.
 )4همواره غلظت یونهای سدیم در خارج از نورون بیشتر از داخل آن است و در مراحل مختلف پتانسیل عمل ،شیب غلظت آن تغییر نمیکند.
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 2لنفوسیتهای  Bو  Tمیتوانند پس از اتصال به آنتیژنهای سرطانی ،تولید پروتئین دفاعی را افزایش دهند .پرفورین فقط در لنفوسیتهای

 Tکشنده و در مجاورت سلول سرطانی یا آلوده به ویروس ترشح میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1منشا همهی سلولهای خونی مغز استخوان است .اما لنفوسیتهای حاصل از تقسیم لنفوسیتهای  Bو  Tاولیه میتوانند در خارج مغز استخوان و به
هنگام مواجه با آنتیژن بیگانه ،تولید و بالغ شوند.
 )3گروهی از لنفوسیتها بین خون و لنف در گردشاند .خروج لنفوسیتها از خون با دیاپدز صورت میگیرد.
 )4برخی از سلولهای حاصل از تقسیم لنفوسیتها به سلولهای خاطره تبدیل میشوند که طول عمر زیاد دارند.
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 3ماستوسیتها که با ترشح هیستامین نقش مهمی در بروز آلرژی دارند ،درون بافتها هستند و دیاپدز ندارند.

بررسی سایر گزینهها:
 )1در بروز بیماریهای خود ایمنی ،ایمنی هورموال یا سلولی میتواند موثر باشد.
 )2در همهی برخوردهای بدن با آلرژن ،پادتن تولید میشود و برخی از این پادتنها به سطح ماسیتوسیتها متصل میشوند.
 )4با کاهش مبارزه لنفوسیتها (هنگام نقص ایمنی) با عوامل بیگانه ،فعالیت فاگوسیتها نیز کاهش مییابد.
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 3در حین انقباض همواره فعالیت رشتههای انقباضی که بخشی از اسکلت سلولی میباشند با مصرف  ATPممکن میگردد.

بررسی سایر گزینهها:
 )1شبکهی سارکوپالسمی مربوط به عضالت مخطط میباشد.
 )2در برخی موارد انقباض بدون حضور انتقالدهندههای عصبی صورت میگیرد ،مانند انقباض ذاتی در عضلهی قلب و یا انتقال انقباض در حرکات دودی
دستگاه گوارش
 )4در عدم حضور گلوکز ،سایر مونومرها از جمله آمینواسیدها نیز میتوانند سوخت سلولهای عضالنی را تامین کنند.
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 4صدای دوم قلب در انتهای سیستول بطنها شنیده میشود .پس از اتمام سیستول بطنها ./4 ،ثانیه استراحت عمومی و  ./1ثانیه نیز

سیستول دهلیزها صورت میگیرد و پس از آن انقباض میوکارد بطنها آغاز میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1صدای اول قلب در ابتدای سیستول بطنها شنیده میشود و  ./3ثانیه بعد ،سیستول بطنها به پایان میرسد و با بازشدن دریچههای دهلیزی-بطنی،
خون وارد بطنها میشود.
 ./3 )2ثانیه پس از شنیدن صدای اول قلب (با اتمام سیستول بطنها) ،ورود خون به بطنها آغاز میشود.
 )3حدود  ./4ثانیه پس از شنیدن صدای دوم ،فعالیت گره پیشاهنگ آغاز میشود.
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 1در خرچنگ دراز و ملخ ،همهی خون خارجشده از قلب به سمت بافتها حرکت میکند .در این جانوران ،چند سرخرگ پشتی از قلب جدا

میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )2در انسان و خرچنگ دراز ،خون خارجشده از سطوح تنفسی به قلب میرود .در انسان برخالف خرچنگ دراز ،شبکهی مویرگی کامل در بدن وجود دارد.
 )3در کرم خاکی خون خارج شده از دستگاه گوارش ،به قلب وارد میشود .اما این جاندار دارای  5جفت قلب لولهای در دو طرف لولهی گوارش خود میباشد.
 )4در ماهی و کرم خاکی ،خون خارج شده از قلب به سطوح تنفسی میرود .در کرم خاکی  5جفت قلب لولهای در دو طرف لولهی گوارش وجود دارد.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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مسیر گردش خون در جانوران مختلف
ملخ

قلب

خرچنگ دراز

قلب

کرم خاکی

قلب

ماهی

بطن قلب
گردش
خون

انسان و

ششی

پرندگان

گردش
عمومی
خون
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فضای بین سلولها
سرخرگ

پشتی

دریچههای قلب و رگ عقبی
و

شکمی
سرخرگ

از

(قبل

تنفس پوستی)
سرخرگ
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بطن
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راست

دهلیز

بطن

چپ

چپ

شبکهی
مویرگی
آبشش

سرخرگ ششی

سرخرگ آئورت

فضای

بین

سیاهرگ

سلولها

شکمی

سرخرگ

مویرگ

سرخرگ

اندامهای

پشتی

بدن

سرخرگهای
کوچک
سرخرگهای
کوچک

شبکهی
مویرگی
شش
شبکهی
مویرگی
اندامها

آبشش

قلب
قلب

سیاهرگ

قلب

سیاهرگ

دهلیز

سیاهرگ شکمی

سیاهرگهای

سیاهرگهای

کوچک

ششی

سیاهرگهای
کوچک

بطن
قلب

دهلیز چپ

بزرگ
سیاهرگهای

دهلیز راست

زیرین و بزرین

 1هر یک از بخشهای  1تا  4به ترتیب :کاردیا ،پیلور ،بخش پایینی معده و مری را نشان میدهد.

با رسیدن موجهای دودی مری به کاردیا ،انقباض ماهیچههای این ناحیه کاهش مییابد و این دریچه باز میگردد.
و همچنین در انتهای گوارش معدی ،حرکات دودی شدید معده سبب خروج کیموس از معده و ورود آن به دوازدهه از طریق بازکردن پیلور میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )2چینخوردگیهای معده مربوط به الیههای مخاط و زیر مخاط است( نه عضالت) و به هنگام خالیشدن معده این چینخوردگیها بیشتر میشود.
 )3هر یک از تارهای عضالنی صاف معده قادر به انقباض و انتقال آن به تارهای عضالنی جلوتر هستند.
 )4سمپاتیک اثر یکسانی بر فعالیت عضالت میانهی مری و معده دارد و کاهنده فعالیت آنها میباشد.
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 1همه ی جانداران باید به تبادل مواد با محیط بپردازند و موادی را که از محیط جذب کردهاند ،در درون خود در جهت یا خالف جهت

گرانش زمین به گردش در آورند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2زنبور عسل نر ،فاقد تولیدمثل جنسی است و با تقسیم میتوز گامت هاپلوئید تولید میکند.
3و )4کرم کدو فاقد گوارش ،کیسهی گوارشی و لولهی گوارش میباشد.
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بیشترین اختالف پتانسیل الکتریکی در الکتروکاردیوگرام ،همزمان با موج  Rثبت میشود.

4

بررسی گزینهها:
 )1همزمان با موج  ،Rدریچههای دهلیزی ی بطنی بسته میشوند و عبور خون از این دریچهها متوقف میشود .پس از آن ،انقباض بعضی از سلولهای
میوکارد قلب شروع میشود اما همهی سلولها منقبض نمیشوند زیرا هنوز تحریک بهطور کامل در بطن منتشر نشده است.
 )2در موج  ،Rدریچههای دهلیزی ی بطنی بسته میشوند .دریچههای دهلیزی ی بطنی ،از طریق طنابهای ارتجاعی به ماهیچههای سطح درونی اندوکارد
متصل هستند و با بسته شدن این دریچهها ،کشش طنابها افزایش مییابد؛ زیرا فاصلهی بین دریچه و سطح داخلی اندوکارد بیشتر میشود.
 )3صدای بلندتر و بمتر قلب صدای اول قلب است که در موج  Rشروع میشود و در موج  Sپایان مییابد .در موج  ،Sفشار خون در میوکارد بطن افزایش
مییابد اما شروع این افزایش از قبل انجام شده است .زیرا هنگام ورود خون به بطن و همچنین هنگام شروع انقباض بطن در  ،Rفشار خون در بطن افزایش
مییابد.
 )4پس از این که انتشار تحریک در بطن در موج  Sپایان مییابد ،خون وارد سرخرگ ششی و آئورت میشود .با ورود خون به این سرخرگها ،فشار خون
در سرخرگ افزایش پیدا میکند.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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1در لولهی پیچخوردهی نزدیک ،تمام مواد غیرآلی موجود در نفرون میتوانند بازجذب شوند .بافت پوششی نفرون ،مکعبی ساده است و مواد

درون نفرون برای بازجذب شدن الزم است که از این بافت عبور کنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2اوره ،فقط در لولهی جمعکننده بازجذب میشود و در لولههای پیچخورده ،بازجذب ندارد .اوره نوعی مادهی آلی است.
 )3بعضی از داروها و سمها در لولههای پیچخورده ترشح میشوند نه همهی آنها.
 )4اوریک اسید و اوره ،مواد زاید نیتروژندار انسان هستند .در لولهی جمعکننده ،فقط اوره بازجذب میشود و اوریک اسید بازجذب نمیشود.
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با توجه به شکل قلب انسان ،میتوان مسیر جریان خون در قسمتهای مختلف قلب را متوجه شد.

1

بررسی گزینهها:
 )1حفرهی دارای خون تیره ،دهلیز راست یا بطن راست است .خون هنگام خروج از دهلیز راست ،به سمت چپ حرکت میکند و هنگام خروج از بطن راست
هم به سمت چپ .در سمت چپ بدن ،طحال ،اندامی است که محل مرگ گلبولهای قرمز میباشد و استخوانهای دراز متصل به تنه ،مثل سر استخوان
ران ،محل تولید گلبولهای قرمز هستند.
 ) 2دهلیز چپ ،به چهار سیاهرگ ششی متصل است .خون هنگام خروج از دهلیز چپ ،به سمت راست جریان پیدا میکند .ورود غذا به معده در محل
قرارگیری کاردیا انجام میشود که در سمت چپ بدن قرار دارد و ورود غذا به کولون پایینرو هم در سمت چپ بدن میباشد.
 )3حفرهی دارای قطورترین ماهیچه ،بطن چپ میباشد .خون هنگام خروج از دهلیز چپ و ورود به بطن چپ ،به سمت راست جریان دارد .خروج غذا از
معده در سمت راست بدن انجام میشود ولی خروج غذا از کولون عرضی در سمت چپ بدن است.
 )4بزرگترین سرخرگ بدن آئورت است که خون از طریق بطن چپ وارد آن میشود .خون هنگام خروج از بطن چپ و ورود به آئورت ،به سمت راست جریان
پیدا میکند .حجیم ترین بخش معده ،قسمت ابتدایی آن است که در سمت چپ قرار دارد و ساختار تغلیظکنندهی صفرا ،کیسهی صفرا است که در سمت
راست قرار دارد.
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3

انواع گلبولهای سفید بدن عبارتاند از :نوتروفیلها ،ائوزینوفیلها ،بازوفیلها ،ماستوسیتها ،لنفوسیتها و مونوسیتها (ماکروفاژها).

بررسی گزینهها:
 )1مادهی غیرفعالکنندهی ترومبین ،هپارین است که توسط بازوفیلها ساخته میشود .بازوفیلها ،پس از دیاپدز تمایز پیدا نمیکنند و بهصورت بازوفیل
باقی میمانند.
 )2مادهی گشادکنندهی رگی هیستامین است که توسط بازوفیل و ماستوسیت تولید میشوند .بازوفیل و ماستوسیت ،در برخورد اول با یک آلرژن ،میتوانند
به پادتن متصل شوند و دارای گیرندهی آنتیژنی در سطح خود شوند .عالوه بر هیستامین CO2 ،نیز نوعی مادهی شیمیایی است که میتواند باعث گشادشدن
رگ شود که همهی گلبولهای سفید دارای تنفس هوازی میتوانند آن را تولید کنند.
 )3لنفوسیتها ( Tکشنده) و ماکروفاژها ،میتوانند با تولید پرفورین و پروتئین مکمل ،باعث ایجاد منفذ در غشای پالسمایی شوند .لنفوسیتها ،میتوانند با
دیاپدز از رگهای خونی خارج شوند و همچنین از مایع میانبافتی وارد رگهای لنفی شوند .ماکروفاژها نیز میتوانند از مایع میانبافتی وارد رگهای لنفی
شوند و در رگهای لنفی با لنفوسیتها همکاری کنند.
 )4مادهی چسبانندهی گردههای خونی (پالکتها) توسط پالکتها ساخته میشود .پالکتها ،گلبول سفید نیستند.
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3فقط مورد د غلط است .در بافت استخوانی اسفنجی ،تعداد زیادی حفره وجود دارد که توسط مغز قرمز پر میشوند در حالی که در بافت

استخوان متراکم ،فقط یک حفرهی مرکزی وجود دارد که توسط مغز زرد پر میشود.
بررسی سایر موارد:
الف ی در همهی انواع استخوانهای بدن ،در همهی قسمتهای استخوان ،حتی سر استخوان دراز ،خارجیترین بافت ،بافت استخوانی متراکم است .بافت
استخوانی متراکم ،اجتماعی از سیستمهای هاورس است.
ب ی با توجه به شکل  10ی  8مشخص است که در همهی انواع بافتهای استخوانی ،رگهای خونی میتوانند در جهات مختلف حرکت کنند.
ج ی بافت استخوانی نوعی بافت پیوندی است .در بافت پیوندی ،مادهی زمینهای فضای زیاد بین سلولها را پر میکند.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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3طبق مراحل انعقاد خون که در شکل  20ی  6مشخص است ،در مرحلهی  ،1ایجاد زخم در دیوارهی رگ باعث برخورد پالکتها به بافت

پیوندی میشود .در این زمان ،بافتهای آسیبدیدهی جدار رگها و پالکتها ،ترومبوپالستین ترشح میکنند (رد گزینهی  .)2در مرحلهی  ،2پالکتها
محل زخم را میبندند .در مرحلهی  ،3رشتههای فیبرین سلولها را دربر میگیرند (رد گزینهی .)4
همانطور که در شکل مشاهده میکنید ،در مرحلهی  ،1شکل ظاهری پالکتها تغییر میکند .تغییر شکل سلولها در اثر تغییر ساختار اسکلت سلولی
میباشد؛ زیرا اسکلت سلولی است که شکل سلولهای جانوری را تعیین میکند (درستی گزینهی )3
در انعقاد خون ،ماهیچههای صاف رگ خونی منقبض میشوند نه منبسط (رد گزینهی )1
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جهشهای کروموزومی میتواند مربوط به تغییر در ساختار کروموزومها یا تعداد آنها باشد.

2

بررسی سایر گزینهها:
 )1جهشهای دائمی ،همواره اما به آهستگی فراوانی اللها در یک جمعیت را تغییر میدهند.
 )3جهش در سلولهای پیکری به هنگام تولیدمثل غیرجنسی میتواند به زادهها منتقل شود .برای مثال در جوانهزنی هیدر!
 )4جهش در برخی سلولها سبب سرطانیشدن آنها و لذا قرارگیری آنتیژن سرطانی بر سطح سلولها میشود.
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سلولهای اسپرماتوگونی به صورت پیدرپی میتوز انجام میدهند و تعداد زیادی اسپرماتوسیت اولیه ایجاد میکنند.

4

بررسی سایر گزینهها:
 )1بعضی از اسپرماتوسیتهای اولیه میوز انجام میدهند و دو اسپرماتوسیت ثانویه را ایجاد میکنند.
 )2سلولهای تاژکدار(گامتها) در نتیجه تمایز و نمو ( نه تقسیم)ِ اسپرماتیدها به وجود میآیند.
 )3سلولهای هاپلوئید تحت تاثیر هورمونهای هیپوفیزی قرار میگیرند ،اما نه به طور مستقیم! و برای این هورمونها نیز گیرندهای ندارند چرا که در خارج
از محیط داخلی قرار دارند.
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1جمعیت این جزیره شامل  2000مرد و  1000زن می باشد .میدانیم که بیماری کوررنگی جنسی مغلوب بوده پس فراوانی مردان بیمار در
2

جمعیت مردان برابر ) f(xو فراوانی زنان بیمار در جمعیت زنان برابر ) f(xمی باشد .بنابراین داریم:
F(x) * 2000 + f(x)2 * 1000 = 960
کافی است معادله درجه دو باال را حل کنیم:
2

f(x) * 100 + F(x) * 200 – 96 = 0 => f(x) 0.4 , -2.4
وضوحا تنها جواب  0.4صحیح می باشد .حال که فراوانی آلل را یافتیم حل مسئله آسان می شود.
0.6 ∗ 2000
10
=
(0.36 + 0.48) ∗ 1000
7
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=

مردان سالم
زنان سالم

4می دانیم که آلل های زمانی که رابطه غالب و مغلوبی داشته باشند کمترین تعداد فنوتیپ و زمانی رابطه از نوع هم توانی یا غالبیت ناقص

باشد بیشترین تعداد فنوتیپ را بوجود خواهند آورد .بنابراین حداقل تعداد آللی که می تواند  5فنوتیپ بجود آورد  3آلل می باشد.
دقت داشته باشید هرکجا انواع آمیزش بحث شد منظور حاصلضرب انواع ژنوتیپ های نر در ماده می باشد .اگر صفت فوق را اتوزوم فرض کنیم ،در ماده ها
نیز  5حالت فنوتیپی و در نهایت  25حالت آمیزشی دیده می شود .اما اگر جنسی فرض کنیم نیز می توان  5آلل برای این صفت در نظر گرفت که همگی
رابطه غالب و مغلوبی دارند و باز به جواب  25رسید.
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4اگر فرد  6را سالم و فرد  8را بیمار فرض کنیم دودمانه می تواند جنسی مغلوب یا اتوزوم مغلوب و اتوزوم غالب باشد .فنیل کتونوریا یک

بیماری مغلوب و هموفیلی یک بیماری جنسی مغلوب می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1اگر فرد  8را بیمار فرض کنیم دودمانه می تواند جنسی غالب باشد اما عالوه بر کروموزوم های جنسی  ، xکروموزوم  yنیز جنسی می باشد .می دانیم
که اگر صفتی بر روی کروموزوم  yوجود داشته باشد فقط در مردان می تواند دیده شود.
 )2اگر فرد  7سالم فرض شود دودمانه وصفت غالب بوده و در این حالت هیچ گاه پدر و مادر سالم فرزند بیمار نخواهند داشت.
 )3اگر فرد  3و  7سالم فرض شوند ،دودمانه می تواند اتوزم غالب و مغلوب و جنسی غالب باشد.

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
TEL: 09176412239

SMS: 30005292466293

aparat: /biomaze

instagram: @biomaze

telegram: @biomaze
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 3دقت کنید برای حل این سوال نیاز نیست فرزندان نسل اول و دوم همه گزینه ها را نوشت .به صورت سوال دقت کنید .نسبتی از زاده های
𝟏

بال بلند که نر باشند .اگر صفت اتوزوم باشد این نسبت همیشه برابر خواهد بود .اما در سواالت کنکور که در ازمون های قبل درسنامه سواالت جانوران را
𝟐

ذکر کردیم ،در دوحالت سوالی که در کنکور می آمد (یک صفت جنسی و یک صفت اتوزومی) و  4گزینه آورده شده نیز مانند آن هاست ،همواره در نسل دوم
اگر فنوتیپ یک صفت فقط د ر یک جنس دیده شود ،این بدین معنی می باشد که نیمی از نر ها بال بلند و نیمی دیگر بال کوتاه خواهد بود .بنابراین در هر دو
𝟏

𝟏

𝟐

𝟖

صورت جواب نسیت اول می باشد .باتوجه به ادامه مسئله نسبت ماده های پای کوتاه باید برابر باشد تا جواب نهایی برابر  4شود .بنابراین صفت اندازه پا
نیز باید حتما اتوزوم باشد .چرا که در صفت جنسی هیچگاه مخرج کسر از  4تجاوز نخواهد کرد .همان طور که مشاهده می کنید گزینه  3و  4صفت پا اتوزوم
𝟑

و صفت اندازه بال جنسی می باشد .اما در گزینه  4حالت کوتاهی پا غالب بوده ،بنابراین در نسل دوم نسبت ماده های پای کوتاه برابر می شود.
𝟖

برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز ،میتوانید به سایت  www.biomaze.irو سایر صفحات اجتماعی ماز مراجعه کنید.
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SMS: 30005292466293
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