
یازدهم زیست  ردختی  ردسنامه 
»تهیه و تنظیم: دکتر اشکان هاشمی«

 کلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت
به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.
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تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

۱
خاصیت تحریک پذیری، تولید پیام عصبی و هدایت پیام عصبی در همان یاخته و انتقال پیام عصبی در یاخته های دیگر را دارند.گفتار

ی ختا﹦اعصبیا)نورون(

ی ختهای یاب فزاعصبی

واجد هسته می باشد و محل سوخت وساز یاختۀ عصبی است.
پیام عصبی را مستقیمًا یا از طریق دندریت دریافت می كند.

در هستۀ خود معمواًل پس از تولد، همانندسازی ندارد.
جدزای ختهاای

اجزاء
دندریت )دارینه (  رشته ای است كه پیام عصبی دریافتی را به جسم یاختۀ عصبی وارد می كند.

رشته ای است كه پیام عصبی را از جسم یاخته ای تا انتهای پایانۀ آكسون خود هدایت می كند.آكسون )آسه (
پیام عصبی را از انتهای آكسون خود به یاختۀ دیگری منتقل می كند.

معمواًل بعد از تولد قدرت تقسیم شدن ندارند.  فقط ژنوم حلقوی راكیزۀ آن همانندسازی دارد.

یاخته ای هسته دار با قدرت تقسیم می باشند كه در اطراف رشته های  بسیاری از نورون ها وجود دارند ولی پیام عصبی تولید نمی كنند.
پوششی به نام غالف میلین می سازد و دور رشته های بسیاری از نورون ها را می پوشاند.

این یاختۀ غیرعصبی، به دور رشتۀ عصبی نورون می پیچد و میلین ناپیوسته عایق را می سازد.
انواع گوناگونی دارند و تعداد آن ها چند برابر یاخته های عصبی می باشد )از نورون کوچک ترند (.

این یاخته ها، داربست هایی برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد می كنند.
عالوه بر عایق بندی، در دفاع از یاخته های عصبی و حفظ هم ایستایی یون های مایع اطراف نورون ها نیز می شوند.

غالف میلین در حقیقت خود یاختۀ پشتیبان است كه به دور بخشی از نورون پیچیده است.

ی ختا﹦اغیرعصبیای اپشتیب نا)نوروگلی ی (

منطقه ای در غشای بخش رشته ای نورون ها می باشد كه در تماس با مایع بین یاخته ای می باشد.
میلین در این گره ها وجود ندارد.

پیام عصبی در این گره ها به صورت جهشی به سمت انتهای رشتۀ دندریتی یا آكسونی هدایت می شود.
در نورون های بدون میلین و در جسم یاخته ای هر نورونی وجود ندارند.

گراۀارانویه

پیام های حسی را از گیرنده های حسی به بخش مرکزی دستگاه عصبی )مغز و نخاع( می آورند.
اغلب دندریت دراز میلین دار و آكسون كوتاه میلین دارند كه هر دو از یک نقطۀ جسم یاخته ای خارج می شوند.

پیام عصبی خود را از طریق آكسون، به یاختۀ عصبی دیگری منتقل می كند.
نوروناحدی

انواعای ختهای یاعصبی

هر نوع نورونی، فقط یک آكسون دارد.
انتهای آزاد دندریت ها و آكسون ها همانند جسم یاخته ای، همواره و در هر نورونی فاقد میلین می باشند.

بررسی فعالیت های مغز را از طریق آن انجام می دهند.
جریان الکتریکی ثبت شدۀ یاخته های عصبی مغز می باشد. نوارامغزی

پیام عصبی را از بخش مرکزی دستگاه عصبی )مغز و نخاع ( به سوی اندام های عمل كننده )غدد و ماهیچه ها( می برند.
دندریت های كوتاه بدون میلین و یک آكسون دراز میلین دار دارند.

پیام عصبی را به یاختۀ غیرعصبی منتقل می كنند.
نوروناحرکتی

در مغز و نخاع وجود دارند و ارتباط بین یاخته های عصبی حسی و حركتی را فراهم می كنند.
در بخش محیطی دستگاه عصبی وجود ندارند.

دندریت آن ها همواره با نورون حسی و آكسون آن ها همواره با نورون حركتی ارتباط سیناپسی دارد.
یک آكسون ولی تعداد زیادی دندریت دارد.

نورونارابط

پشت�بان �اختۀ

م�ل�ن غالف
هسته

پشت�بان �اختۀ
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تحریک پذیری و ایجاد پیام عصبی
هدایت پیام عصبی 

انتقال پیام عصبی
ویژگیانورونای 

در اثر تغییر مقدار یون ها در دو سوی غشای یاختۀ عصبی به  وجود می آید.
مقدار یون ها در دو سوی غشای یاخته ها یکسان نمی باشد و اختالف پتانسیل الکتریکی دارند.

همواره مقدار سدیم در خارج نورون و مقدار پتاسیم در داخل نورون بیشتر می باشد.
علزاایج ساپی ماعصبی

اتحریکاپذیریاواایج س
پی ماعصبیاسرانورونای 

70− میلی ولت وجود دارد. در حالتی كه یاخته فاقد فعالیت عصبی یا پیام عصبی است و درون نورون نسبت به بیرون آن اختالف پتانسیلی تقریبًا معادل 
در حالت پتانسیل آرامش كانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته می باشند و عبور یون ها فقط از كانال های پروتئینی نشیت غشایی صورت می گیرد.

در حالت آرامش از طریق كانال های نشتی، یون های سدیم به سمت درون نورون و یون های پتاسیم به سمت بیرون نورون منتشر می شوند )در جهت شیب غلظت(.
كانال های نشتی و دریچه دار در غشای نورون های اختصاصی برای عبور یک نوع یون می باشد.

70− میلی ولت اختالف وجود دارد. در حالت آرامش، درون غشا از بیرون آن منفی تر می باشد و در حدود 
نفوذپذیری و خروج مقدار یون های پتاسیمی نسبت به ورود یون های سدیمی در حالت پتانسیل آرامش بیشرت صورت می گیرد.

كانال های نشتی همواره باز می باشند ولی كانال های دریچه دار غشایی قدرت باز و بسته شدن دارند ولی هیچ كدام انرژی زیستی مصرف نمی كنند.

پت ندیلاآرامش

پروتئینی در كل عرض غشای یاخته ها می باشد.
عبور سدیم و پتاسیم را برخالف شیب غلظت و با مصرف ATP )انرژی زیستی( انجام می دهد.

در هر بار فعالیت پمپ، سه یون سدیم از یاخته خارج و دو یون پتاسیم وارد یاخته می شود.
در هنگام پتانسیل آرامش سبب برقراری تعادل شیب غلظت سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا می شوند.

با هیدرولیز ATP، ابتدا سه یون سدیم با انتقال فعال خارج می شود و سپس دو یون پتاسیم با انتقال فعال وارد یاخته می شود.

پمپاسدیزا-اپت سیز

همگی در جهت شیب غلظت یون خود را بدون صرف انرژی منتقل می كنند.
نشتی سدیمی  فاقد دریچه است  همواره سدیم را به سمت داخل یاخته می آورد.

نشتی پتاسیمی  فاقد دریچه است  همواره پتاسیم را به سمت خارج یاخته می برد  تعداد آن از نشتی سدیمی بیشتر است.

ک ن لای یاغش ییامخصوصاسدیزای اپت سیز
دریچۀ آن به سمت خارج غشای یاخته می باشد.

فقط در هنگام شروع پتانسیل عمل و ایجاد پیام عصبی باز می شود.
سدیم ها را به سمت داخل یاخته می آورد.

در قلۀ پتانسیل عمل بسته می شوند.

سریچهاساراسدیمی

دریچۀ آن ها به سمت داخل غشا )سیتوپالسم( می باشد.
فقط بعد از قلۀ پتانسیل عمل باز می شود.
پتاسیم ها را به سمت خارج یاخته می برد.

با بسته شدن آن پتانسیل عمل به آرامش تبدیل می شود.

سریچهاساراپت سیمی

در اثر تحریک یاختۀ عصبی، در محل تحریک به طور ناگهانی، داخل نورون ابتدا مثبت تر می شود و پس از زمان كوتاهی دوباره به آرامش می رسد.

پت ندیلاعمل

30+ تغییر می دهد. 70− تا  ابتدا كانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و ورود سدیم زیاد به نورون درون یاخته را از 
كانال های نشتی همواره بازند و كانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می مانند. ابتدایاپت ندیلاعملا)ب ل رویانموسار(

با بسته شدن كانال دریچه دار سدیمی و باز شدن كانال های دریچه دار پتاسیمی صورت می گیرد.
70− می رود. 30+ دوباره به سمت  درون نورون از اختالف پتانسیل 

خروج پتاسیم به صورت انتشار تسهیل شده عامل آن می باشد.
اساما﹦اپت ندیلاعملا)پ یینارویانموسار(

با بسته شدن كانال های دریچه دار پتاسیمی دوباره پتانسیل عمل به پتانسیل آرامش تبدیل می شود.
در ابتدا تفاوت غلظت سدیم و پتاسیم با حالت آرامش اختالف زیادی پیدا می كند.

فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم موجب می شود كه دوباره غلظت یون های سدیم و پتاسیم به حالت آرامش دربیایند.
بعدااتاپ ی ناپت ندیلاعمل
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K+

ATP
K+

K+

iP
ADP+

Na+

(1) (2)

Na+
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Na+

Na+

Na+

«چگونگی کار پمپ سدیم - پتاسیم»
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انتقال پیام عصیب ایجاد شده در رشتۀ عصبی در اثر پتانسیل عمل می باشد كه نقطه به نقطه به صورت پیوسته یا جهشی تا انتهای دندریت یا آكسون می رسد.

یدایزاپی ماعصبی
در محل گره های رانویه، تعداد زیادی كانال دریچه دار وجود دارد ولی در فاصلۀ بین دو گره، این كانال ها وجود ندارند.

در نورون های بدون میلین و در جسم یاخته ای هر نورونی صورت می گیرد.
هر قسمتی كه دارای پتانسیل عمل می شود، در قسمت قبلی آن آرامش ایجاد می شود و سبب تحریک قسمت بعد از خود می شود.

در نورون های هم قطر، سبب جلو رفتن پیام عصبی با سرعت كمتر از هدایت جهشی می شود.
یدایزاپیوستا﹦اپی ماعصبی

در نورون های میلین دار صورت می گیرد و سرعت بیشرتی از هدایت پیوسته در نورون های هم قطر دارد.
از یک گره رانویه به گره رانویه دیگر به صورت پرشی، پتانسیل عمل منتقل می شود.

در قسمت های میلین دار آن، عبور یون ها و پتانسیل عمل صورت نمی گیرد.
در ماهیچه های اسکلتی و نورون های حركتی مربوط به آن ها اهمیت بسیاری دارد.

بین دو گرۀ رانویه، پیام عصبی هدایت می شود ولی در هر گره، انتقال سدیم سبب پتانسیل عمل می شود.

یدایزاجهشیاپی ماعصبی

به سیر پیام عصبی از یاختۀ عصبی پیش سیناپسی به یاختۀ پس سیناپسی گفته می شود.
سیناپس )همایه(، ارتباطی ویژه برای انتقال پیام عصبی بین دو یاخته می باشد.

بین یاختۀ پیش سیناپسی با پس سیناپسی، فضایی به نام فضای سیناپسی وجود دارد.
در نورون پیش سیناپسی، ناقل عصبی )پیک کوتاه برد( ساخته شده و در ریزكیسه های آن ذخیره می شود.  ایجاد پتانسیل عمل سبب حركت این ریزكیسه ها به سمت انتهای آكسون می شود.

ریزكیسه های حاوی ناقل عصبی در طول سیتوپالسم آكسون حركت كرده تا به انتهای آكسون برسند.
با رسیدن پیام عصبی به انتهای آكسون، غشای ریزكیسه های حاوی ناقل عصبی به غشای آكسون پیش سیناپسی متصل شده و ناقل های عصبی با برون رانی به فضای سیناپسی وارد می شوند.

ناقلین عصبی، فضای سیناپسی را سیر كرده و به گیرندۀ غشایی یاختۀ پس سیناپسی )نورون، غدد یا ماهیچه( كه نوعی كانال دریچه دار سدیمی است، متصل شده و در آن تغییر پتانسیل الکتریکی ایجاد می كنند.
وجود پتانسیل عمل )پیام عصبی( در یاختۀ پیش سیناپسی، سبب تولید و هدایت ناقل عصبی در این یاخته می شود.

ناقل عصبی می تواند سبب تحریک یا مهار یاختۀ پس سیناپسی شود.  در حالت تحریکی سبب باز شدن كانال دریچه دار سدیمی یاختۀ پس سیناپسی می شود.
ناقل عصبی هیچ گاه وارد یاختۀ پس سیناپسی نمی شود.

بعد از انتقال پیام عصبی، برای جلوگیری از انتقال بیش از حد پیام و امکان انتقال پیام جدید، یا باید ناقل عصبی با آندوسیتوز به یاختۀ پیش سیناپسی برگردد و یا با آنزیم های مترشحه از یاختۀ پیش سیناپسی تجزیه می شود.
ناقل عصبی مهاری فقط در سیناپس بین دو نورون ترشح می شود.

در سیناپس بین نورون حركتی و ماهیچه ها
ناقل عصبی فقط به قصد تحریک ماهیچه، ترشح می شود.

در صورت ترشح شدن، فقط سبب باز شدن كانال دریچه دار سدیمی یاختۀ ماهیچه ای می شود.
برای به استراحت درآمدن ماهیچه، پیام عصبی ایجاد نمی شود و ناقل عصبی از نورون حركتی آزاد نمی شود.

تغییر در میزان طبیعی ناقل های عصبی  سبب بیماری و اختالل در كار دستگاه عصبی می شود.

انتق لاپی ماعصبی

كاهش میلین
در بیماری MS در اثر نابودی یاختۀ پشتیبان در سیستم عصبی مرکزی رخ می دهد

بینایی و حركت مختل می شود.
فرد بی حسی و لرزش دارد.

نوعی بیماری خودایمنی می باشد.
ارسال پیام های عصبی به درستی انجام نمی شود.

افزایش میلین  سرعت هدایت پیام عصبی از حالت نرمال بیشتر می شود.
اختل لاسرایدایزاجهشیاپی ماعصبی
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�اختۀ غشاي
پسس�ناپس

س�ناپس فضاي

عصب هناقل
گ�رهنده

عصب هناقل

پسس�ناپس �اختۀ جسم

آ�سون پا�اهنۀ

«پسس�ناپس �اختۀ بر آن اثر و عصب هناقل شدن «آزاد

Na
+
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تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

گفتار
۲

مراكز نظارت بر فعالیت های بدن می باشد.وظیفه
اطالعات دریافتی از محیط و درون بدن را دریافت كرده و تفسیر می كند  به آن ها پاسخ می دهد.

سستگ هاعصبیامرکزی

بخش خارجی مغز و درونی نخاع به همراه برخی مراكز درون مغز را شامل می شود.مادۀ خاكستری
شامل جسم یاخته های عصبی و رشته های عصبی بدون میلین می باشد.

بخش درونی مغز و بیرونی نخاع را ایجاد كرده است.مادۀ سفید
اجتماع رشته های میلین دار می باشد.

قدمزای یامختلف

از دو نوع بافت اصلی پیوندی و پوششی به وجود آمده است.

استخوان های پهن جمجمه از مغز محافظت می كنند.استخوان ها
استخوان های نامنظم ستون مهره ها از نخاع محافظت می كنند.

مننژ

سه پردۀ پیوندی دارد كه از مغز و نخاع محافظت می كند.
فضای بین پرده ها پر از مایع مغزی - نخاعی است  ضربه گیر در مقابل عوامل خارجی می باشد.

در مغز الیۀ خارجی و میانی آن صاف ولی الیۀ داخلی آن چین خورده و دارای رگ های خونی است.
الیۀ خارجی آن ضخیم ترین است.

الیۀ میانی به سطح درونی خود رشته های ریزی به سمت الیۀ داخلی دارد.
هر سه الیه در شیار بین دو نیمکرۀ مخ وجود دارند ولی در شیارهای باریک، فقط الیۀ داخلی آن وارد می شود.

سد خونی - مغزی

مویرگ هایی پیوسته با بافت پوششی دارای یاخته های تنگاتنگ می باشد.
بسیاری از میکروب ها در شرایط طبیعی نمی توانند از این سد دفاعی عبور كنند.

، گلوكز، آمینواسیدها، برخی داروها و مواد اعتیادآور می توانند از این سد عبور كرده و به مغز وارد شوند. 2CO  ، 2O
در نخاع نیز به صورت سد خونی نخاعی دیده می شود.

عواملاحف ظزاکنندهااتامغزاوانخ ع

بیشتر حجم مغز را تشکیل می دهد  دو نیمکره دارد كه با رشته های عصبی متصل به هم هستند  رابط های سفید پینه ای و سه گوش بین دو نیمکره وجود دارد.
دو نیمکره به طور هم زمان از همۂ بدن اطالعات را گرفته و پردازش می كند  فعالیت بخش های مختلف بدن را به طور هماهنگ كنترل می كند.

بخش خارجی یا قشر آن خاكستری، وسیع و انزک چند میلی متری است

چین خوردگی ها و شیارهایی متعدد دارد.
شیارهای عمیق هر نیمکره را به چهار لوب تقسیم می كند.

سه بخش دارد
حسی  پیام اندام های حس را دریافت می كند.

حركتی  به ماهیچه ها و غدد پیام می دهد.
ارتباطی  بین حسی و حركتی ارتباط می دهد.  پر از نورون رابط می باشد.

جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودی، یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.

هر نیمکرۀ مخ

كارهای اختصاصی دارد.
توسط شیارهای عمیق به چهار لوب تقسیم شده است.

لوب پیشانی بزرگ و پس سری كوچک دارد.
بخش هایی از نیمکرۀ چپ به توانایی در ریاضیات و استدالل مربوط است.

نیمکرۀ راست در مهارت های هنری تخصص دارد.
مخچه به دو لوب پس سری و گیجگاهی مخ متصل است.

بین دو نیمکره شیار عمیق طولی بین دو نیمکره ای وجود دارد.

چهار لوب دارد

پیشانی  به آهیانه و گیجگاهی متصل است.
آهیانه  به پیشانی، گیجگاهی و پس سری متصل است.
گیجگاهی  به پیشانی، آهیانه و پس سری متصل است.

پس سری  به آهیانه و گیجگاهی متصل است.

مخ

سهابخشااصلیامغز

مغز
نخاع اجزایاآن
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تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

از باال با قشر مخ و از پایین با تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد و از جلو به لوب های بویایی متصل می باشد.
در احساساتی مثل ترس، خشم، لذت، حافظه و یادگیری مؤثر است.

اسبک مغز )هیپواکمپ(

قسمتی از لیمبیک است كه در تشکیل حافظه و یادگیری نقش دارد.
در اثر تخریب یا برداشتن آن، حافظۀ جدید و كوتاه مدت و تبدیل آن به بلندمدت دچار اختالل می شود.

نام افراد جدید را به خاطر نمی آورند.در اختالل آن
نام های جدید حداكثر فقط برای چند دقیقه در ذهن آن ها باقی می ماند.

خاطرات قدیمی با تخریب آن از بین نمی رود.
در قسمت پایین سیستم لیمبیک قرار گرفته است.

س م نا﹦اکن رهاایا)لیمبیک(

درون ستون مهره ها از زیر بصل النخاع تا دومین مهرۀ كمری به عنوان طناب عصبی پشیت بدن وجود دارد  طول آن از ستون مهره ها كوتاه تر است.
ارتباط دهندۀ مغز با اعصاب محیطی می باشد.

مسیر عبور پیام های حیس از اندام های بدن به مغز و ارسال پیام های حرکیت از مغز به اندام ها می باشد.
مركز برخی انعکاس های بدن می باشد  انعکاس های آن، سریع، غیر ارادی و بدون ارتباط با مغز می باشد.

یک ریشۀ پشیت حیس آورندۀ پیام دارد )حاوی دندریت های حسی و جسم یاخته ای آن هاست(.31 جفت عصب مختلط )حسی و حرکتی ( دارد  هر عصب نخاعی
یک ریشۀ شکمی حرکیت خارج كنندۀ پیام دارد )حاوی آکسون های حرکتی می باشد (.

بیرون آن مادۀ سفید میلین دار و داخل آن مادۀ خاكستری و كانال مركزی دارد.
نورون های رابط و دندریت به همراه جسم یاخته ای نورون حركتی آن به طور كامل در مادۀ خاكستری وجود دارد.

نخ ع

در جلوی مخچه و زیر مخ می باشد.  سه بخش مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع دارد.
مغز میانی  در باالی پل مغزی قرار دارد  یاخته های عصیب آن در شنوایی، بینایی و حركت نقش دارند  برجستگی چهارگانه بخشی از آن است.

در تنظیم فعالیت های مختلف مثل تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش دارد  مدت زمان دم را تنظیم می كند.پل مغزی
هورمون نمی سازد، در تنظیم گوارش و گردش خون مؤثر است.

بصل النخاع

تنظیم تنفس، فشار خون و زنش قلب را انجام می دهد.پایین ترین بخش مغز بوده و در باالی نخاع قرار دارد
مركز اصلی بلع، تنفس و گردش خون می باشد.

مركز انعکاس های عطسه، بلع و سرفه است.
CO2 خون دارد  آهنگ تنفس را باال می برد. گیرنده هایی حساس به افزایش 

تحت تأثیر فرمان پل مغزی و ماهیچه های نایژه و نایژک  سبب توقف دم می شود.
O2 اندام ها را تنظیم می كند. به كمک پل مغزی، نیازهای غذایی و 

س قا﹦امغز

در پشت ساقۀ مغز و چسبیده به لوب های پس سری و گیجگاهی می باشد.
دو نیمکره و بخش کرمینه وسطی ارتباطی دارد.

مركز تنظیم وضعیت بدن و تعادل است.
پیوسته از مغز، نخاع و اندام های حسی پیام می گیرد  فعالیت ماهیچه ها و حركات بدن را هماهنگ می كند.

فعالیت های خود را به كمک مغز و نخاع انجام می دهد.
از بخش دهلیزی گوش پیام می گیرد و سبب تنظیم تعادل می شود.

مخچه

تاالموس
ه�پوتاالموس

ه�پو�امپ
هنخاع

بو�ا�� لوبهاي

لايرهنگ)» بنفش (بخشهاي ل�مچب�� «ساماهنۀ

محل پردازش اولیه و تقویت اغلب اطالعات حسی هستند  سپس آن ها را برای پردازش نهایی به بخش هایی از قشر مخ می فرستد.
زیر رابط پینه ای و باالی ساقۀ مغز می باشد.

در پردازش حس بویایی نقشی ندارد.
نهنجای ا)ت الموسای (

س خت ری یاسیگرامغزی

در زیر تاالموس است  تنظیم دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، خواب، گرسنگی و تشنگی را انجام می دهد.
تعداد ضربان قلب و فشار خون را به كمک هورمون ها و بصل النخاع تنظیم می كند.

هورمون های آزادكننده و مهاركنندۀ خود را از راه رگ خونی به هیپوفیز پیشین می دهد.
هورمون های اكسی توسین و ضد ادراری تولیدی خود را در هیپوفیز پسین ذخیره می كند.

گیرنده های اسمزی آن در اثر غلظت باالی پالسما تحریک می شود و در پی آن مركز تشنگی درون آن نیز تحریک می شود.
اشکال در آن می تواند سبب بیماری دیابت بی مزه شود.

تیرنهنجا)ییپوت الموس(



6

 لص1ف1ی1نت : 1 لصف
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الف( مشاهدۀ سطح پشتی: از باال به پایین لوب های بویایی، نیمکره های مخ، شیار بین دو نیمکره، كرمینه و نیمکره های مخچه را می بینیم )مخ و مخچه در این نما بهتر دیده می شود(.

بخشای یاخ رجیامغز

تشریحامغزاگوسفند

مصرف تنباكو با سرطان دهان، حنجره و شش ها ارتباط مستقیم دارد.

بین دو نیمکرۀ مخ از سطح پشتی می توانیم نوار سفید یا رابط پینه ای را ببینیم و با برداشت آن، رابط سه گوش در زیر آن دیده می شود.
دو طرف رابط های پینه ای و سه گوش، فضای بطن های 1 و 2 مغز و در داخل این رابط ها، اجسام مخطط قرار دارند.

درون بطن 1 و 2، شبکه های مویریگ وجود دارند كه مایع مغزی - نخاعی را به این بطن ها ترشح می كنند.
در زیر رابط سه گوش، دو تاالموس وجود دارند كه با یک رابط به هم متصلند و با فشار كم از هم جدا می شوند.

بطن سوم در عقب تاالموس ها و اپی فیز یا غدۀ رومغزی در لبۀ پایین بطن سوم وجود دارد.
برجستگی های چهارگانه )قسمتی از مغز میانی( در عقب اپی فیز قرار دارد.

در پایین ترین قسمت درونی مغز، كرمینۀ مخچه و با برش آن درخت زندگی )بخش سفید درون مخچه( و بطن چهارم مغزی دیده می شود.

بخشای یاسرونیامغز

وابستگی همیشیگ به مصرف یک ماده )اللک، کواکئین، نیکوتین و …( یا انجام یک رفتار )بازی های رایانه ای و اینترنت( می باشد  ترک آن سبب مشکالت جسمی و روانی برای فرد می شود  سالمت خانوادۀ فرد نیز به خطر می افتد.

اعتی س

نخستین تصمیم برای مصرف این مواد در اغلب افراد، اختیاری است.
مصرف زیاد این مواد  سبب تغییراتی در مغز می شود  فرد نمی تواند با میل شدید مصرف مقابله كند.

اگر تغییرات روی مغز دامئی باشد  اعتیاد می تواند سال ها بعد از ترک نیز برگشت پذیر باشد.
این مواد بیشرت روی بخشی از لیمبیک اثر می كنند  سبب آزاد شدن ناقلین عصبی از جمله دوپامین می شود  سبب احساس لذت و سرخوشی می شود.

ادامۀ مصرف مواد اعتیادآور  آزاد شدن دوپامین از لیمبیک کم شده  احساس كسالت، بی حوصلگی و افسردگی ایجاد می شود  مصرف ماده توسط فرد بیشرت می شود.
مواد اعتیادآور بر بخش هایی از قرش مخ تأثیر می گذارند  در نوجوانان اثر بیشتری دارد  توانایی قضاوت، تصمیم گیری و خودكنترلی كاهش می یابد.

ممکن است تغییرات برگشت ناپذیری در مغز داشته باشند.

اعتیاد به كوكائین
اغلب قسمت های مغز دچار آسیب می شوند.

بهبود فعالیت مغز بعد از ترک آن به زمان طوالنی نیاز دارد.
پس از مدت طوالنی، بخش پیشین مغز )لوب پیشانی( بهبود كمتری نشان می دهد.

مواسااعتی سآوراوااثرابرامغز

كمترین مصرف الکل بدن را تحت تأثیر قرار می دهد  در دستگاه گوارش به رسعت جذب می شود  در چربی محلول است و از غشای نورون های بخش های مختلف مغز عبور كرده و فعالیت آن را مختل می كند.
الکل عالوه بر دوپامین، بر فعالیت انواع انتقال دهنده های عصبی تحریکی یا مهاری اثر می گذارد.

فعالیت های بدن را كاهش و ماهیچه ها را آرام كرده، اختالل در گفتار، كاهش درد و اضطراب، خواب آلودگی، اختالل در حافظه، گیجی و كاهش هوشیاری و هماهنگی بدن را ایجاد می كند.
فعالیت مغز را كند كرده و زمان واكنش به محرک های محیطی را باال می برد.

در بلندمدت، سبب مشکالت كبدی، سکتۀ قلبی و انواع سرطان می شود.
سرعت تشکیل رادیکال آزاد از اكسیژن را زیاد كرده  مانع عملکرد راكیزه ها در كاهش آن ها می شود  تخریب دنای راكیزۀ كبدی  بافت مردگی كبدی می دهد.

در تولید گامت نامناسب و اختالالت كروموزومی در نسل بعد مؤثر است.

اعتی سابهاالکلا)ات نول(

ب( مشاهدۀ سطح شکمی: از باال به پایین، لوب های بویایی، كیاسمای بینایی، مغز میانی، پل مغزی، مخچه، بصل النخاع و در ادامه بخشی از نخاع را می بینیم )ساقۀ مغز در این نما اکمل دیده می شود(.
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تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

مربوط به انعکاس های نخاعی و تحت كنترل اعصاب محیطی پیکری به صورت غیرآگاهانه می باشد  تحت كنترل ماهیچه های اسکلتی است.
دارای 6 سیناپس می باشد كه 4تای آن در مادۀ خاكستری نخاع و 2تا در ماهیچه های بازو می باشد.

دارای 5 نورون )1 حسی، 2تا رابط و 2تا حرکتی( می باشد كه 4 سیناپس بین نورونی دارد.

امدیراانعک ساعقباکشیدناسسز
سرابرخورساب اجدزاساغای اتیز

شامل حواس پیکری و ویژه است كه پیام گیرنده های حسی را به مراكز عصبی مغز و نخاع می آورد  در فصل بعد می خوانیم. بخشاحدی

بخشای یاسستگ هاعصبیامحیطی

حاوی آكسون های دراز برای رساندن پیام عصبی به اندام های عمل كنندۀ ماهیچه و غدد می باشد.

بخشاحرکتی

پیام های عصبی را از مغز و نخاع به ماهیچه های اسکلیت می رساند.
اغلب پیام ها را به صورت ارادی توسط ماهیچه ها و تحت كنترل قشر مخ انجام می دهد.

مقداری نیز فعالیت غیر ارادی انعکاسی سریع ماهیچه های اسکلتی را كنترل می كند.
انعکاس یا پاسخ سریع و غیر ارادی در برخی ماهیچه های اسکلتی رخ می دهد كه پاسخ به محرک ها توسط این اعصاب كنترل می شود.

بخشاپیکری

تنظیم فعالیت های آن و انقباض آن  توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.
خون رسانی به آن  با استراحت و انقباض عضالت صاف عروق توسط اعصاب خودمختار تنظیم می شود. سرام ییچهای یااسکلتی

اگر با عضالت صاف صورت گیرد )مثل انعاکس تخلیۀ مثانه(  تحت كنترل اعصاب خودمختار است.
اگر با عضالت اسکلتی صورت گیرد )انعاکس عقب کشیدن دست(  تحت كنترل اعصاب پیکری است. انعک سای یابدن

فعالیت ماهیچه های صاف، قلبی و غدد را به صورت انآگاهانه تنظیم می كند و همواره فعال است.

اجزاء

سمپاتیک )هم حس(
سبب هیجان و حالت آماده باش به بدن می شود  مردمک چشم را گشاد می كند.

فشار خون، ضربان قلب، تعداد تنفس و خون رسانی به قلب و ماهیچۀ اسکلتی را زیاد می كند.
در هنگام شركت در مسابقۀ ورزشی بر فعالیت پاراسمپاتیک غلبه می كند.

باعث آرامش در بدن می شود  مردمک را تنگ می كند.پاراسمپاتیک )پاد هم حس(
فعالیت های گوارشی را زیاد ولی تعداد ضربان قلب، تنفس و فشار خون را كم می كند.

سمپاتیک و پاراسمپاتیک، معمواًل برخالف یکدیگر كار می كنند  سبب تنظیم فعالیت های حیاتی بدن در شرایط مختلف می شود.

بخشاخوسمخت ر

شامل 12 جفت عصب مغزی و 31 جفت عصب نخاعی می باشد.
دستگاه عصبی مركزی را به بخش های دیگر بدن مثل ماهیچه ها و اندام های حس و غدد مرتبط می كند.

مجموعه ای از رشته های عصبی است كه درون یک بافت پیوندی قرار گرفته است.هر عصب 
جسم یاخته ای نورون در عصب وجود ندارد.

سستگ هاعصبیامحیطی

سیناپس 1  بین آكسون نورون حسی و دندریت نورون رابط به صورت تحرییک و دارای ناقل عصبی تحریکی در مادۀ خاکسرتی نخاع می باشد.

سیناپس 2  بین آكسون نورون حسی و دندریت نورون رابط به صورت تحرییک و دارای ناقل عصبی تحریکی در مادۀ خاکسرتی نخاع می باشد.
سیناپس 3  بین آكسون نورون رابط و دندریت نورون حركتی به صورت تحرییک و دارای ناقل عصبی تحریکی در مادۀ خاکسرتی نخاع می باشد.

سیناپس 4  بین آكسون نورون رابط و دندریت نورون حركتی به صورت مهاری و دارای ناقل عصبی مهارکننده در مادۀ خاکسرتی نخاع می باشد.
سیناپس 5  بین آكسون حركتی تحریک شده با عضلۀ دورس در جلوی بازو به صورت تحرییک و دارای ناقل عصبی تحریک كننده می باشد و دست را به عقب می كشد.

بین آكسون حركتی مهار شده با عضلۀ سه سر پشت بازو به صورت غیرفعال و بدون ترشح ناقل عصبی می باشد.سیناپس 6
در این انعکاس،  در نورون حركتی متصل به عضلۀ سه سر بازو پتانسیل عمل و آزاد شدن ناقل عصبی صورت نمی گیرد.

انواعاسین پسای 

پشت� لاير�شۀ

ش�مچ� لاير�شۀ
سهسر ماه�چۀ استراحت

پوست حس� گ�رهندة

دوسر ماه�چۀ اهنقباض

دست �ش�دن عقب

دست» �ش�دن عقب «اهنع�اس

1 2
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 لص1ف1ی1نت : 1 لصف

تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

شبکۂ عصبی در هیدر می باشد  مجموعه ای از نورون های پراکنده در دیوارۀ بدن هیدر می باشد كه با هم ارتباط دارند.

تحریک هر نقطه از بدن جانور در همۂ سطح آن منتشر می شود  مغز، گره عصبی و تقسیم بندی مركزی یا محیطی ندارد.
شبکۀ عصبی هیدر سبب تحریک یاخته های ماهیچه ای بدن جانور می شود.

س سهاتریناس خت راعصبی

سستگ هاعصبیاس یراج نوران

ساده ترین تقسیم بندی مركزی و محیطی را در سیستم عصبی دارد.

س خت راعصبیانرسب نام ننداپالن ری 
مغز آن از دو گرۀ مجزا تشکیل شده است  هر گره تعدادی جسم یاخته ای دارد.

دو طناب عصبی موازی در دو سطح جانیب بدن حاوی آكسون و دندریت دارد كه از یک طرف به مغز و از طرف دیگر در انتهای بدن به هم متصلند.
رشته هایی دارد كه دو طناب عصبی را به هم متصل كرده و ظاهر نردبانی ایجاد كرده است.

بخشامرکزیاآن

مغز آن ها از جوش خوردن چند گره ایجاد شده است.
یک طناب عصبی شکمی در طول بدن دارند ولی ستون مهره ندارند.

هر بند از بدن یک گره عصبی دارد  در طناب عصبی شکمی جانور، تعدادی گرۀ مجزا وجود دارد.
هر گره عصبی فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می كند و انشعابات به اندام های حركتی هم می رسند.

جسم یاخته ای این نورون ها قبل از گرۀ عصبی به صورت مجزا قرار دارند.برخی مانند مگس، موهای حسی حاوی دندریت روی پاها دارند
آكسون آن ها به سمت گرۀ عصبی مربوط به آن بند می رود.

در مغز  چندتا به هم جوش خورده می باشد.گرۀ عصبی حشرات
در طناب عصبی  چندتا ولی از هم جدا می باشد.

حشرات

یک طناب عصبی پشیت )نخاع( دارند  بخش جلویی طناب عصبی آن ها برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد.
طناب عصبی آن ها درون ستون مهره ها و مغز آن ها درون جمجمه قرار دارد كه این محافظ ها در برخی ماهی ها از نوع غضروفی و در سایر گروه ها از جمله برخی ماهی ها از جنس استخوانی هستند.

تقسیم بندی محیطی و مركزی دارند.
در بین آن ها اندازۀ نسبی مغز نسبت به وزن بدن در پستانداران و پرندگان از بقیه مهره داران بیشتر می باشد.

مهرهاساران

رشته های كوچک تری متصل به طناب ها دارد  این رشته ها فقط به یک طناب عصبی متصلند. بخشامحیطیاآن

مغز

�عصب طنابهاي

طنابها ب�ن لايرشتههاي

«پالهنالاير�ا»

�مح�ط �وتاه لايرشتههاي
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 لص1ف1ی1 لصف

تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

۱
گفتار

یاخته یا بخشی از یاخته است كه پس از دریافت اثر محرک، می تواند آن را به پیام عصبی تبدیل كند.
هر محرک )صدا، فشار، اکسیژن، گرما، نور و … ( سبب تحریک گیرندۀ ویژه ای می شود. تعریف

گیرندهای یاحدی

برحسب نوع محرک خود طبقه بندی می شوند.
انواع مکانیکی )شنوایی، تعادلی، تماسی و وضعیتی (، شیمیایی )بویایی، چشایی (، دمایی، نوری و درد دارند. انواع

انتهای دندریت یک نورون حسی می باشد كه در اطراف آن چند الیۀ انعطاف پذیر از بافت پیوندی وجود دارد.
فشرده شدن بخشی از الیه های روی دندریت، سبب ایجاد پتانسیل عمل در آن می شود )اکنال های دریچه دار یونی آن به ترتیب باز می شود (.

گیرندۀ آن میلین دار است و پیام عصبی ایجاد شده را به صورت جهشی به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می كند.
گیرندۀافش راپوستی

O2 در سرخرگ های بزرگ  از نوع شیمیایی هستند. CO2 در بصل النخاع و دیوارۀ سرخرگ های كوچک و یا حساس به كاهش  گیرنده های حساس به 

وقتی اغلب گیرنده های حسی در معرض محرک اثبت قرار می گیرند، پیام عصبی کمرتی ایجاد كرده یا اصاًل ایجاد نمی كنند و سبب سازش و عدم اپسخ به محرک می شوند.
عدم حس كردن لباس روی بدن یا عدم احساس بوی غذا یا عطر پس از مدتی از نمونه های آن است.

سازش گیرنده ها، سبب ارسال پیام های کمرت به مغز و پردازش پیام های مهم تر در مغز می شود.
گیرنده های درد، سازش ناپذیرند تا همواره فرد از محیط اطراف باخبر باشد.

س تشاآنای 

با تغییر نفوذپذیری غشای گیرنده به یون ها و تغییر پتانسیل غشایی در آن ها، پیام عصبی در گیرنده ایجاد می شود. ک ر
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 لص1ف1ی1 لصف

تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

گیرنده های این حواس در بدن پخش می باشند و در یک محل خاص تمركز نیافته اند  حاوی گیرنده های مکانیکی، شیمیایی، دمایی و درد هستند.
در پوست، ماهیچه های اسکلتی و زردپی ها هستند  اطالعات حسی را در نهایت به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می كنند.

نشستن طوالنی مدت  آسیب پوست در نشیمن گاه  تخریب یاخته ها  تغییر وضعیت ناخودآگاه فرد )در اثر تحریک گیرندۀ درد (.

حواساپیکری

حواس

در حالت عادی  سبب تحریک گیرندۀ دمایی می شود.
اگر سبب آسیب و التهاب شود  سبب تحریک گیرندۀ درد نیز می شود. اثراسم 

اعصاب پیکری  اعصاب حركتی محیطی برای تحریک عضالت اسکلتی می باشند.
حواس پیکری  حواسی با گیرنده های دندریتی پخش شده در بدن هستند.

یاختۀ پیکری  یاختۀ دیپلوئید عادی بدن كه قدرت تولید گامت ندارد.
پیکری

گیرنده های درد و وضعیتی از نوع دندریت آزاد بوده و پوشش پیوندی در اطراف خود ندارند.
پیام حواس پیکری هم به مغز و هم به نخاع می رسند ولی حواس ویژه فقط به مغز پیام می دهند.

گیرندۀ وضعیتی،  همانند گیرنده های بخش دهلیزی گوش برای تعادل بدن، به مخچه در پشت ساقۀ مغز پیام می دهند.

گیرنده های آن ها در اندام های ویژه ای متمركز هستند
حاوی گیرنده های نوری، مکانیکی و شیمیایی هستند.

حس بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی هستند  در ادامه بررسی می شوند.
پیام خود را بدون ارتباط با نخاع به مغز می دهند )به جز برخی تعادلی ها(.

حواساویژه

جدولاآناای 

نکاتمحل محرکنوع گیرندهگیرنده

تماسی
لمس )تماس( فشار مکانیکی)تماس - فشار - ارتعاش(

ارتعاش
پوست و بافت های دیگر 

)درون برخی رگ ها(

تعداد این گیرنده ها در پوست بخش های مختلف بدن، متفاوت است. 
نوک انگشتان و لب ها تعداد گیرندۀ بیشرتی دارند و حساس ترند.

گیرندۀ فشار، عمقی تر و دارای پوشش چندالیه ای از بافت پیوندی در بخش درم پوست است.

پوست و درون برخی سرما و گرمادماییدمایی
سیاهرگ های بزرگ

گیرنده های درونی به تغییرات دمای درون بدن یا خون حساسند.
گیرنده های پوستی به تغییرات دمای محیط یعنی سرما و گرمای سطح بدن حساسند.

 تغییر طول ماهیچه هامکانیکیوضعیتی
)ویژۀ درون ماهیچه ای(

ماهیچه های اسکلتی - زردپی ها 
- كپسول مفصلی

 مغز را از چگونگی قرارگیری قسمت های مختلف بدن نسبت به هم در حالت سکون و حركت مطلع می كند - گیرندۀ آن،
انتهای آزاد دندریت می باشد - این گیرنده ها در بافت های ماهیچه ای یا پیوندی رشته ای قرار دارند.

سطح پوست و دیوارۀ آسیب بافتی دردیدرد
سرخرگ ها

سازش ندارند - در اثر مواد شیمیایی )اسید الکتیک( یا دمای نامناسب آسیب زننده و عوامل مکانیکی تحریک می شوند - سازوكار 
حفاظتی دارند - گیرندۀ آن انتهای آزاد دندریت می باشد.
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تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

گفتار
۲

حس ویژه ای با گیرنده های نوری می باشد كه بیشتر اطالعات محیط را دریافت می كند.
كرۀ چشم در حفرۀ استخوانی كاسۀ چشم قرار دارد كه توسط ماهیچه های اسکلیت به كرۀ چشم متصل است و حركت می كند.

چشم توسط پلک، مژه ها و بافت چربی روی كرۀ چشم و اشک روی الیۀ خارجی چشم محافظت می شود.
نوری كه از اجسام بازتاب می شود توسط گیرنده های نوری شبکیه دریافت می شود و به پیام عصبی تبدیل می شود.

نک تابین یی

حسابین یی

عدسی همگرا و انعطاف پذیر می باشد كه توسط رشته هایی به نام اترهای آویزی به جسم مژگانی متصل است.
تغذیه غذا و گرفتن اكسیژن آن توسط زاللیه صورت می گیرد.

برای دیدن جسم دور  با اسرتاحت ماهیچۀ مژگانی  عدسی باریک شده و تحدب آن کم می شود.مسئول تطابق چشم با تغییر همگرایی می باشد
برای دیدن جسم نزدیک  با انقباض ماهیچۀ مژگانی  عدسی ضخیم شده و تحدب آن زیاد می شود.

در حالت عادی، سبب تشکیل تصویر دور و نزدیک، روی شبکیه می شود.
با زاللیه و زجاجیه در تماس می باشد.

عدسیاچشز

پردۀ شفاف برآمده جلوی چشم می باشد كه برای اولین بار نور در آنجا شکسته می شود.
2O خود را از زاللیه می گیرد و مواد دفعی خود را به آنجا برمی گرداند. مواد غذایی و  قرنیه

الیۀ زیر صلبیه است كه رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی می باشد.
مویرگ های آن باعث تولید زاللیه و تغذیه شبکیه و سایر بافت های چشم می شوند. مشیمیه

ل یا﹦امی نی

حلقه ای بین مشیمیه و عنبیه می باشد.
ماهیچه هایی صاف برای كمک به تنظیم تطابق عدسی دارد.

از عقب با زجاجیه در تماس می باشد.
جدزامژگ نی

حلقوی تنگ كنندۀ مردمک  توسط اعصاب اپرامسپاتیک، ناخودآگاه در نور زیاد منقبض می شود.

شعاعی گشادكنندۀ مردمک  توسط اعصاب مسپاتیک، ناخودآگاه در نور كم منقبض می شود.
انواعام ییچهای یاص فاآن

مایعی شفاف در فضای جلوی عدسی می باشد كه از مویرگ های چشم ترشح می شود.
مواد غذایی و اكسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم كرده و مواد دفعی آن ها را جمع كرده و به خون می دهد. تل لیه

مادۀ ژله ای شفافی در فضای پشت عدسی می باشد كه با عدسی، جسم مژگانی، شبکیه و تارهای آویزی متصل به عدسی در تماس می باشد.
انشعابات رگ های خونی در آن قرار دارد و سبب حفظ شکل كروی چشم می شود.

حجم و فضای بیشتری از زاللیه را پر می كند.
تج جیه

شبکیه می باشد كه گیرنده های نوری مخروطی و استوانه ای و نیز یاخته های دیگر عصبی )نورون( دارد.
عصب بینایی حاوی آکسون یاخته های عصبی می باشد كه پیام های بینایی را از نقطۀ كور به مغز می برد.

بخش خارجی گیرنده های نوری دارای مادۀ حساس به نور می باشند ولی یاخته های عصبی در شبکیه دارای سیناپس های متعددی می باشند.

لکۀ زرد در دقت و تیزبینی اهمیت دارد.نکتۀ آخر شبکیه  بخشی از آن لکۀ زرد است كه در امتداد محور نوری چشم قرار دارد
گیرنده های مخروطی در آن فراوان ترند.

ل یا﹦اساخلی

اتصال دهندۀ چشم به كاسۀ چشم  ماهیچۀ اسکلتی است  تحت كنترل اعصاب پیکری است.

ماهیچه های درون چشم )مژکی، عنبیه و دیوارۀ رگ ها(
ماهیچۀ صاف است  تحت كنترل اعصاب خودمختار است.

حلقوی  در جسم مژگانی و عنبیه وجود دارند.دو شکل دارد
شعاعی  فقط مخصوص عنبیه است.

م ییچهای یاچشز

در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار دارد.
با مایع شفاِف ژله ای زجاجیه در تماس است و در آن منشعب می شود.

به عنبیه و قرنیه غذا نمی دهد.
سرخرگاوروسیابهانقطا﹦اکوراچشز

بخش رنگین چشم در پشت قرنیه می باشد  سبب رنگ چشم می شود.
در وسط آن سوراخ مردمک می باشد  تنظیم قطر سوراخ مردمک به كمک اعصاب خودمختار توسط ماهیچه های صاف عنبیه صورت می گیرد.

از جلو با زاللیه در ارتباط می باشد. عنبیه

پرده ای سفیدرنگ با بافت پیوندی می باشد كه دور عصب بینایی خارج شده از نقطۀ كور را نیز می پوشاند. صلبیه

خ رجیاترینال یه

س خت راکرۀاچشز

نور ابتدا به علت انحنای قرنیۀ چشم، همگرایی می یابد و پس از عبور از زاللیه، مردمک، عدسی و زجاجیه روی شبکیه و گیرنده های نوری متمركز می شود. مدیراعبورانور

�ه�شب

�ولاير هنقطۀ

ب�نا�� عصب
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تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

در نور کم نیز تحریک می شود و به دید اجسام سیاه سفید كمک می كند.
حساسیت آن به نور، زیاد است و تعداد آن ها از یاختۀ نوع دیگر بیشتر است. ی ختا﹦ااستوانهاای

گیرندهای یانوری

یا كرۀ چشم این افراد بیش از حد بزرگ است و یا تحدب عدسی آن ها از حد عادی بیشرت شده است.
این افراد پرتوهای نور اجسام نزدیک را به درستی روی شبکیه متمركز كرده و این اجسام را به وضوح می بینند.

در این افراد پرتوهای نور از اجسام دور در جلوی شبکیه و درون زجاجیه متمركز می شوند و آن اجسام را به وضوح نمی بینند  اصالح آن ها با عدسی مقعر یا واگرا است.
نزسیکابینی

یا كرۀ چشم این افراد از اندازۀ طبیعی کوچک تر است و یا تحدب عدسی آن ها کمرت از حد عادی شده است.
در این افراد پرتوهای نور اجسام دور روی شبکیه متمركز می شوند ولی پرتوهای اجسام نزدیک در پشت شبکیه متمركز می شوند.

این افراد برای دیدن اجسام نزدیک نیاز به عینک همگرا دارند تا پرتوهای نور روی شبکیه متمركز شوند.
این افراد در حالت عادی، اجسام نزدیک را به وضوح نمی بینند.

سوربینی

سطح عدسی یا قرنیه این افراد كاماًل كروی و صاف نمی باشد.
پرتوهای نوری وارد شده به چشم این افراد روی یک نقطه در شبکیه متمركز نمی شود و انمنظم به هم می رسند.

این افراد تصویر واضحی از اجسام مختلف نمی بینند. اصالح آن با نوعی عدسی صورت می گیرد كه عدم یکنواختی قرنیه یا عدسی را جبران كند.
آستیگم تیدز

این بیماری با افزایش سن رخ می دهد و انعطاف پذیری عدسی چشم آن ها کم می شود.
تطابق در این افراد دچار مشکل می شود.
اصالح آن ها با عینک های ویژه می باشد.

پیرچشمی

در نور زیاد تحریک می شود و حساسیت آن به نور، كمتر از یاختۀ استوانه ای است.
تشخیص رنگ و جزئیات اشیاء را امکان پذیر می سازد و در لکۀ زرد تراكم زیادی دارد. ی ختا﹦امخروطی

برخورد نور به شبکیه  تجزیۀ مادۀ حساس به نور در بخش خارجی گیرنده های بینایی  ایجاد واكنش های مختلف  تولید پیام عصبی  انتقال به یاخته های عصبی شبکیه
ویتامین A برای ساخت مادۀ حساس به نور در گیرنده های مخروطی و استوانه ای الزم است.

فاصلۀ عصب بینایی آن تا قرنیۀ چشم در سطح ابالیی چشم از سطح پایینی بیشرت می باشد  بخش پهن تر چشم به سمت بینی و عصب بینایی آن پس از خروج از چشم به سمت مخالف خم می شود.
بافت های چربی، بین ماهیچه های اسکلتی اطراف چشم و كرۀ چشم می باشند.

اجسام مژگانی آن ها شامل ماهیچۀ مژگانی و تارهای آویزی می باشد كه عدسی را احاطه می كنند و به شکل حلقه ای دور عدسی می باشند.
درون جسم مژگانی، عنبیه نازک تر با ماهیچه های صاف حلقوی )تنگ کنندۀ مردمک( و شعاعی )گشاد کنندۀ مردمک( قرار دارد.

تشریحاچشزاگ و

شکل ویژۀ قرنیه، عدسی و كرۀ چشم در تمركز پرتوهای نوری روی شبکیه و دید واضح نقش مهمی دارند.

بیم ریای یاچشز

آكسون های بخش خارجی هر چشم  به تاالموس هم جهت خود برای پردازش اولیه می رود  به لوب پس سری در نیمکرۀ سمت همان چشم می رود )پردازش نهایی (.
آكس�ون های بخش داخلی هر چش�م  به تاالموس جهت مقابل برای پردازش اولیه می رود   به لوب پس س�ری نیمکرۀ مقابل با چش�م خود می رود )پردازش نهایی (.

ابتدا به كیاسمای 
بینایی می رود

همۀ آكسون های عصب بینایی 
خارج شده از هر دو چشم

مدیراپی ماعصبیابین یی



13

 لص1ف1ی1 لصف
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كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

امواج صوتی را به گوش میانی منتقل می كند.
موهای كرک مانند و مواد حاصل از غدد ترشحی با نقش حفاظتی دارد.

انتهای مجرا كاماًل در استخوان گیجگاهی جمجمه قرار گرفته است.
پردۀ صماخ در انتهای مجرای شنوایی برای تشدید امواج صوتی بین گوش بیرونی و میانی است

مجرایاشنوایی

محفظۀ استخوانی پر از هوا در استخوان گیجگاهی می باشد.
از خارج به داخل دارای سه استخوان كوچک چکشی، سندانی و ركابی مفصل دار برای انتقال صدا از پردۀ صماخ به دریچۀ بیضی در گوش درونی می باشد.

بخشی به نام شیپوراستاش، حلق را به گوش میانی متصل می كند.
هوا از راه شیپوراستاش به گوش میانی می رسد تا فشار هوای دو طرف پردۀ صماخ یکسان شود و پردۀ صماخ به درستی بلرزد.

دسته استخوان چکشی به پردۀ صماخ و كف استخوان ركابی به پردۀ نازک بیضی متصل می باشد و بین آن ها استخوان سندانی وجود دارد.

گوشامی نی

كاماًل در استخوان گیجگاهی قرار دارد و حاوی بخش حلزون مانند و گیرنده های مژک دار شنوایی می باشد.
امواج صوتی  مجرای شنوایی  لرزش یا ارتعاش پردۀ صماخ  ارتعاش استخوان های چکشی، سندانی و ركابی  لرزش دریچۀ بیضی  لرزش مایع بخش حلزونی  تحریک گیرندۀ مکانیکی شنوایی

كف استخوان ركابی گوش میانی به پردۀ نازک دریچۀ بیضی متصل است.
پشت دریچۀ بیضی، بخش حلزونی پر از مایع، بخشی با پوششی پر از مادۀ ژالتینی و یاخته های مژک دار و غیرمژک دار وجود دارد.

مژک های گیرنده های شنوایی، با پوشش حاوی مادۀ ژالتینی در تماس می باشند و با لرزش مایع درون بخش حلزونی، خم می شوند.
خم شدن مژک ها سبب باز شدن كانال های یونی غشایی این یاخته ها شده و بخش شنوایی عصب گوش، پیام عصبی را به سوی لوب گیجگاهی مخ می برد.

در بخش حلزونی، تعداد یاخته های بدون مژک از یاخته های مژک دار گیرنده بسیار بیشتر است.
مژک های یاختۀ گیرنده درون مادۀ ژالتینی قرار ندارند ولی با حركت یا لرزش آن خم می شوند.

بخشاحلزونیاگوشاسرونی

كاماًل در استخوان گیجگاهی قرار دارد و در هر گوش حاوی سه مجرای نیم دایره ای عمود بر هم در سه جهت فضا هستند كه باالتر از بخش حلزونی قرار دارد.
سه مجرای نیم دایره با پنج پایک در بخش دهلیزی وجود دارد كه قاعدۀ پایک ها حاوی گیرنده های مژک دار حس تعادل بدن می باشند.

درون مجاری نیم دایره مایع وجود دارد و درون این مایع پوششی حاوی مادۀ ژالتینی وجود دارد كه مژک یاخته های گیرندۀ تعادلی در تماس با مادۀ ژالتینی می باشند.
حركت با چرخش سر  حركت مایع درون مجرای نیم دایره  خم شدن مایع ژالتینی به یک سمت  خم شدن مژک گیرنده ها  ایجاد پیام عصبی تعادلی

آكسون یاخته های عصبی متصل به گیرنده ها، شاخۀ دهلیزی )تعادلی( عصب حسی گوش را می سازند و پیام را به مغز و به ویژه مخچه می برند.
این بخش سبب آگاه كردن بدن از موقعیت سر می شود.

برای حفظ تعادل بدن، مغز از گیرنده های وضعیتی موجود در ماهیچه های اسکلتی، زردپی و كپسول مفاصل نیز پیام می گیرد.
در این بخش، حركت مادۀ ژالتینی مهم است نه لرزش آن!

بخشاسیلیزیاگوشاسرونی قدمزامخصوصاحفظاتع سل

هر گیرندۀ شنوایی یا تعادلی آن، از نوع مکانییک مژک دار می باشد كه در گوش درونی قرار دارد.

گیرنده های وضعیتی از حواس پیکریبرای حفظ تعادل
پیام خود را به مغز )به  ویژه مخچه ( می دهند.گیرنده های تعادلی گوش درونی از حواس ویژه

پوشش سطحی آن به مژک های گیرنده متصل است.
با لرزش مایع اطراف در اثر امواج صوتی سبب تحریک گیرنده می شود ولی خود پوشش و مایع خم نمی شوند.

باالی یاخته های مژک دار و غیرمژک دار می باشد.
سرابخشاحلزونی

پوششاژالتینیاگوشاسرونی

مایع درون آن با مژک گیرنده ها در تماس است )با یاختۀ غیرمژک دار در ارتباط نمی باشد (.
با حركت مایع اطراف آن به حركت درمی آید و خم می شود. سرابخشاسیلیزی

امواج صوتی محیط را جمع آوری می كند و به مجرای شنوایی منتقل می كند. ل لا﹦اگوش

گوشابیرونی

قدمزای یامخصوصاشنوایی

اجزایاگوش
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تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

یاخته های عصیب با دندریت های مژک دار می باشند.
در سقف حفرۀ بینی قرار دارند و نوعی گیرندۀ شیمیایی از نوع یاخته های عصبی می باشند.

مولکول های بودار هوای تنفسی، این یاخته ها را تحریک می كنند.
فقط مژک آن در تماس با مواد شیمیایی قرار می گیرد.

دندریت، جسم یاخته ای و ابتدای آكسون آن ها در البه الی یاخته های پشتیبان غیرعصبی قرار گرفته اند.
آكسون آن ها پیام های بویایی را از منافذ استخوان جمجمه عبور داده و وارد لوب های بویایی )پیاز بویایی ( می كند.

گیرنده های بویایی در البه الی یاخته های غیرعصبی و بدون مژک قرار دارند.

گیرندهابوی یی

بوی یی

در دهان و برجستگی های زبان وجود دارند.
حاوی گیرنده های چشایی مژک دار و یاخته های نگهبان بدون مژک می باشند.

اطراف هر جوانۀ چشایی تعداد زیادی یاختۀ به هم فشرده وجود دارد.
جوانهای یاچش یی

چش یی

از نوع شیمیایی می باشند و یاخته های غیرعصبی مژک دار هستند.
از سمت مژک های خود به منفذی متصل به مواد شیمیایی در تماس است.

از سمت دیگر به رشته های عصبی متصلند كه عصب چشایی را ایجاد می كنند.
در بین یاخته های نگهبان قرار دارند.

توسط ذره های غذای محلول در بزاق تحریک شده و پیام عصبی ایجاد می كنند.

گیرندهای یاچش یی

نوعی حس ویژه می باشد.
این حس در درک مزۀ غذا تأثیر دارد.

در پیاز بویایی اولین سیناپس بین نورون ها صورت می گیرد و پیام را برای تشخیص به قشر مخ ارسال می كنند.
مسیر عصبی آن از تاالموس رد نمی شود.

یاخته های مژک دار گیرندۀ آن برخالف یاخته های مژک دار مخاطی آن، در انتقال ناخالصی ها به حلق نقشی ندارند.
در هنگام سرماخوردگی و گرفتگی بینی، مزۀ غذاها را به درستی تشخیص نمی دهیم.

انسان پنج مزۀ اصلی شیرینی، شوری، ترشی، تلخی و اومامی را احساس می كند.
اومامی كلمۀ ژاپنی است كه برای توصیف یک مزۀ مطلوب كه با چهار مزۀ دیگر متفاوت است به  كار می رود.

اومامی مزۀ غالب غذاهایی مانند عصارۀ گوشت است كه آمینواسید گلوتامات دارد.
در درک مزۀ غذا نقش اصلی دارد ولی حس بویایی در ایجاد آن نقش كمکی دارد.

ماهیت پیام های عصبی ایجاد شده در گیرنده های حسی متفاوت بدن، یکسان می باشد ولی مغز آن ها را به شکل های متفاوتی تفسیر می كند.
پیام های عصبی هر گیرندۀ حسی به بخش یا بخش های ویژه ای از دستگاه عصبی مركزی و قشر مخ وارد می شوند.

انسان در حالت طبیعی قادر به دریافت برخی محرک ها مثل پرتوهای فرابنفش و فروسرخ نمی باشد.
پرساتشااطل ع تاحدی
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گفتار
۳

در دو سوی جانبی بدن ماهی ها، ساختاری به نام خط جانبی در كانال زیر پوست وجود دارد.
خط جانبی از راه سوراخ هایی با محیط بیرون ارتباط دارد.

درون كانال، یاخته های مژک داری وجود دارد كه مژک های آن ها با طول متفاوت با مادۀ ژالتینی در تماس می باش�ند. این یاخته های حس�ی از طرف دیگر با چند 
دندریت یا رشتۀ عصبی در تماس می باشند.

جریان آب در كانال، سبب حركت مادۀ ژالتینی در خط جانبی شده كه در ادامه سبب تحریک گیرنده های مکانیکی می شود.
یاخته های گیرنده در بین یاخته های پشتیبان قرار دارند كه هر دو در تماس با مادۀ ژالتینی هستند.

ماهی با خط جانبی خود از وجود اجسام و جانوران دیگر )شاکر و شاکرچی( در محیط اطراف آگاه می شود.
از هر خط جانبی، یک عصب از تعدادی منفذ خط جانبی تشکیل می شود.

ماهی دارای دو خط جانبی می باشد كه اعصاب خارج شده از آن به یک طناب عصبی پشتی جانور می رسد.
از نظر ساختار و مکانیسم عمل به بخش دهلیزی گوش داخلی انسان شباهت زیادی دارد.

گیرندۀامک نیکیاخطاج نبیام ییای 

گیرندهای یاحدیاسراس یراج نوران

روی پاهای مگس، موهای حسی متعددی وجود دارد.
درون موی حسی دندریت های گیرندۀ شیمیایی وجود دارد كه توسط منفذی با بیرون ارتباط دارند.

گیرنده های شیمیایی، مزه های انواع مولکول های شیمیایی تشخیص داده می شود.
جسم یاخته ای و آكسون این گیرنده ها در رشتۀ موی حسی وجود ندارد.

گیرندۀ شیمیایی آن ها همانند گیرندۀ بویایی انسان، از نوع یاختۀ عصبی می باشد  رشته های عصبی خارج شده از آن به طناب عصبی شکمی جانور می رسد.

گیرندهای یاشیمی ییاسراپ یامگس

روی هر یک از پاهای جلویی جیرجیرک ها یک محفظۀ هوا وجود دارد.
روی محفظۀ هوا یک پردۀ صماخ كشیده شده است )همانند پردۀ صماخ انسان، در پشت آن محفظۀ هوا وجود دارد (.

لرزش پردۀ صماخ در اثر امواج صوتی، سبب تحریک گیرنده های مکانیکی متصل به پردۀ صماخ می شود.
امواج صوتی  لرزش پردۀ صماخ در پای جانور  تحریک گیرندۀ مکانیکی صدا  انتقال پیام به طناب عصبی شکمی و مغز جانور

پردۀ صماخ آن برخالف انسان به گیرندۀ مکانیکی صدا متصل است.

گیرندۀامک نیکیاصدااسراپ یاجیرجیرک

در حشرات دیده می شود كه تعداد زیادی واحد بینایی دارد.
هر واحد بینایی، یک عدسی، یک قرنیه و تعدادی یاختۀ گیرندۀ نوری متصل به رشتۀ عصبی دارد.

هر واحد بینایی، تصویر كوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد می كند.
دستگاه عصیب جانور اطالعات هر واحد بینایی را گرفته و پس از یکپارچه كردن آن ها، تصویر موزاییکی ایجاد می شود.

گیرنده های نوری زنبور برخالف انسان، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می كند.
پیام خود را به مغزی حاصل از جوش خوردن چند گره می دهند.

گیرندۀانوریاچشزامرکب

در جلو و زیر هر چشم مار زنگی، سوراخی حاوی گیرنده های فروسرخ وجود دارد.
پرتوهای فروسرخ تابیده شده از بدن شکار به گیرنده های فروسرخ رسیده و محل شکار را در اترییک تشخیص می دهد.

نوعی گیرندۀ دمایی است.
گیرندۀافروسرخام راتنگی

از جلو به عقب  عصب و لوب های بویایی، مخ، لوب بینایی بزرگ، مخچه و بصل النخاع ایجاد شده اند.
نسبت لوب های )پیازهای( بویایی به مغز در ماهی از انسان بزرگ تر است.

مخ ماهی بین لوب های بویایی و لوب بینایی قرار دارد.
مغزام یی
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۱
گفتار

محور بدن می باشد كه شامل استخوان های سر و ستون مهره ها، دنده ها، جناغ و استخوان های گوش میانی می باشد.اسکلت محوری
ساختارهایی مثل مغز، نخاع، قلب و شش ها را محافظت كرده و در حركات، جویدن، صحبت كردن و شنیدن نقش دارند.

شامل استخوان های دست و پا می باشد.اسکلت جانبی
نسبت به اسکلت محوری، نقش بیشرتی در حركات بدن دارد.

انواعااسکلز

حفاظت و پشتیبانی اندام ها، حركت به كمک انقباض ماهیچه های اسکلیت متصل به آن ها و حفاظت از اندام های درونی را دارند.
ذخیرۀ مواد معدنی، كمک به شنوایی، تکلم و تولید یاخته های خونی در آن ها صورت می گیرد. اعم ل

استخوانای  اجزاء

كوچک  مثل استخوانچه های گوش میانی
بزرگ  مثل لگن انواعااتانظراانداته

شامل استخوان ها، مفاصل و غضروف ها می باشد كه سبب حركت بدن، محافظت از برخی اندام ها، ذخیرۀ مواد معدنی و… می شوند.

اسکلزااند ن

سطح خارجی  بافت پیوندی حاوی مجاری برای خروج رگ ها و اعصاب دارد.

سطح میانی )حجیم ترین(  سامانۀ هاورس دارد
استوانه هایی هم مركز منظم از تیغه های استخوانی دارد.

تیغه ها از یاخته های استخوانی به همراه رشته های كالژن و مادۀ زمینه ای متشکل از مادۀ معدنی ایجاد شده است.
هر سامانه یک مجرا حاوی اعصاب و رگ ها برای ارتباط بافت زنده با بیرون دارد.

سطح درونی  بافت اسفنجی حاوی تیغه های انمنظم است كه بین آن ها حفرۀ پر از مغز استخوان دارد.

تنهای اطولااستخوان

س خت رااستخواناسرات

در دوران جنینی ابتدا از بافت نرم غرضویف هستند و به تدریج با افزودن نمک کلسیمی سفت می شوند.
یاخته های استخوانی ات اواخر سن رشد، مادۀ زمینه ای محکم ترشح می كنند و تودۀ استخوانی متراكم تر می شود.

با افزایش سن و کم کار شدن یاختۂ استخوانی، تراكم تودۀ استخوانی به تدریج كم می شود.
تغییرات استخوانی در كل عمر در حال انجام است.

ورزش و افزایش وزن، سبب ضخیم، متراكم تر و محکم تر شدن استخوان ها می شود.
استفادۀ كمتر از استخوان ها مثل فضانوردان و محیط بی وزن، تراكم استخوان را كم می كند.

تشکیلااستخوانای 

شکستگی میکروسکوپی  در نتیجۀ حركات معمول بدن به طور پیوسته صورت می گیرد.

در اثر ضربه یا برخورد صورت می گیرد.شکستگی بزرگ
پس از چند هفته در اثر تقسیم یاخته های نزدیک محل شکستگی بهبود می یابند.

تخریبااستخوانای 

پوكی استخوان

كاهش تراكم استخوان همراه افزایش تخریب استخوان است.
استخوان ها ضعیف و شکننده می شوند.

كمبود ویتامین D و كلسیم سبب آن می شود )اشاکل در تولید صفرا و یا جذب در رودۀ باریک(.
نوشیدنی الکلی، نوشابۀ گازدار و اختالل در ترشح برخی هورمون ها )کمبود هورمون جنسی، زیادی پاراتیروئیدی ها و کمبود لکسی تونین( سبب آن می شود.

تراکزاتوسۀااستخوانی

بیشتر بافت اسفنجی دارد
تیغه های نامنظم در بین یاخته های استخوانی دارد.

در حفره های بین تیغه ها، رگ ها و مغز استخوان وجود دارد.
مغز استخوان آن بافت نرمی برای تولید یاخته های خونی می باشد.

سرای اانته یابرآمدۀاآن

بیشتر از چربی تشکیل شده است و مجرای مركزی تنه یا طول استخوان را پر كرده است.
در كم خونی های شدید )مثل آسیب شدید مخاط معده(، به مغز قرمز تبدیل می شود. مغزاترس

بافت فشرده )متراکم(هر استخوان دو نوع بافت پیوندی استخوانی دارد
بافت اسفنجی

میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوان های مختلف، متفاوت می باشد  هر دو بافت حاوی رگ خونی می باشند.

س خت رااستخوانای 

دراز  مثل استخوان ران و بازو 
كوتاه  مثل استخوان های مچ

پهن  مثل استخوان های جمجمه
نامنظم  مثل استخوان های ستون مهره ها

انواعااتانظراشکل
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محل اتصال استخوان ها با هم است.

مفصلای 

نوعی بافت پیوندی با مادۀ زمینه ای نیمه جامد و انعطاف پذیر است.
در سطح خارجی سر استخوان دراز در مفاصل وجود دارد.

سطح صیقلی دارد و به لیز خوردن استخوان ها در مجاور هم و كاهش اصطکاک آن ها كمک می كند.
غضروف

اجزاء اسکلزااند ن

استخوان ها در محل آن حركت نمی كنند.
غضروف و مایع مفصلی در آن ها وجود ندارد.

جمجمه دارای چند استخوان پهن می باشد كه لبه های دندانه دار آن ها در محل مفصل ثابت در هم فرو رفته و محکم شده اند.
بدوناتحرکا)ث بز(

انواع

حركت استخوان ها در آن بسیار كم است.
مانند استخوان های ستون مهره ها. لغزنده

شکل بدن را ایجاد می كنند.
چارچوبی برای استقرار اندام ها ایجاد می كنند. پشتیب نی

وظ یفااسکلزااستخوانیابدنااند ن

با انقباض ماهیچه های اسکلتی متصل به آن ها صورت می گیرد. حرکز

به طور عمده توسط اسکلت محوری برای حفاظت از مغز، نخاع، قلب و شش ها صورت می گیرد. حف ظزااتااندامای یاسرونی

هر استخوانی ذخیرۀ مواد معدنی مثل فسفات و كلسیم دارد. ذخیرۀامواسامعدنی

بسیاری از استخوان ها مغز قرمز دارند  تولید یاخته های خونی می كند. تولیدای ختهای یاخونی

اسکلت محوری با استخوان های گوش و چهره انجام می دهد. کمکابهاشنیدن،اتکلزاوا…ا

بیشتر مفصل ها می باشند كه استخوان های آن ها قابلیت حرکت دارند.
سر استخوان ها در محل این مفاصل، حاوی غضروف می باشند.

یک كپسول از جنس بافت پیوندی رشته ای، استخوان ها را در محل این مفاصل پوشانده است.
كپسول مفصلی، زردپی ها و رباط ها كه همگی بافت پیوندی رشته ای دارند به همراه ماهیچه ها به در كنار یکدیگر ماندن استخوان ها كمک می كنند.

پردۀ سازندۀ مایع مفصلی در سطح داخلی كپسول مفصلی قرار دارد كه مایع مفصلی را در تماس با غضروف ها ترشح می كند.
مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف ها، سبب لیز خوردن استخوان های مجاور هم طی سالیان طوالنی می شوند.

رباط ها بافت پیوندی رشته ای محکمی برای ارتباط و اتصال استخوان ها به هم می باشند.
كاركرد زیاد، ضربات، آسیب ها و برخی بیماری ها سبب تخریب بخش صیقلی غضروف ها می شوند كه بدن آن را ترمیم می كند.

بیماری های مفصلی هنگامی ایجاد می شوند كه سرعت تخریب غضروف ها از سرعت ترمیم آن ها بیشتر باشد.
نقرس نوعی بیماری مفصلی در اثر رسوب اوریک اسید می باشد  التهاب مفاصل دارد و دردناک است.

متحرک

استخوان ها در همۀ جهات حركت می كنند.
مانند مفصل ران با نیم لگن یا مفصل بازو با كتف. گویاواک سهاای

انواعامفصلامتحرک
استخوان ها در دو جهت حركت می كنند.

مانند مفصل بازو با استخوان های ساعد )آرنج( یا مفصل ران با درشت نی )زانو (. لول یی
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گفتار
۲

بیش از 600 تا در بدن انسان وجود دارند  با انقباض خود سبب بسیاری از حركات بدن می شوند.

بسیاری از آن ها به صورت جفت عمل كرده و سبب حركت می شوند

از پایین به زند زبرین متصل است.انقباض ماهیچۀ دوسر جلوی بازو  ساعد را جلو یا باال می برد
از باال به بازو و كتف متصل است.

از پایین به زند زیرین متصل است.انقباض ماهیچۀ سه سر عقب بازو  ساعد را به عقب برمی گرداند
از باال به بازو و كتف متصل است.

انقباض ماهیچه  سبب کشاندن استخوان به جهت خاصی می شود ولی آن ها را هل نداده و به حالت اول برنمی گرداند.
همۀ ماهیچه های اسکلتی برای حركت استخوان ها نمی باشند )مثالً اسفنکتر مخرج(.

همواره تحت كنترل اعصاب حركتی پیکری قرار دارند كه همگی كنترل ارادی دارند ولی برخی انعکاس های غیرارادی نیز دارند.
ماهیچه ها در حفظ شکل و حالت بدن، كنترل دریچه های بدن، حركات ارادی، ارتباطات و حفظ دمای بدن )با فعالیت های متابولیسمی ( مؤثرند.

ویژگیای یاکلی

نک تام ییچهای یااسکلتی

یک ماهیچۀ اسکلتی از تعدادی دسته تار ماهیچه ای تشکیل شده است.

تعدادی یاخته یا تار ماهیچه ای دارد كه بین تارها نیز بافت پیوندی وجود دارد.یک دسته تار ماهیچه ای
دور همۀ یاخته ها، غالفی از یک بافت پیوندی رشته ای محکم وجود دارد.

رگ های خونی در بین تارها و دسته تارها وجود دارند.
غالف های پیوندی دور دسته های ماهیچه ای در دو انتهای ماهیچه، طناب یا نوار محکمی به نام زردیپ برای اتصال به استخوان های متفاوت ایجاد می كنند.

دو انتهای هر ماهیچۀ اسکلتی، زردپی دارد كه زردپی های دو انتهای مختلف به استخوان های متفاوت وصل می شوند.
انقباض ماهیچه، سبب كشیده شدن دو استخوان به طرف هم می شود.

انقباض ماهیچۀ اسکلتی  تغییر کواتهی در طول ماهیچه  جابه جایی دو استخوان به اندازۀ زیاد می شود.

س خت رام ییچا﹦ااسکلتی

به شکل استوانه هایی چندهسته ای هستند  هر یاختۀ آن از به هم پیوستن چند یاخته در دورۀ جنینی ایجاد شده است.
سیتوپالسم كم به همراه سایر اندامک ها درون تار عضالنی وجود دارد كه یک غشا دور یاخته وجود دارد.

در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم آن عمل گلیکولیز و تخمیر الكتیکی صورت می گیرد.
در راكیزه های سیتوپالسم خود، بخش هوازی تنفس یاخته ای را انجام می دهد.

درون هر یاخته، تعداد زیادی رشته به نام تارچه های ماهیچه ای به صورت موازی با هم در طول یاخته وجود دارد.
هر تارچه از واحدهای تکراری پشت سر هم به نام سارکومر تشکیل شده است كه سبب ظاهر مخطط )خط خط( به تار ماهیچه ای می شود.

هر ساركومر بین دو خط Z وجود دارد. درون ساركومر دو نوع رشتۀ پروتئینی نازک )اکتین( و قطور )میوزین( با آرایش خاص وجود دارد.
رشته های اكتین از یک طرف به خط Z متصلند ولی از طرف دیگر به درون ساركومر كشیده شده اند.

رشته های میوزین به خط Z متصل نیستند ولی در بین رشته های اكتین قرار دارند كه سرهایی برای اتصال به اكتین دارند.
سرهای میوزین قطورتر از دم آن می باشند. سر میوزین های ساركومر، در دو طرف بین اكتین ها قرار دارند.

دو بخش روشن هر ساركومر، فقط حاوی پروتئین اكتین نازک بوده كه فاصلۀ بین خط Z تا سر میوزین در هر طرف ساركومر می باشند.
یک بخش تیره متشکل از كل میوزین ها و بخشی از اكتین ها در وسط هر ساركومر می باشد.

س خت رای ختهای ات رام ییچهاای

تحریک یاختۀ عضالنی، سبب آزاد شدن یون کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی به تارچه های ماهیچه ای می شود )با ماکنیسم انتشار تسهیل شده(.
ATP متصل به سر میوزین، هیدرولیز شده و سر میوزین به همراه ADP با تغییر شکل به اكتین های دو طرف متصل می شوند.

ADP از سر میوزین جدا شده و سپس سر میوزین با كشِش اكتین ها، دو خط Z هر ساركومر را به هم نزدیک می كند.
پل های اتصالی میوزین و اكتین دائمًا تشکیل و پارومانند جدا می شوند و دوباره به بخش جلوتر اكتین متصل می شوند.

لیز خوردن و جدا شدن سرهای میوزین، صدها مرتبه در اثنیه تکرار شده تا در نهایت كل ماهیچۀ اسکلتی منقبض می شود.
با كوتاه شدن ساركومر، دو بخش روشن كوتاه شده ولی طول بخش تیره و پروتئین های اكتین و میوزین تغییر نمی كند.

پیام عصبی عصب حركتی پیکری

مک نیدزاانقب ضام ییچه

 ناقل عصبی به گیرندۀ خود در غشایسبب آزاد شدن ناقل عصبی شده
یاختۀ ماهیچه ای متصل شده

موج الکتریکی در طول غشای یاخته ایجاد می شود )اکنال سدیمی تار عضالنی را باز می کند(.
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استراحت یا پایان توقف ماهیچه، نیازی به پیام مهاری از طرف عصب ندارد.
با توقف پیام عصبی، یون های كلسیم به رسعت با انتقال فعال از تارچه ها به شبکۀ آندوپالسمی برگردانده می شوند.

سپس اكتین و میوزین از هم جدا می شوند.
ساركومر تا رسیدن پیام عصبی بعدی توسط عصب پیکری، در حالت استراحت باقی می ماند  ناقلین عصبی سیناپس نیز یا تجزیه می شوند و یا به نورون پیش سیناپسی برمی گردند.

توقفاانقب ضاعضالنی

نک تام ییچهای یااسکلتی

ATP انرژی رایج و مستقیم مورد استفاده برای انقباض تار عضالنی است كه توسط منابع زیر تأمین می شود.

بیشرت انرژی انقباض ماهیچه ها از سوختن گلوکز به دست می آید

(  ATP زیادی ایجاد می كند  فقط در حد چند دقیقه مؤثر است. 2O تنفس هوازی )با مصرف 

) O2 تنفس بی هوازی )بدون 
ATP كمی می دهد  در فعالیت های شدید عضالنی صورت می گیرد.

الكتیک اسید در ماهیچه جمع می شود و سبب درد می شود  با استراحت به تدریج تجزیه شده و اثرات درد كم می شود.
گلیکوژن ذخیره ای ماهیچه در صورت لزوم و به كمک عمل هورمون اپی نفرین، به گلوكز هیدرولیز می شود.

تجزیۀ گلوكز به كمک اكسیژن، فقط تا چند دقیقه انرژی الزم برای ساخت ATP را فراهم می كند.
در انقباض طوالین مدت، ماهیچه ها از سوزاندن اسیدهای چرب، ATP به دست می آورند.

تأمیناانرژیاانقب ضام ییچه

افراد كم تحرک، تار ماهیچه ای تند بیشتری دارند كه با ورزش به نوع كند تبدیل می شوند  نسبت تارهای یک ماهیچه در طول عمر تغییر می كند.

بسیاری از ماهیچه های بدن، براساس رسعت انقباض یاخته های خود، دو نوع تار یا یاختۀ تند و كند دارند.

انواعای ختهای یاب فزام ییچهاایااسکلتی

سرعت انقباض كم به همراه مقدار زیادی رنگدانۀ قرمز میوگلوبین دارند.
می توانند مقداری اكسیژن ذخیره كنند و میتوكندری زیادی دارند.

بیشتر انرژی خود را از راه تنفس هوازی به دست می آورند  بیشتر به اكسایش پیرووات ها در راكیزه می پردازند.
برای حركات استقامتی مثل شنا كردن و دوی ماراتن ویژه شده اند.

ت رام ییچهاایاکندا)قرمز(

سرعت انقباض زیادی دارند ولی مقدار میوگلوبین آن ها كمتر از تار كند است.
میتوكندری كمتری دارند و بیشتر از راه تنفس بی هوازی انرژی به دست می آورند  بیشتر پیرووات های آن به الکترون گیری می پردازند.

سریع انرژی خود را از دست می دهند و خسته می شوند.
مسئول انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلند كردن وزنه می باشند.

ت رام ییچهاایاتندا)سفید(

جانوران شیوه های حركتی بسیار متنوعی با اساس حرکت مشابه دارند و در بخشی از زندگی خود می توانند از جایی به جای دیگر بروند.
هر جانوری برای حركت در هر سو، باید نیرویی در خالف آن جهت وارد كند كه نیاز به ساختارهای اسکلتی و ماهیچه ای دارد.

حرکزاسراج نوران

با تجمع مایع درون بدن، به حركت آن جانور شکل می دهد.
عروس دریایی دارای اسکلت آب ایستایی می باشد  حفرۀ گوارشی با دهان و مخرج مشترک دارد.

با فشار جریان خروج آب از منفذ حفرۀ گوارشی به بیرون، جانور به سمت مخالف حركت می كند.
آباایدت یی

انواعااسکلزاج نوری

در حشرات و سخت پوستان وجود دارد كه سبب كمک به حركت و حفاظت از بدن می شود )مانند اسلکت محوری انسان عمل می کند (.
با افزایش اندازۀ جانور  اسکلت خارجی هم بزرگ تر و ضخیم تر می شود.

اسکلت خارجی بزرگ تر  سنگین تر شدن جانور  محدودیت بیشتر حركات جانور
اندازۀ جانوران دارای اسکلت خارجی از حد خاصی بیشتر نمی شود تا سبب عدم حركت نشود.

استخوان ندارند.

اسکلزابیرونی

در مهره داران وجود دارد.
در برخی ماهی ها مثل كوسه ماهی و سفره ماهی از جنس غضروف می باشد  فاقد استخوان می باشند.

در سایر مهره داران استخوانی به همراه غضروف است.
ساختار استخوان های آن ها بسیار شبیه استخوان های انسان می باشد.

اسکلزاسرونی

مولکولی اختصاصی در ماهیچه ها به منظور تولید ATP در سطح پیش مادۀ آلی می باشد.
با اتصال گروه فسفات آن به ADP، مولکول ATP تولید می شود و سپس كرآتینین دفعی كلیوی ایجاد می شود.

+ADP ATPكرآتین فسفات
ماهیچه كرآتینین  خون  كلیه  مادۀ زائد نیتروژن دار دفعی كرآتین 

کرآتینافدف ت

«تارهاي ماهیچهاي تند و کند»

رشتههاي
ماهیچهاي کند

رشتههاي
ماهیچهاي تند
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۱
گفتار

دستگاه عصبی برخالف مواد شیمیایی ارتباطی با تک تک یاخته های بدن ندارد  در پریاختگان، یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند.

ارتب طاشیمی یی

مولکولی است كه پیام یاختۀ سازنده را به یاختۀ هدف اختصاصی خود می رساند.
هر پیکی، فقط بر یاختۀ هدفی اثر می كند كه گیرندۀ اختصاصی آن پیک را داشته باشد.
برخورد پیک شیمیایی به گیرندۀ اختصاصی  تغییر در یاختۀ هدف ایجاد می كند.

گیرندۀ اختصاصی اغلب پیک ها، به صورت سراسری در عرض غشای یاختۀ هدف قرار دارد.

تعریفاپیکاشیمی یی

سبب ارتباط بین یاخته هایی می شوند كه در نزدیک هم هستند و فاصلۀ زیادی با هم ندارند.
موادی مانند ناقلین عصبی می باشند كه از یاختۀ پیش سیناپسی ترشح شده و بر یاختۀ پس سیناپسی اثر می كند.

برخی مواد مثل هیستامین حاصل از ماستوسیت ها و بازوفیل ها یا مواد مترشحه از یاختۀ سرتولی برای تمایز اسپرم ها از این نوع می باشند.
پیکای یاکوت هابرس

انواعاپیکای یاشیمی یی

مجرای مشخصی برای خروج فراوردۀ خود به سطح بدن یا به درون اندام هایی در بدن دارند.
غدد بزاقی، بخشی از لوزالمعده، غدد عرق و چربی و … از نمونۀ آن هاست.

غدۀابروناریز

غدهای یابدن

هر نوع پیک شیمیایی، پس از تولید، ابتدا با اگزوسیتوز وارد فضای بین یاخته ای یا محیط داخلی می شود.
برخی هورمون ها برخالف پیک های كوتاه برد، می توانند وارد یاختۀ هدف شوند.

ناقل عصبی برخالف هورمون می تواند پس از پایان فعالیت، دوباره به یاختۀ سازندۀ خود )پیش سیناپسی( برگردد.

برخی ممکن است بافت عصبی داشته باشند )نورون های هورمون ساز (.
این غدد مجاری مشخصی برای خروج فراوردۀ هورمونی خود ندارند.

هورمون تولیدی خود را از راه آب میان یاخته ای وارد خون می كنند.
غدد درون ریز مغزی مثل اپی فیز، هیپوفیز و هیپوتاالموس از بافت عصبی هستند نه پوششی!

به صورت پراکنده در برخی اندام ها دیده می شوند و هورمون تولید شدۀ خود را وارد خون می كنند.
در معده به تولید هورمون گاسترین، در دوازدهه به تولید سکرتین و در كبد و كلیه ها به تولید اریتروپویتین می پردازند. ی ختهای یاسروناریز

اجزایاسستگ هاسروناریز

یاخته های هر غدۀ برون ریز یا درون ریز، گازهای تنفسی و فراورده های دفعی خود را از خون گرفته و یا به خون می دهند.

در این غدد، یاخته های درون ریز به صورت مجتمع یا متمركز به صورت یک غده در كنار هم می باشند.
ترشحات خود را به رگ خونی اطراف خود می ریزند.

غدد فوق كلیه، لوزالمعده، تخمدان و بیضه، در زیر دیافراگم قرار دارند.
غدساسروناریز

دستگاه درون ریز و دستگاه عصبی، فعالیت های بدن را تنظیم كرده و به محرک های درونی و بیرونی پاسخ می دهند.

اغلب حاوی یاخته های پوششی به هم فشرده می باشند.

غدۀاسروناریز

پیک هایی هستند كه وارد خون می شوند و پیام را به فاصله ای دور از محل تولید خود منتقل می كنند.
هورمون ها از پیک های دوربرد هستند كه از یاختۀ سازنده وارد فضای بین یاخته ای و خون می شوند.

نورون ها در برخی مناطق بدن عالوه بر ناقل عصبی كوتاه برد، می توانند هورمون نیز به خون ترشح كنند.
پیکای یاسوربرس
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گفتار
۲

غده ای از بافت عصبی در زیر تاالموس است كه در تنظیم خواب و بیداری، فشار اسمزی، گرسنگی و تشنگی مؤثر است.
هورمون های آزاد و مهاركننده می سازد  از راه خون به هیپوفیز پیشین می رسد.

هورمون اكسی توسین می سازد  از راه نورون در هیپوفیز پسین ذخیره می شود و سپس به خون می ریزد.

از راه نورون در هیپوفیز پسین ذخیره می شود  تنظیم بازجذب آب در كلیه می كند.هورمون ضد ادراری می سازد
عدم تولید آن سبب بیماری دیابت بی مزه می شود.

ییپوت الموسا)تیرنهنج(

غدساسروناریزامهزابدن

به اندازۀ یک نخود در گودی كف استخوانی از جمجمه قرار دارد و با ساقه ای به هیپوتاالموس متصل است )هیپوفیز و پیازی میزراهی به اندازۀ یک نخود هستند (.

غدۀاییپوفیزا)تیرمغزی(

عمل آن در انسان به خوبی شناخته شده نیست  كوچک ترین بخش هیپوفیز است. بخشامی نی

تحت تنظیم هورمون های آزاد و مهاركنندۀ هیپوتاالموسی، شش هورمون می سازد و یا ترشح آن ها متوقف می شود.
حجیم ترین بخش هیپوفیز می باشد.

بخشاپیشین

بخشای 

با رشد طولی استخوان های دراز  اندازۀ قد را افزایش می دهد.
سبب افزایش رشد و تقسیم صفحات غضروفی رشد در نزدیک دو سر استخوان می شود.

صفحات رشد غضروفی، به سمت طول یا تنۀ استخوان، یاخته های استخوانی می سازد.
چند سال پس از بلوغ، صفحات رشد استخوانی می شوند و رشد طولی متوقف می شود.

در رشد همۀ استخوان ها مؤثر است.

یورمونارشد

یورمونای 

بر روی فعالیت سایر غدد درون ریز مؤثرند.
محرک تیروئید  فعالیت غدۀ تیروئید و ترشح هورمون های آن را كنترل می كند.
محرک فوق كلیه  فعالیت و ترشح هورمون های غدد فوق كلیه را تنظیم می كند.

محرک جنسی FSH  با تأثیر بر یاخته های سرتولی در مردان، سبب تمایز اسپرم سازی شده و رشد فولیکول در زنان را تنظیم می كند.
محرک جنسی LH  ترشح تستوسترون بیضه ها، تخمک گذاری و رشد جسم زرد تخمدان در زنان را تنظیم می كند.

محرکای 

پس از تولد نوزاد، با بازخوردی مثبت غدد شیری مادر را وادار به تولید شیر می كند.
در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب نقش دارد.

در مردان در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثل نیز نقش دارد.
پروالکتین

قدرت تولید هورمون ندارد.
ذخیره كنندۀ هورمون های اكسی توسین و ضد ادراری هیپوتاالموسی می باشد  این هورمون ها از طریق دسته های آكسونی به هیپوفیز پسین می رسند.

اكسی توسین و ضد ادراری را در موقع نیاز وارد خون می كند  در خروج جنین از رحم و خروج شیر از غده های شیری و تنظیم آب در كلیه مؤثرند.
بخشاپدین

همۀ یاخته های بدن برای آن ها گیرندۀ هدف دارند.
تجزیۀ گلوكز و انرژی در دسترس یاخته ها را تنظیم می كند )مقدار تنفس یاخته ای و ATP الزم را تنظیم می کند (.

T3 برای نمو دستگاه عصبی مرکزی الزم است. در دوران جنینی و كودكی، 

3T در دوران جنینی و كودكی فقدان یا كم كاری 
عقب افتادگی ذهنی و جسمی می دهد.
اختالالت نمو دستگاه عصبی می دهد.

یدساراتیروئیدی
) T4 اوا T3 (

یورمونای 

یک غدۀ سپرمانند در جلوی نای و زیر حنجره می باشد كه هورمون های یددار تیروئیدی و غیریددار كلسی تونین می سازد.

غدۀاتیروئیدا)سپرسیس(

هورمون غیریددار است  نوعی هورمون مترشحه از غدۀ تیروئید است ولی هورمون تیروئیدی به حساب نمی آید.
در موقع كلسیم باالی پالسما  از برداشت كلسیم استخوان جلوگیری می كند  كلسیم خون را كاهش می دهد.

روی استخوان گیرنده دارد  مانع از تجزیۀ مادۀ زمینه ای استخوان می شود.
اثر مهمی روی حجم و تركیب ادرار ندارد.

کلدیاتونین

ید در غذاهای دریایی فراوان است.
مقدار ید در كشاورزی و دامپروری به مقدار ید خاک بستگی دارد  رژیم غذایی غیردریایی نمی تواند مقدار ید مورد نیاز را تأمین كند.

جذب ید باال می رود.

گواتر غدۀ تیروئید رشد 
كرده و بزرگ شده

كمبود ید 
در غذا

تیروئی�دی  هورمون ه�ای 
4T كم می شوند. 3T و 

 سبب افزایش ترشح هورمون
محرک تیروئیدی از هیپوفیز شده

بازخوردی 
منفی 
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فعالیت غدد تیروئید و پاراتیروئید با تنظیم كلسیم خون در انقباض عضالت بدن، تنظیم قطر رگ ها و انعقاد خون مؤثر است.

چهار عدد در پشت غدۀ تیروئید هستند  هورمون پاراتیروئیدی برای ابال بردن كلسیم خون ترشح می كنند.
هورمون آن در پاسخ به كاهش كلسیم پالسما ترشح می شود تا مقدار كلسیم خون تنظیم شود )هم ایستایی لکسیم(.

افزایش غیرعادی ترشح آن  سبب پوكی استخوان می شود. غدهای یاپ راتیروئید

اثر بر استخوان  كلسیم مادۀ زمینه ای استخوان را آزاد كرده و وارد خون می كند.
اثر بر كلیه  بازجذب كلسیم در كلیه ها را زیاد كرده  كلسیم خون را باال می برد.

اثر بر ویتامین D  در ویتامین D تغییر می دهد  جذب فعال كلسیم در روده را باال می برد.
اعم لایورموناآن

ساختار عصیب دارد و سبب پاسخ آنی و كوتاه مدت در شرایط تنش محیطی می شود.
در تنش محیطی  دو هورمون اپی نفرین و نور اپی نفرین را وارد خون می كند.

هورمون های آن، سبب افزایش ضربان قلب، فشار خون، گلوكز خون و گشاد كردن نایژک های ششی می شود )اکرهایی شبیه سمپاتیک دارد (.
بخشامرکزی

مجموعه ای از یاخته های متمركز درون ریز دارد كه در بین بخش برون ریز قرار دارد  به آن ها جزایر النگرهانس می گویند.

بخشاسروناریزا)جزایرال نگری نس(

در هنگام کاهش گلوكز خون ترشح می شود.
با تجزیۀ گلیکوژن درون یاخته ای کبد به گلوكز  قند خون و انرژی در دسترس یاخته های بدن را افزایش می دهد. یورموناگلوک گون

در پاسخ به افزایش گلوكز خون ترشح می شود.
سبب ورود گلوكز به یاخته ها و كاهش قند خون می شود.

تولید گلیکوژن را در كبد و ماهیچه زیاد می كند.
همانند هورمون تیروئیدی در هر یاختۀ زندۀ بدن گیرنده دارد.

یورمونااندولین

مقدار انسولین و تولید آن ها در فرد، طبیعی می باشد و به مقدار كافی وجود دارد.
گیرنده های انسولین، به این هورمون پاسخ نمی دهند.

از حدود 40 سالگی به بعد در اثر چاقی و كم تحركی ظاهر می شود.
با كاهش وزن و رژیم غذایی كنترل می شود.

IIنوعا

انسولین ترشح نمی شود یا به اندازۀ كافی ترشح نمی شود.
بیماری خودایمین است.

دستگاه ایمنی یاخته های درون ریز انسولین ساز را از بین می برد.
با تزریق انسولین، تحت كنترل درخواهد آمد.

Iنوعا انواعاسی بزاشیرین

اگر یاخته ها نتوانند گلوكز را از خون بگیرند  غلظت گلوكز خون ابال می رود
قند وارد ادرار می شود )پیدایش قند در ادرار (.

حجم ادرار زیاد می شود.
دیابت شیرین ایجاد می شود.

در این بیماری، یاخته ها مجبورند به جای گلوكز، از چربی ها و یا حتی از پروتئین انرژی بگیرند  سبب كاهش وزن و ایمنی بدن می شود.
این بیماری در اثر اشکال در هم ایستایی بدن پدیدار می شود  سبب نابینایی، آسیب كلیوی و قلبی می شود.

در اثر تجزیۀ زیاد مواد چریب  محصوالت اسیدی تولید می شود  عدم درمان  pH خون اسیدی می شود  كار آنزیم ها مختل می شود  سبب اغما و مرگ می شود.
تجزیۀ زیاد پروتئین ها  مقاومت بدن را با كمبود پروتئین دفاعی، كاهش می دهد.

افراد مبتال باید رعایت زیادی در بهداشت خود كنند و مراقب سوختگی ها و زخم های هر چند كوچک نیز باشند.
سی بزاشیرین

سبب پاسخ دیرپا و طوالنی مدت به تنش ها برای بدن می شود.

هورمون های آن

كورتیزول

در تنش طوالنی مدت مثل غم از دست دادن عزیزان ترشح می شود  پاسخ دیرپا می دهد.
قند خون را باال می برد  همانند اپی نفرین و گلوكاگون، انرژی در دسترس یاخته ها را زیاد می كند.

در تنش های بسیار طوالنی  ترشح زیاد این هورمون  با تجزیۀ پروتئین ها سبب تضعیف دستگاه ایمنی می شود.
به فردی كه پیوند عضو گرفته است تزریق می كنند.

آلدوسترون

در هنگام كاهش آب پالسما یا كاهش فشار خون ترشح می شود.بازجذب سدیم در كلیه را باال می برد و به دنبال آن آب بازجذب می شود
آنزیم رنین كلیوی و هورمون محرک فوق كلیه هیپوفیزی در تولید آن مؤثر است.

در نتیجۀ اعمال آن، فشار خون باال می رود.
زیادی غیرعادی ترشح آن  باال رفتن سدیم بدن   سبب خیز یا ادم می شود.

در هر دو جنس مقدار کمی هورمون زنانه )استروژن و پروژسترون( و مردانه )تستوسترون( ترشح می كند.هورمون های جنسی 
.)LH و FSH ترشح این هورمون ها را تحت تأثیر محرک فوق كلیه انجام می دهد )نه محرک جنسی

بخشاقشری

دو غده می باشد كه هركدام روی یک كلیه قرار دارند و از دو بخش قشری و مركزی مستقل تشکیل شده اند.

غدۀافوقاکلیه

آنزیم های گوارشی و بیکربنات را وارد دوازدهه می كند.
در گوارش نهایی غذا و ایجاد محیط قلیایی در دوازدهه مؤثر است. بخشابروناریز

لوتالمعدها)پ نکراس(
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غدۀ رومغزی در ابالی برجستگی های چهارگانۀ مغز میانی می باشد.

هورمون مالتونین ترشح می كند
در شب ترشح آن به حداكثر و در نزدیک ظهر به حداقل می رسد.

عملکرد این هورمون در انسان به خوبی مشخص نیست.
در تنظیم ریمت شبانه روزی ارتباط دارد.

باالتر از ساقۀ مغز و مخچه قرار دارد.

غدۀااپیافیز

س یراغدساسروناریزابدن
غده ای در جلوی نای و پشت استخوان جناغ می باشد.

در دوران نوزادی و كودكی فعالیت زیادی دارد  به تدریج فعالیت آن كم شده و تحلیل می رود.
هورمون تیموسین ترشح می كند  با تمایز لنفوسیت T در دفاع اختصاصی نقش دارد.

به عنوان یک اندام لنفی در تولید برخی لنفوسیت ها مثل نوع كشندۀ طبیعی در دفاع غیراختصاصی نقش دارد.

غدۀاتیموس

تولید هورمون های جنسی تستوسترون در مردان و استروژن و پروژسترون در زنان را انجام می دهند  در فصل 7 می خوانیم.غده های بیضه و تخمدان )جنسی( 
تحت كنترل هورمون های محرک جنسی FSH و LH از هیپوفیز پیشین هستند.

مثاًل برخی یاخته های مجاری ادرارساز، برای هورمون های ضد ادراری، پاراتیروئیدی، یددار تیروئیدی، انسولین و آلدوسترون گیرنده دارند.ممکن است یک یاخته برای چند هورمون گیرنده داشته باشد 
مثاًل یاختۀ استخوانی مردان برای هورمون های تستوسترون، رشد، تیروئیدی، كلسی تونین، پاراتیروئیدی و انسولین گیرنده دارد.

ممکن است چند یاخته یک هورمون را دریافت كنند  مثاًل استخوان ها و كلیه ها در رودۀ باریک برای هورمون پاراتیروئیدی گیرنده دارند.
تفسیر پیام پیک هورمون به عملکرد خاص، بستگی به نوع هورمون و نوع یاختۂ هدف دارد.

همواره كلسیم خون را زیاد می كند.هورمون پاراتیروئیدی
در كلیه با افزایش بازجذب و در استخوان با تجزیۀ مادۀ زمینه ای، كلسیم را باال می برد.

گون گونیاپ سخای یای ختهای ابهایورمونای 

عالوه بر ارتباط بین یاخته ها در ارتباط بین افراد نیز از مواد شیمیایی استفاده می كنند.
فرومون در یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگر همان گونه پاسخ های رفتاری ایجاد می كند.

زنبور از فرومون ها برای هشدار دادن خبر حضور شکارچی برای مطلع كردن سایر زنبورهای هم گونه استفاده می كند.
مارها می توانند با گیرنده های شیمیایی زبانشان فرومون های هوا را تشخیص داده و از وجود جانوران و جفت یابی در اطراف خود باخبر شوند.

گربه ها از فرومون برای اطالع هم گونه های خود در رفتار تعیین قلرمو استفاده می كنند.

ارتب طاشیمی ییاسراس یراج نوران

مقدار ترشح هورمون ها بسیار کم می باشد و تنظیم آن ها بسیار مهم است كه اغلب از راه رایج بازخوردی و یا كمی نیز از راه عصیب تنظیم می شود.
تغییر کم در مقدار هورمون ها  سبب اثرات قابل مالحظه ای می شود.

مک نیدزاب تخورسیای اخوستنظیمیایورمونای 

مقدار بیشتر هورمون ها با این مکانیسم در خون تنظیم می شود.
افزایش مقدار یک هورمون یا تأثیرات آن، باعث کاهش ترشح همان هورمون می شود.

کاهش مقدار یک هورمون یا تأثیرات آن، باعث افزایش ترشح همان هورمون می شود.

افزایش گلوكز پالسما  افزایش انسولین خون  كاهش گلوكز خون  سپس بازخوردی منفی  سبب کاهش انسولین خون می شود.مثال
كاهش گلوكز پالسما  کاهش انسولین خون  افزایش قند خون  سپس بازخوردی منفی  سبب افزایش انسولین خون می شود.

تنظیزاب تخورسیامنفیا)خوستنظیمیامنفی(

این حالت در بیماری ها یا در شرایط خاص از دوران زندگی رخ می دهد.
افزایش مقدار یک هورمون یا تأثیرات آن  سبب افزایش ترشح همان هورمون می شود )یا برعکس(.

مثال ها
در موقع زایمان  با اینکه انقباضات عضالت صاف رحم زیاد می شود  ولی با بازخوردی مثبت سبب افزایش ترشح اكسی توسین  سبب افزایش بیشتر انقباضات رحم شده  پایان سریع تر زایمان رخ می دهد.

افزایش تولید و خروج شیر از غدد شیری  با بازخوردی مثبت سبب ترشح پروالكتین و اكسی توسین بیشتر  تولید و خروج بیشتر شیر از پستان مادر
افزایش ترشح LH و FSH در نزدیکی تخمک گذاری زنان  افزایش استروژن  ترشح بیشتر FSH و LH  سبب پایان میوز 1 و انجام تخمک گذاری می شود.

تنظیزاب تخورسیامثبزا)خوستنظیمیامثبز(
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۱
گفتار

بهترین راه در امان ماندن بدن از میکروب ها می باشد
پوست و مخاط را شامل می شود.

قادر به شناسایی و تفاوت بین عوامل بیگانه و عوامل خودی نمی باشد.
به هر نوع ماده یا یاختۀ خودی و بیگانه اجازۀ ورود به بدن نمی دهد.

خطااول:اوروساممنوع

در مهره داران و بی مهرگان وجود دارد.
بین عوامل بیگانۀ مختلف فرقی قائل نمی شود.

روش هایی به كار گرفته می شود كه در برابر طیف وسیعی از میکروب ها دفاع می كند.
ویژگیاعمومی

نظریۀ میکروبی بیماری ها، پس از اختراع میکروسکوپ و دیدن دنیای میکروب ها ارائه شد.

سف عاغیراختص صی

اندایم در بدن با الیه های بیرونی )اپیدرم( و الیه های درونی )درم( می باشد  هر دو الیۀ پوست در جلوگیری از ورود میکروب ها نقش دارد.

الیۀ بیرونی )اپیدرم( 
چندین الیه یاختۀ پوشیش از نوع سنگ فرشی دارد.

خارجی ترین یاخته های آن، مرده اند كه به تدریج می ریزند و میکروب های چسبیده به آن نیز دور ریخته می شوند.
گیرندۀ درد )دندریت آزاد عصبی( و یاختۀ پوششی دارد.

الیۀ درونی )درم(

بافت پیوندی رشته ای در زیر غشای پایه دارد  از الیۀ اپیدرم، قطورتر می باشد.
محکم و بادوام همراه رشته هایی است كه به طور محکم به هم تابیده اند.

سدی محکم بوده كه در حالت سالم خود، غیرقابل نفوذ است.
رشته های كالژن و كشسان دارد. 

انواع مختلف گیرنده های حواس پیکری )به جز گیرندۀ وضعیتی( در آن قرار دارد.
واجد گیرنده های درد، تماسی )فشار، لمس، ارتعاش( و دمایی می باشد.

گیرندۀ فشار در عمق آن، دندریتی است كه توسط چند الیۀ پیوندی پوشیده شده است.
چرم از همین الیۀ پوست جانوران گرفته می شود.

ترشحات سطح پوست
آنزیم لیزوزیم ندارد.چربی

اسید چرب آن برای زندگی میکروب های بیماری زا مناسب نیست.

نمک دارد  برای باكتری ها مناسب نیست.عرق
آنزیم لیزوزیم دارد  دیوارۀ باكتری های بیماری زا را نابود می كند.

میکروب های غیربیماری زای سطح پوست
در شرایط اسیدی روی پوست زنده می مانند.

از تکثیر سایر میکروب های مرض یا بیماری زا جلوگیری می كنند.
با سایر میکروب ها رقابت غذایی دارند  در رقابت برای كسب غذا پیروز می شوند.

پوست همه جای بدن را نپوشانده است.

پوسزاس لز

در سطح درونی مجاری دستگاه تنفس، سازوكارهای دیگری نیز برای مبارزه با میکروب ها دارند.
از بافت پوششی سدمانند به هم چسبیده با آستر پیوندی تشکیل شده است  مادۀ چسبناكی به نام مادۀ مخاطی ترشح می كند.

چسبناک است و میکروب ها را به دام می اندازد  از پیشروی میکروب جلوگیری می كند.مادۀ مخاطی
لیزوزیم برای كشتن باكتری ها دارد )مشترک با عرق پوست و اشک چشم(.

مانع نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر می شود.مخاط مژک دار  در دستگاه تنفس وجود دارد 
از یاخته های مژک دار ترشح می شود.

اسید معده و لیزوزیم بزاق   میکروب های درون مواد غذایی را از بین می برند.

مخ ط

عطسه، سرفه، استفراغ، ادرار و مدفوع در این خط سبب بیرون راندن میکروب ها و یاخته های بی اثر می شوند.

هر میکروبی ابتدا با خط اول دفاع بدن روبه رو می شود كه سدی برای ممنوعیت ورود آن ها می باشد.
پوست و مخاط، در برابر نفوذ میکروب ها، بدون توجه به نوع آن ها، سدی برای جلوگیری از ورود ایجاد می كنند.

بصل النخاع )مرکز سرفه و عطسه ( به همراه پل مغزی )ترشح اشک(، در خط اول دفاعی نقش دارند.

مایعی شفاف روی قرنیه است.
مانند عرق پوست دارای نمک و لیزوزیم می باشد.

چشم را از عوامل بیگانه محافظت می كند.
ترشح آن توسط پل مغزی كنترل می شود.

اشکاچشز
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گفتار
۲

این خط برای مقابلۀ عمومی با میکروب هایی است كه از خط اول )پوست و مخاط( عبور كرده اند.
عوامل بیگانه را براساس ویژگی های عمویم شناسایی كرده و غیراختصاصی با آن ها برخورد می كنند.  عوامل بیگانه را از عوامل خودی تفکیک می دهد.

اولین بار توسط مچنیکو، با مشاهدۀ عمل یاخته های بیگانه خوار درون بدن شفاف الرو ستارۀ دریایی پیدا شد.  این یاخته ها، میکروب ها و ذرات خارجی را كاماًل بلعیدند و از بین بردند.
دستگاه ایمنی هر فرد، یاخته های »خودی« را می شناسد و تنها در برابر بیگانه پاسخ می دهد.

خطاسوم:اواکنشای یا
عمومیاام اسریع سف عاغیراختص صی

در همه جای بدن حضور دارند و عوامل بیگانه را پس از شناسایی، می بلعند )آنزیم گوارش درون یاخته ای دارند(.
پس از عمل پروتئین های مکمل، اینترفرون ها، پادتن ها و پرفورین ها به بیگانه خواری می پردازند.

بیگ نهاخواری ا)ف گوسیزای (

منشأ آن ها از برخی مونوسیت های خارج شده از خون می باشد  منشأ اصلی آن ها از یاخته های میلوئیدی مغز استخوان می باشد.
در اندام های مختلف و گره های لنفی وجود دارند.

یاخته های مردۀ بافت ها و بقایای آن ها را از بین می برند.
در كبد و طحال، سبب از بین بردن گویچه های قرمز پیر و فرسوده می شوند.

به طور ویژه پس از عمل اینترفرون نوع II، التهاب، پادتن و پرفورین ها فعالیت می كنند.
در التهاب، با تولید پیک های شیمیایی كوتاه برد، گویچه های سفید را به موضع آسیب فرا می خوانند.

سرشزاخواری ا
)م کروف ژی (

انواع

منشأ آن ها از مونوسیت های خارج شده از خون می باشد  منشأ اصلی از یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان دارند.
انشعابات دندریت مانند دارند.

در بخش هایی از بدن كه با محیط بیرون در ارتباط هستند، مثل پوست و لولۀ گوارش به فراوانی وجود دارند )در البه الی یاختۀ اپیدرم وجود دارند(.
قسمتی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند  وارد نزدیک ترین گره لنفی می شوند  میکروب را به سایر یاخته های ایمنی معرفی می كنند.

لنفوسیت های غیرفعال را در گره لنفی فعال می كنند.

ی ختهای یاسارینهاایا
)سندریتی(

در بخش هایی از بدن كه با محیط بیرون در ارتباط هستند، به فراوانی وجود دارند.
هیستامین ترشح می كنند  سبب گشادی رگ ها و افزایش نفوذپذیری آن ها می شود  سبب افزایش فشار خون در ناحیه می شود.

حضور گویچۀ سفید و نشت پالسما به ناحیۀ میکروب دار را زیاد می كنند.
در التهاب، با ترشح هیستامین و ورود بیشتر گویچه های سفید به ناحیه، سبب قرمزی، تورم و گرمای موضعی در ناحیه می شود.

در موقع حساسیت ها به همراه بازوفیل های خونی، هیستامین ترشح می كنند  سبب قرمزی و آب ریزش از بینی می شود.

م ستوسیزای 

یاختۀ خونی بیگانه خوار دفاعی با هستۀ چندقسمتی و میان یاخته با دانه های روشن ریز می باشند  منشأ اصلی آن، یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان می باشد.
توانایی دیاپدز و فاگوسیتوز دارند  در التهاب سبب حمله به میکروب های بافتی می شود.

نیروی واكنش سریع هستند و چابک هستند ولی مواد دفاعی زیادی حمل نمی كنند.
نوتروفیلای 

برخی یاخته ها نیز مانند یاخته های پشتیبان اطراف نورون ها و یاختۀ سرتولی لولۀ اسپرم ساز نیز ویژگی بیگانه خواری دارند.

بیگ نهاخواری 

عواملاخطاسوماسف عی

گویچهای یاسفید

پروتئینای 

الته ب

تب
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گروهی از پروتئین های محلول در پالسما می باشند.
در افراد غیرآلوده به صورت غیرفعال در پالسما قرار دارند.

موقع نفوذ میکروب ها به بدن فعال می شوند.
وقتی یکی از آن ها در خون فعال می شود، به صورت زنجیره ای بقیه را فعال می كند.

انواع فعال به صورت دسته جمعی، در عرض غشای میکروب ساختار حلقه مانند یا منافذی )روزنه ای( ایجاد می كنند.
روزنه ای در غشای میکروب ایجاد می كنند  عبور و مرور مواد در میکروب ها مختل می شود  سرانجام یاختۀ بیگانه می میرد.

قرارگیری آن روی میکروب، سبب آسان شدن عمل بیگانه خوارها می شود.
هم در التهاب ها كمک می كنند و هم در كمک به فعال كردن پادتن های دفاع اختصاصی نقش دارند.

پروتئینای یامکمل

از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می شوند.پروتئینای 
یاختۀ آلوده و سالم مجاور را در برابر ویروس ها مقاوم می كند.

انواع تولید شدۀ آن در مهندسی ژنتیک، به دلیل پیوندهای نادرست فعالیت بسیار كمتری از نوع عادی دارد.
انواع تولید شده توسط مهندسی پروتئین، فعالیتی به اندازۀ نوع عادی ولی با پایداری بیشتر دارد.

Iنوعا

اینترفرونای 

همراه با آسیب بافتی رخ می دهد  نوعی پاسخ موضعی است   قرمزی، تورم، گرما و درد در موضع می دهد.

ورود گویچۀ سفید به ناحیه زیاد می شود.با ورود میکروب  ابتدا ماستوسیت های آسیب دیده، پیک شیمیایی كوتاه برد هیستامین رها می كنند
پالسمای بیشتری به بیرون نشت می كند.

یاخته های دیوارۀ مویرگ ها و بیگانه خوارهای بافتی  پیک شیمیایی می سازند  گویچه های سفید را به سوی موضع آسیب دیده می برند.

نوتروفیل ها فاگوسیتوز می كنند.دیاپدز نوتروفیل ها و مونوسیت ها زیاد شده
 بیگانه خواری را زیاد می كنند.مونوسیت ها به درشت خوار تبدیل می شوند.

پروتئین مکمل هم نقش دارد  سبب ایجاد منفذ در غشای میکروب ها می شود.
سبب از بین بردن میکروب ها، جلوگیری از انتشار آن ها و تسریع بهبودی می شود.

پ سخاالته بی

از یاخته های سالم لنفوسیت كشندۀ طبیعی و لنفوسیت T ترشح می شوند.
درشت خوارها را فعال می كنند.

در مبارزه با یاخته های سرطانی نقش مهمی دارند.
IIنوعا

نوعی پروتئین دفاع غیراختصاصی است  توسط یاخته های دفاع اختصاصی و غیراختصاصی تولید می شوند.

یکی از نشانه های بیماری های میکروبی است.
فعالیت میکروب ها در دماهای باال را كاهش می دهد.

ورود میکروب به بدن  برخی ترشحات میکروب ها  از راه خون به بخشی از هیپوتاالموس می رود  دمای بدن باال می رود.
تب
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اغلب توسط مغز استخوان و برخی در اندام های لنفی تیموس، طحال و آپاندیس ساخته می شوند.
تعداد آن ها در جریان بیماری های میکروبی زیاد می شود.

همگی متحرک اند و می توانند از دیوارۀ مویرگ های خونی خارج شوند كه به این عمل تراگذری )دیاپدز( می گویند.
با پیشرفت روش های رنگ آمیزی و كار با میکروسکوپ فهمیدند كه هم در خون و هم در بافت وجود دارند.

انواع مختلفی دارند و به روش های مختلفی با میکروب مبارزه می كنند.
به جز لنفوسیت ها، سایر گویچه های سفید، فقط از یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان منشأ می گیرند.

گویچهای یاسفیدامؤثراسراسداسوماسف عی

یک هستۀ چندقسمتی و سیتوپالسمی با دانه های روشن ریز دارند.
نیروهای واكنش سریع می باشند و بسیار چابک اند.

با دیاپدز وارد بافت شده و بیگانه خواری می كنند.
مواد دفاعی زیادی را حمل نمی كنند.

نوتروفیلای 

هستۀ دوقسمتی روی هم افتاده با سیتوپالسم شامل دانه های تیره دارند.
منشأ میلوئیدی از مغز استخوان دارند.

به مواد حساسیت زا پاسخ می دهند.

هیستامین در حساسیت ها ترشح می كند  نفوذ پذیری رگ را زیاد می كند.دانه های تیرۀ آن 
هپارین ترشح می كند  عملی برای جلوگیری از انعقاد خون و تولید فیبرین دارند.

ب توفیلای 

بر عوامل بیماری زای بزرگ تر مثل كرم های انگل اثر می گذارند.
روی كرم های انگل، بدون بیگانه خواری عمل می كنند.

محتویات دانه های خود را روی انگل ها می ریزند  كوچک تر از 15 میکرومتر هستند.
هستۀ دوقسمتی دمبلی و سیتوپالسمی با دانه های روشن درشت دارند.

ائوتینوفیلای 

هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی همراه سیتوپالسم بدون دانه دارند.
قدرت دیاپدز دارند و در بافت تمایز می یابند.

پس از دیاپدز یا به درشت خوارها و یا به یاخته های دندریتی بیگانه خوار تبدیل می شوند.
مونوسیزای 

برخالف سایر گویچه های سفید، این گروه یا منشأ لنفوئیدی از مغز استخوان دارند و یا در اندام های لنفی آپاندیس، تیموس، طحال و گرۀ لنفی ساخته می شوند.
هستۀ تکی گرد یا بیضی همراه سیتوپالسم بدون دانه دارند.

نوع یاختۀ كشندۀ طبیعی دارد

ویژۀ دفاع غیراختصاصی است.
یاختۀ سرطانی و آلوده به ویروس را نابود می كند.

پس از اتصال با یاختۀ س�رطانی  پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی ش�ده را با اگزوس�یتوز ترش�ح می كند  پرفورین، س�بب ایجاد منفذ در عرض غش�ای یاختۀ س�رطانی می شود
در نهایت فعالیت بیگانه خوارها را زیاد می كنند   با ورود آنزیمی برای مرگ برنامه ریزی شدۀ آن ها را نابود می كنند

پرفورین در غشای یاختۀ سرطانی، منفذ ایجاد می كند و وارد یاختۀ سرطانی نمی شود.
آنزیم مرگ برنامه ریزی شده بدون آندوسیتوز، از راه منفذ ایجاد شده توسط پرفورین وارد یاختۀ سرطانی می شود.

لنفوسیت های B و T در ایمنی اختصاصی )سد سوم دفاعی( نقش دارند.

پرفورین تولید شده از آن ها
در غشای میکروب منفذ ایجاد نمی كند.

در غشای یاختۀ سرطانی منفذ ایجاد می كند.
در غشای یاختۀ پیوند زدۀ بیگانه منفذ ایجاد می كند.

لنفوسیزای 
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گفتار
۳

ویژۀ مهره داران است و قدرت تشخیص و اثر بر یک نوع عامل بیگانه به طور اختصاصی دارد.
این دفاع با عمل لنفوسیت های B یا T صورت می گیرد كه یک نوع میکروب خاص را شناسایی كرده و بی اثر می كند.

از دفاع غیراختصاصی سرعت كمتری دارد و تأثیر آن به نوع عامل بیگانه بستگی دارد.

سداسوماسف عی:اسف عااختص صی

یاخته هایی دفاعی با منشأ لنفوئیدی از مغز استخوان می باشند  در خون، لنف و آب میان بافتی وجود دارند.
هستۀ تکی گرد یا بیضی با سیتوپالسم بدون دانه دارند  در دفاع غیراختصاصی نوع كشندۀ طبیعی و در نوع اختصاصی دو نوع B و T دارد.

هركدام در سطح خود تعدادی از یک نوع گیرندۀ آنتی ژنی دارند كه به صورت اختصاصی به آن نوع آنتی ژن متصل می شوند.
هر لنفوسیت به برخی آنتی ژن های مشابه از یک نوع میکروب مکمل می شود.

لنفوسیزای یا
سف عااختص صی

در مغز قرمز استخوان ساخته شده و در همان جا بالغ می شوند  پس از بلوغ و توانایی شناخت آنتی ژن وارد خون و محیط داخلی می شوند.
آنتی ژن سطح میکروب یا ذرات محلول سم یا ویروسی را شناسایی كرده و به سرعت تکثیر می شوند.

از تقسیم لنفوسیت B بالغ هم یاختۀ پادتن ساز )پالسموسیت یا لنفوسیت B فعال( و هم لنفوسیت B خاطره ایجاد می شود.
پادتن تولید شده در محیط داخلی )خون، لنف و مایع بین یاخته ای( گردش كرده و در برخورد با میکروب آن را نابود یا بی اثر می كند.

یاختۀ پادتن ساز پالسموسیت   گیرندۀ آنتی ژنی ندارد  توانایی شناسایی پادگن )آنتی ژن( را ندارد.
یاختۀ پادتن ساز پالسموسیت  سیتوپالسم بیشتری از لنفوسیت های B دیگر دارد گیرندۀ هورمونی برای هورمون تیروئیدی دارد.

Bلنفوسیزا

انواع

مولکول های پروتئینی هستند كه شبیه Y و دارای دو جایگاه اتصال برای آنتی ژن های یکسان )پادگن( می باشند.
یا به غشای لنفوسیت B متصلند )گیرندۀ آنتی ژن( و یا ترشحی از یاختۀ پادتن ساز می باشند كه هر دو مشابه هستند.

یاختۀ پادتن ساز برخالف لنفوسیت B، پادتن تولیدی خود را به غشای خود متصل نمی كند.
به عنوان دارو و به نام سرم در زخم های شدید برای جلوگیری از فعالیت باكتری كزاز و همچنین بعد از مارگزیدگی استفاده می كنند.
یاختۀ خاطره ایجاد نمی كند.  ایمنی غیردائمی )غیرفعال( می دهد  سم مار را خنثی می كند. پ ستنای 

خنثی سازی  با اتصال چند پادتن به اطراف یک ویروس یا باكتری صورت می گیرد.

یک میکروب به چند پادتن متصل شدهبه هم چسباندن میکروب ها
برخی پادتن ها به دو میکروب مجاور متصل شده

 همگی فعالیت بیگانه خوارهای )درشت خوارها( دفاع غیراختصاصی را افزایش می دهند.
یک میکروب به چند پادتن متصل شدهرسوب دادن آنتی ژن های محلول )سموم(

یک پادتن به دو میکروب متصل شده
فعال كردن پروتئین مکمل  پادتن متصل به میکروب، از دم خود به پروتئین مکمل متصل شده  پروتئین های مکمل در میکروب روزنه ایجاد می كنند  بیگانه خواری

مک نیدزااثر

از یاخته های لنفوئیدی مغز قرمز استخوان منشأ می گیرند و نوع نابالغ آن ایجاد می شود.
T نابالغ از راه خون به تیموس در جلوی گردن و پشت جناغ رفته و در آنجا بالغ می شود و توانایی شناسایی آنتی ژن را پیدا می كند.

تیموس در دوران نوزادی و كودكی فعالیت زیادی دارد  به تدریج كم كار شده و اندازۀ آن تحلیل می رود  اولین اندام تحلیل رفتۀ بدن است.
نوع بالغ آن، یاخته های خودی سرطانی شده، یاختۀ بخش پیوند شده یا یاخته های آلوده به ویروس را شناسایی می كند  در برابر باكتری عکس العملی ندارد.

با برخورد به آنتی ژن سطح یاخته ها، تکثیر شده و به T كشنده و T خاطره تبدیل می شود.
T كشنده به آنتی ژن یاختۀ هدف متصل شده  پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده را اگزوسیتوز می كند  پرفورین غشای یاخته را پاره كرده
یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس از بین می رود  آنزیم مرگ برنامه ریزی شده وارد یاخته می شود

اگر اینترفرون نوع I و II بسازد  دفاع غیراختصاصی آن است.در برخورد با یاختۀ آلوده به ویروس یا سرطانی
اگر پرفورین ترشح كند  دفاع اختصاصی آن است.

ویروس عامل آنفلوانزای پرندگان

می تواند سایر گونه ها از جمله انسان را آلوده كند.
به شش های انسان حمله می كند  یاختۀ شش در برابر آن اینترفرون نوع I می سازد.

سبب فعالیت بیش از حد معمول دستگاه ایمنی می شود.
تولید انبوه و بیش از حد لنفوسیت T می كند.

Tلنفوسیزا

از دفاع غیراختصاصی دیرتر عمل می كند.
بعد از اولین برخورد با لنفوسیت، فعال می شود.

در هفتۀ اول پاسخی ندارد  ولی بدن در حال تولید لنفوسیت خاطره و لنفوسیت های عمل كنندۀ فعال می باشد.
دو هفته بعد به حداكثر پاسخ می رسد  مقدار پادتن یا پرفورین به حداكثر می رسد.

پ سخااولیه

پ سخاایمنیااختص صی
در دومین برخورد با خاطره ها صورت می گیرد  تقسیم لنفوسیت خاطره  تعدادی خاطره و تعداد زیادی لنفوسیت عمل كننده )T کشنده یا پالسموسیت( می سازد.

هفتۀ اول پاسخ زیادی دارد.
سریع تر و قوی تر از پاسخ اولیه این دفاع است  از دفاع غیراختصاصی كندتر عمل می كند.

همانند پاسخ اولیه بعد از دو هفته به حداكثر پاسخ می رسد.

پ سخاث نویه
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تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

ویروس عامل آن از نوع RNAدار است  می تواند از روی RNA به تولید DNA بپردازد.
عامل آن ویروس HIV می باشد  عملکرد دستگاه ایمنی دچار نقص می شود  كم خطرترین بیماری های واگیر نیز می تواند باعث مرگ آن ها شود.

ویروس پس از ورود به بدن، 6 ماه تا 15 سال می تواند نهفته باشد  این فرد آلوده است ولی بیمار نیست  عالئم ایدز را ندارد ولی ناقل می باشد  تشخیص با آزمایش پزشکی است.
ویروس از رابطۀ جنسی، خون، فراورده های خونی آلوده و اشیاء تیز آلوده منتقل می شود.

مایعات بدن و مادر آلوده در حین بارداری، شیر دادن یا زایمان می تواند فرزند را مبتال كند.
دست دادن، روبوسی، نیش حشرات، آب و غذا این ویروس را منتقل نمی كند.

انتقال از طریق ترشحات تنفسی، بزاق، خلط، عرق، اشک، ادرار و مدفوع ثابت نشده است.

تاكنون درمان قطعی ندارد ولی بهترین راه مقابله، پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی است.
ویروس HIV به نوع خاصی از لنفوسیت های T به نام T كمک كننده حمله می كند  این لنفوسیت های T در مقابل آن، اینترفرون نوع I می سازد.

لنفوسیت T كمک كننده در فعالیت لنفوسیت های B و سایر لنفوسیت های T مؤثر است.
ویروس HIV  با ایجاد ایدز  كل عملکرد لنفوسیت های B و T را در ایمنی اختصاصی تحت تأثیر قرار می دهد.

نقصاایمنیااکتد بیا)ایدت(

اختل ل تاسیدتزاایمنی
در اثر پاسخ سیستم ایمنی به مواد بیخطر ایجاد می شود.

فرد نسبت به آن مادۀ بی خطر، حساسیت دارد.
مادۀ بی خطری كه باعث حساسیت شده است را آلرژن یا حساسیت زا می گویند.

پاسخ بدن به مادۀ حساسیت زا، ترشح هیستامین از ماستوسیت های بافتی و بازوفیل های خونی می باشد.
هیستامین سبب گشادی رگ )قرمزی( و افزایش نفوذپذیری آن ها با آب ریزش بینی و… می شود.

وقتی دستگاه ایمنی، یاخته های خودی را به عنوان غیرخودی شناسایی می كنند و به آن ها پاسخ می دهند، این بیماری ها ایجاد می شوند.

فرد نیاز به تزریق انسولین دارد.دیابت نوع I در اثر حمله به یاخته های انسولین ساز جزایر النگرهانس لوزالمعده صورت می گیرد و آن ها را از بین می برد
مشکل بینایی، كلیوی و قلبی ایجاد می كند.

بیم ریای یاخوسایمنی

دستگاه ایمنی به میکروب های مفید بدن در دستگاه گوارش و… پاسخ دفاعی نمی دهد.
به عدم پاسخ دستگاه ایمنی به عوامل خارجی، تحمل ایمنی می گویند.

در حساسیت ها این تحمل نسبت به عواملی از بین رفته است.
تحملاایمنی

حد سیز

نوعی بیماری حساسیتی می باشد.
فرد به پروتئین گلوتن موجود در كریچۀ بذر گندم و جو حساس است.

پرز و ریزپرز رودۀ باریک را تخریب می كند.
سطح جذب در روده را كاهش می دهد.

بیم ریاسلی ک

میلین اطراف یاخته های عصبی مغز و نخاع مورد حملۀ ایمنی قرار می گیرند و در قسمت هایی از بین می روند.
ارتباط دستگاه عصبی مركزی بدن با سایر قسمت های بدن مختل می شود.

اختالالت دید، حسی و حركتی در آن ها وجود دارد  برخی احساس لرزش اندام ها و بی حسی پیدا می كنند.
MSا)م لتیپلااسکلروتیس(

همۀ جانوران ایمنی غیراختصاصی دارند.
دفاع اختصاصی ویژۀ مهره داران است.

این سازوكار از نوع غیراختصاصی است.سازوكارهایی مشابه ایمنی اختصاصی در بی مهرگان نیز یافت شده است 
مولکولی در مگس میوه به صدها شکل درمی آید  آنتی ژن های مختلف را شناسایی می كند.

ایمنیاسراس یراج نوران

وقتی ایجاد می شود كه خود فرد در اثر شناسایی آنتی ژن، یاختۀ لنفوسیتی خاطره می سازد  حافظۀ دفاع اختصاصی در آن مؤثر است.
ایمنی حاصل از واكسن )میکروب ضعیف یا کشته شده یا سم آن( نوعی فعال است  برای پیشگیری است نه درمان  در حال حاضر با مهندسی ژنتیک تولید می شود. فع ل

انواعاایمنی

لنفوسیت های خاطره 
 در دومین برخورد  تعدادی لنفوسیت خاطره و مقدار زیادی لنفوسیت عمل كنندۀ فعال )یاختۀ پادتن ساز یا T کشنده( می سازند.

سبب »خاطره« یا »حافظه« در دستگاه ایمنی می شود  تا مدت ها در خون باقی می ماند.
همانند لنفوسیت های عمل كننده در محل برخورد لنفوسیت اولیه با آنتی ژن تولید می شود.

در این حالت پادتن ها را وارد بدن می كنند ولی یاختۀ خاطره ای ایجاد نمی شود  از حافظۀ ایمنی استفاده نمی شود.
سرم نوعی ایمنی غیرفعال برای درمان و یا پیشگیری می دهد  پادتن و ایمنی با دفاعی اختصاصی می دهد. غیرفع ل
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تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

۱
گفتار

كروماتین )فامینه (

واحد وراثتی جانداران در موقع استراحت یاخته ای می باشد.
از DNA و پروتئین ایجاد شده است.

فشردگی كمی دارد و توده ای از رشته های در هم بافته است.
در مراحل اینترفاز، اول پروفاز و آخر تلوفاز دیده می شود.

قبل از شروع تقسیم یاخته، رشته های كروماتینی DNA آن دو برابر می شود.

كروموزوم )فام تن(
از DNA و پروتئین ایجاد شده است.

با فشرده تر شدن رشته های كروماتینی از مرحلۀ پروفاز ایجاد می شود.
در مرحلۀ تلوفاز، به تدریج دوباره به صورت كروماتین در هم رفته درمی آید.

مواساوراثتیاسرونایدته

تع ریفاپ یه

تک كروماتیدی )تک فامینکی(
1G و كروموزوم مرحلۀ آنافاز، تلوفاز و تقسیم سیتوپالسم نهایی دیده می شود. در كروماتین مرحلۀ 

یعنی كروموزوم دارای یک مولکول DNA می باشد.
واجد هیستون، نوكلئوزوم و یک سانترومر می باشد.

دوكروماتیدی )مضاعف شده(

2G و در كروموزوم های مراحل قبل از آنافاز تقسیم دیده می شوند. در كروماتین مرحلۀ S و 
دارای دو مولکول DNA بوده كه در محلی به نام سانترومر به هم متصلند  واجد هیستون، نوكلئوزوم و یک سانترومر می باشد.

به هر كروماتید چسبیده به كروماتید دیگر، یک كروماتید خواهری می گویند.
دو كروماتید خواهری ژن های یکسان دارند و در سانترومر به دیگری متصل هستند.

انواعاکروموتومای اکروم تین

ویژۀ كروموزوم های یوكاریوتی است  در حالت تک كروماتیدی و دوكروماتیدی وجود دارد.
هر رشتۀ كروماتینی یا كروموزومی، واحدهای تکراری از DNA و پروتئین هیستون به نام نوكلئوزوم دارند كه به DNA، حالت فشردگی می دهند.

در هر نوكلئوزوم قسمتی از یک مولکول DNA )دنا(، حدود دو دور در اطراف 8 پروتئین هیستون پیچیده است.
بین دو نوكلئوزوم فقط مولکول DNA وجود دارد كه فشردگی كمی دارد.

نوکلئوتوما)یدتهاتن(

به تعداد كروموزوم های هر گونه از جانداران در هر هسته یاخته های پیکری آن ها، عدد كروموزومی می گویند كه تعداد معینی می باشد  در انسان و درخت زیتون، عدد كروموزومی 46 می باشد.
به جز در باكتری ها، در سایر جانداران عدد كروموزومی از 2 تا بیش از 1000 عدد متغیر است.

معمواًل جانوران در یاخته های پیکری و جنسی خود دارای كروموزوم های غیرجنسی و كروموزوم های جنسی می باشند.
ممکن است در گونه های مختلف، تعداد كروموزوم یا عدد كروموزومی یکسان باشد ولی نوع و فعالیت ژن های آن ها بسیار متفاوت است. )انسان و درخت زیتون، عدد کروموزومی 46 دارند.(

تعداساکروموتوم

یاخته های غیرجنسی موجود زنده است كه مستقیمًا در تولیدمثل جنسی شركت نمی كنند.یاختۀ پیکری )غیرجنسی(
دارای كروموزوم های غیرجنسی و جنسی می باشند.

یاختۀ جنسی
در تولیدمثل جنسی موجود نقش دارند و معمواًل نصف یاختۀ پیکری جاندار، كروموزوم دارند.

معمواًل دارای كروموزوم های غیرجنسی و جنسی می باشند.
در زنبور نر، تعداد كروموزوم اسپرم و والد نر یکسان است و هر دو n كروموزومی هستند.

انواعای ختهای یابدناج نداران

تصویری از كروموزوم های مضاعف جاندار در حداكثر فرشدیگ مرحلۀ متافازی می باشند.
كروموزوم ها را برحسب اندازه، شکل، محتوای ژنتیکی و محل قرارگیری سانترومرها از كروموزوم بزرگ تر به كوچک تر مرتب و شماره گذاری می كنند.

برای تعیین تعداد كروموزوم ها )عدد کروموزومی( و تشخیص برخی ناهنجاری های كروموزومی )جهش های بزرگ ساختاری و عددی( تهیه می شود.
ک ریوتیپ

دو كروماتید به هم متصل در سانترومر یک كروموزوم مضاعف می باشند.
از نظر دستورالعمل ژنی، مشابه هم می باشند.

برای هر جایگاه ژنی، دو ژن با دستورالعمل یکسان دارند كه مجموعًا یک الل به حساب می آید.
کروم تیدی یاخوایری

سهاتعریفامهز
به دو كروماتید خواهری وقتی از هم جدا شوند، دو كروموزوم دختری گفته می شود.

دو كروموزوم مجزا با دو سانترومر مجزا هستند كه برای هر جایگاه ژنی، دو ژن و دو الل دارند. سواکروموتوماسختری

دو یاختۀ جدا شده پس از تقسیم سیتوپالسم می باشد كه بعد از میتوز ایجاد شده اند.
از نظر هسته و تعداد كروموزوم ها، ژن ها و الل ها مشابه هم می باشند.

حاوی كروموزوم های تک كروماتیدی جنسی و غیرجنسی می باشند.
سوای ختا﹦اسختری
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مستقیمًا در تعیین جنسیت فرد تأثیر ندارد  در دو جنس یک گونه ساختار مشابهی دارند.
در یاختۀ جنسی و غیرجنسی وجود دارد.

از نوع كروموزوم X یا Y نمی باشند.
کروموتوماغیرجندی

انواعاکروموتومای یایکای خته

یاخته هایی با چند مجموعه كروموزوم می باشند  كروموزوم های هر مجموعه، با هم غیرهمتا می باشند.تع ریفاپ یه
ها دارای كروموزوم هایی هستند كه سه تا سه تا با هم همتا می باشند. 3n مثاًل در 

6n دیده می شوند. 3n یا گندم زراعی  3n ذخیره ای دانۀ نهاندانگان و در یاختۀ پیکری موز  در آندوسپرم 
پلیاپلوئید

Y بیانگر تعداد كروموزوم یا عدد كروموزومی یاخته می باشد.
X بیانگر تعداد مجموعه هر كروموزوم می باشد  كروموزوم ها Xتا Xتا با هم همتا می باشند.

n برابر تعداد كروموزوم هر مجموعه می باشد كه با هم غیرهمتا می باشند.
ا Xn Y= سرای ختا﹦ا

مراحل زندگی یک یاخته، از پایان یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدی را چرخۀ یاخته ای می نامند.
در یاخته های مختلف، مدت زمان مراحل چرخۀ یاخته ای متفاوت می باشد.

چرخۀ یاخته ای، دو مرحلۀ اینترفاز و تقسیم دارد.

چرخا﹦ای ختهاای

2G برای رشد و ساخت مواد مورد نیاز تقسیم یاخته می باشد. S ، 1G و  بیشتر مراحل زندگی یاخته ها در این مرحله می باشد كه شامل سه مرحلۀ 
كروموزوم های كروماتینی و هستک به همراه غشای هسته دارد.

رشد، ساخت مواد مورد نیاز و انجام كارهای معمول یاخته در آن انجام می شود.

اینترف ت

مراحل

مرحلۀ رشد است كه بیشترین زمان زندگی یاخته در این مرحلۀ اینترفاز است و كروماتین ها تک كروماتیدی هستند.
0G می روند. برخی یاخته ها مثل نورون ها به طور موقتی یا دائمی در این مرحله می مانند و به 

در آخر آن نقطۀ وارسی برای اطمینان از سالمت DNA یاخته وجود دارد.
1G و ادامۀ چرخه می شوند. 0G باقی می مانند و با برخورد به آنتی ژن وارد  یاخته های لنفوسیت خاطره به طور موقت در مرحلۀ 

0G انسان باقی می مانند. پالسموسیت ها، اغلب نورون ها، ماهیچۀ اسکلتی و گویچه های خونی )به جز لنفوسیت ها(، به طور دائم در مرحلۀ 

ای اوقفا﹦ااول G1

مراحلااینترف ت
DNA هسته در این مرحله دو برابر شده و كروماتید خواهری به همراه كروماتین مضاعف ایجاد می شوند.

طی این مرحله هر مولکول DNA به دو مولکول كاماًل مشابه تبدیل می شود.
در این مرحله، جدا شدن هیستون ها، عمل هلیکاز و دنابسپاراز )نولکئازی و ویرایشی( رخ می دهد.

Sای ایم نندس تی

1G كوتاه تر می باشد و كروماتین های مضاعف دارد. نسبت به مرحلۀ S و 
ساخت پروتئین و عوامل مورد نیاز برای تقسیم یاخته افزایش پیدا كرده تا یاخته آمادۀ تقسیم شود.

2G كنترل می كند. عوامل مورد نیاز دوک تقسیم یا عوامل تقسیم )مثل سانتریول جانوری( را توسط نقطۀ وارسی آخر 
ای اوقفا﹦اسوم G2

شامل دو فرایند تقسیم هسته و سیتوپالسم می باشد.
تقسیم هسته 5 مرحله دارد  پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز

در آخر متافاز دارای نقطۀ وارسی برای اطمینان از اتصال دوک به كروموزوم ها می باشد.
اولین مرحلۀ آن، تقسیم هسته و دومین مرحلۀ آن، تقسیم سیتوپالسم است.

در ابتدا و انتهای تقسیم هسته، كروماتین به جای كروموزوم وجود دارد.
پس از میتوز، تقسیم سیتوپالسم سبب ایجاد دو یاخته با كروماتین های مساوی می شود.

تقدیزای خته

مستقیمًا در تعیین جنسیت نقش دارند.

در انسان و برخی جانداران وجود دارند.
در یاختۀ جنسی و غیرجنسی وجود دارند.

یاختۀ پیکری زنان دو كروموزوم جنسی X هم ساختار و مردان یک X بزرگ و یک Y كوچک تر دارند.

کروموتوماجندی

یاخته هایی با یک مجموعه كروموزوم می باشند )مثل یاخته های جنسی انسان یا یاختۀ پیکری زنبور نر (.
با نماد n كروموزومی نشان می دهند و فاقد كروموزوم های همتا می باشند.

در یک مجموعه خود دارای n كروموزوم غیرهمتا می باشند.
در اغلب جانوران حاصل میوز ولی در گیاهان طی میوز و میتوز ایجاد می شوند )اسپرم زنبور نر حاصل میتوز است(.

ی پلوئیدا)تکال س(

انواعای ختهای ااتانظراتعداسا
مجموعا﹦اکروموتومی

یاخته هایی با دو مجموعۀ كروموزومی می باشند.
یاخته های پیکری جانوران )به جز زنبور نر( و مراحلی از زندگی گیاهان می باشند.

هر كروموزوم آن ها دارای یک كروموزوم هم ساختار و هم اندازه به نام كروموزوم همتا می باشد.
2n كروموزومی می باشند كه به جز خودلقاحی هر مجموعه را از یک والد خود گرفته اند  كروموزوم های هر مجموعۀ آن، با هم غیرهمتا می باشند.  

سیپلوئیدا)سول س(



32

 لص1ف1ی1نقت: 1ص لصف

تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

در ناحیۀ سانترومر  تجزیه پروتئین اتصالی دو كروماتید رخ داده  برخی رشته های دوک كوتاه شده  كروماتیدهای خواهری از هم جدا شده  كروموزوم های دختری ایجاد می شوند.
هر كروموزوم آن در هر قطب یاخته دارای یک كروماتید یا یک مولکول DNA می باشد.

كروموزوم ها شروع به باز شدن رشته ها و ایجاد كروماتین نمی كنند ولی تعداد عدد كروموزومی، سانترومر و الل های یاخته دو برابر می شود.
تعداد مولکول DNA و ژن های یاخته تغییر نمی كند.

فقط رشته های دوكی كه به سانترومرها متصل هستند، كوتاه می شوند و كروموزوم ها را به قطبین می برد.

آن ف تا)پدیناچهر(

گفتار
۲

تقسیمی ویژۀ هستۀ یوكاریوت ها است كه مادۀ ژنتیکی مضاعف شده در مرحلۀ S اینترفاز، تقسیم می شود تا به طور مساوی به یاخته های جدید برسند.
طی این تقسیم، كروموزوم های پراكنده در هسته  به طور دقیق به وسط یاخته می آیند  سپس به طور مساوی بین یاخته های دختری تقسیم می شوند.

در هر یاخته ای از نظر عدد كروموزومی مثاًل هاپلوئید، دیپلوئید یا پلی پلوئید صورت می گیرد  دو یاخته با تعداد كروموزوم مادری مشابه می سازد.
فرایندی پیوسته است كه برای سادگی فهم، آن را مرحله بندی می كنیم )به دو کروموزوم تک کروماتیدی حاصل از جدا شدن کروماتیدهای خواهری  کروموزوم های دختری می گویند (.

یاختۀ حاصل از میتوز

در برخی موارد می تواند لقاح كند  گامت گیاهان و اسپرم زنبور عسل

به جاندار تبدیل می شود  مثل تخمک زنبور عسل ملکه و ایجاد زنبور نر با بکرزاییدر برخی موارد میتوز می كند
به اندام ها تبدیل می شود.

پارانشیم خورش و كیسۀ گردۀ گیاهاندر برخی موارد قدرت میوز پیدا می كند
اسپرماتوسیت اولیه و اووسیت اولیۀ جانوران

نک تامیتوتا)رشتم ن(

مجموعه ای از ریزلوله های پروتئینی )رشته های ریز پروتئینی( است كه برای حركت و جدا شدن صحیح كروموزوم ها الزم است.
در هنگام تقسیم یاخته، پدیدار می شوند و برخی از آن ها به سانترومر كروموزوم ها متصل می شوند.

با كوتاه شدن رشته های دوک متصل به سانترومرها  كروماتیدهای خواهری از هم جدا شده و به عنوان كروموزوم های دختری به قطبین می روند.
در هر تقسیم یاختۀ یوكاریوتی در مرحلۀ پروفاز، تشکیل شده، در مرحلۀ آنافاز كوتاه شده و در مرحلۀ تلوفاز تخریب و ناپدید می شوند.

سوکاتقدیز

رشته های كروماتین در این مرحله، فشرده تر، ضخیم و كوتاه تر می شوند و به كروموزوم تبدیل می شوند.
كروموزوم های مضاعف این مرحله را به تدریج می توان با میکروسکوپ نوری مشاهده كرد.

غشای هسته و هستک ها به تدریج از بین می روند  سانتریول های جانوری به دو طرف یاخته می روند  بین آن ها در دور هسته، دوک تشکیل می شود.
پروف تا)پیشاچهر(

ا n =2 4 مراحلامیتوتای ختا﹦ا

پس از تشکیل دوک تقسیم آغاز می شود  دوک ها در مراحل پروفاز و پرومتافاز به تدریج دراز می شوند.
پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به قطعات كوچک تر تجزیه شده و از بین می روند  كروموزوم ها در سیتوپالسم قرار می گیرند.

برخی رشته های دوک به سانترومر كروموزوم های مضاعف متصل می شوند و برخی آزاد می باشند.
پرومت ف ت

كروموزوم های مضاعف با بیشترین فشردگی و كوتاه ترین حالت در وسط یا استوای یاخته ردیف می شوند.
برخی رشته های دوک بین كروموزوم ها و برخی به سانترومر متصلند.

همانند دو مرحلۀ قبلی، كروموزوم های مضاعف دارند.
مت ف تا)پساچهر(

رشته های دوک با تجزیه شدن تخریب شده و از بین می روند.
كروموزوم ها شروع به باز شدن كرده و دوباره كروماتینی می شوند.

پوشش هسته دوباره تشکیل می شود.
یاخته ای با دو هسته با مادۀ ژنتیکی مشابه ولی تک كروماتیدی ایجاد می كند.

تلوف تا)واپدیناچهر(

در یاخته های جانوری وجود دارد و ساخته شدن رشته های دوک را سازماندهی می كند.
هركدام یک جسم استوانه ای است كه از 9 دستۀ ریزلولۀ پروتئینی كوچک تر از دوک ایجاد شده است  دستۀ ریزلوله های سه تایی مجاور به هم متصلند.

، همانندسازی می كند ولی در مرحلۀ تقسیم فعالیت می كند. 2G در اینترفاز و در مرحلۀ 
در شروع تقسیم، یاختۀ جانوری دارای دو جفت یا 4 سانتریول است.

در اطراف آن ها رشته های كوتاه لوله ای پروتئینی ایجاد می شود.

س نتریولا)می نک(



33

 لص1ف1ی1نقت: 1ص لصف

تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

بعد از تقسیم هسته )میتوز (، ابتدا اجزای یاخته بین دو سیتوپالسم تقسیم شده و با تقسیم سیتوپالسم، دو یاختۀ جدید با ژن های مشابه ایجاد می شود.

برای تقسیم سیتوپالسم  در هر یاخته با قدرت تقسیم تولید می شود.تقدیزاسیتوپل سز
برای انقباض یاخته  ویژۀ یاخته های عضالنی است. اکتیناوامیوتین

حلقۀ انقباضی تشکیل نمی شود.
ابتدا با تجمع ریزكیسه های دستگاه گلژی و پیوستن آن ها به هم صفحۀ یاخته ای در وسط یاخته )محل ایجاد دیواره( ایجاد می شود.

ریزكیسه های حاصل از گلژی حاوی پیش سازهای تیغۀ میانی و دیوارۀ یاخته اند.
صفحۀ یاخته ای به دیوارۀ یاختۀ مادری متصل شده و سپس دو یاختۀ جدید از هم جدا می شوند.

اطراف صفحۀ دیوارۀ جدید، غشای وزیکول یا غشای یاخته وجود دارد.

الن و پالسمودسم نیز هنگام تشکیل دیوارۀ جدید پایه گذاری می شوند.
به ترتیب: ریزكیسه ها  صفحۀ یاخته ای  یک ریزكیسۀ بزرگ  دیوارۀ یاخته

در یاخته هایی مثل گردۀ رسیده یا اولین تقسیم تخم 2n نهاندانگان، سیتوپالسم به صورت نامساوی تقسیم می شود.
تشکیل دیواره در گیاهان از وقتی آغاز می شود كه هنوز دوک تقسیم وجود دارد.

سرای ختهای یاگی یی

یاخته های بنیادی مغز استخوان انسان یا بافت مریستم )سرالد( گیاهان، دائمًا تقسیم می شوند  در شرایط نامساعد محیط یا افزایش زیاد محصوالت این یاخته ها، فعالیت تقسیمی آن ها كم یا متوقف می شود.
برخی عوامل محیطی یا مواد شیمیایی می توانند سبب پاسخ یاخته ها برای تنظیم سرعت تقسیم خود شوند.

برخی پروتئین های یاخته ای، سرعت تقسیم یاخته را زیاد و برخی مانع آن می شوند.
در بخش آسیب دیدۀ گیاه  نوعی عامل رشد تولید می شود  سبب تقسیم سریع مریستم و پارانشیم می شود  تودۀ یاخته ای مانع نفوذ میکروب ها ایجاد می شود.

در زیر محل زخم پوستی انسان  نوعی عامل رشد  سبب افزایش سرعت تقسیم یاخته ها می شود  به سرعت بهبود زخم كمک می كند.
2O جو  اریتروپویتین مترشحه از كبد و كلیه ها  روی مغز استخوان اثر كرده  سبب افزایش تولید گویچۀ قرمز و هموگلوبین برای جذب اكسیژن می شود. در صعود به ارتفاعات و كمبود 

تنظیزاتقدیزای ختهاای
ویژۀ چرخۀ یاخته ای در یوكاریوت هاست.

2G و متافاز تقسیم می باشند.  ، 1G پروتئین هایی تنظیمی در انتهای 

مرحلۀ قبل كامل شده است.این نقاط به یاخته اطمینان می دهند كه
عوامل الزم مرحلۀ بعد، آماده و تولید شده است.

نق طاوارسی

یاخته را از سالمت DNA مطمئن كرده و در صورت نقص اصالح نشده در DNA، سبب آغاز فرایند مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته ای می شود. ا G1 سراانته یا

مهزاترینانق طا
وارسیاوانقشاآنای 

عوامل الزم برای ساخته شدن دوک تقسیم و شروع میتوز را بررسی می كند.
به یاخته اطمینان می دهد كه همانندسازی دنا كامالً  انجام شده است. ا G2 سراانته یا

به یاخته اطمینان می دهد كه كروموزوم ها در وسط یاخته اند و به طور دقیق به رشته های دوک متصلند.
تولید عوامل الزم برای تجزیۀ پروتئین سانترومری مرحلۀ آنافاز را بررسی می كند. سراانته یامت ف ت

تحریک لنفوسیت T  تولید پرفورین در دفاع اختصاصیاشکال در نقاط وارسی  افزایش بی رویۀ تقسیم یاخته ای  ایجاد تومور )سرطان(
 تولید اینترفرون نوع II در دفاع غیراختصاصیتحریک لنفوسیت كشندۀ طبیعی  تولید پرفورین در دفاع غیراختصاصی

كمربندی از جنس پروتئین های اكتین و میوزین 
در وسط سیتوپالسم یاخته منقبض می شود.

سرای ختهای یاج نوری

این كمربند انقباضی به غشای یاخته متصل است و 
به غشا در وسط یاخته فرورفتگی می دهد.

با تنگ شدن این حلقۀ انقباضی، در 
نهایت دو یاخته از هم جدا می شوند.
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در اثر بر هم خوردن تعادل بین تقسیم یاخته و مرگ یاخته صورت می گیرد.
توده ای است كه در اثر تقسیمات تنظیم نشده ایجاد می شود. تومور

تقدیزابیارویا﹦ای خته

توموری با رشد كم بوده كه یاخته های آن در جای خود مانده و منتشر نمی شوند.
معمواًل آن قدر بزرگ نمی شوند و به بافت های مجاور خود آسیب نمی رسانند.

در مواردی كه بیش از حد بزرگ شود  می تواند در انجام عمل طبیعی اندام اختالل ایجاد شود.
نوع لیپومای آن، یاخته های چربی )بافت پیوندی( تکثیر شده و توده ای ایجاد می كند كه در ابلغین متداول است.

خوشاخیز

رشد آن زیاد است  یاخته هایی از آن جدا شده  همراه با خون یا به ویژه لنف به نواحی دیگر بدن می رود  در آنجا مستقر شده و رشد می كند.انواعاتومور
به بافت های مجاور حمله می كند و توانایی دگرنشینی )متاستاز( دارد  یعنی با ورود به محیط داخلی در بدن پخش می شود.

علت اصلی آن، برخی تغییرات در مادۀ ژنتیکی یاخته ها است  چرخۀ یاخته از كنترل خارج می شود.
نوعی از آن به نام مالنوما، سبب بدخیمی در یاخته های رنگدانه دار پوست می شود. بدخیزا)سرط ن(

روش های مختلف و گاه تركیبی از روش ها را دارد.

تشخیصاواسرم ناسرط ن

در این روش تشخیصی، تمام یا بخشی از بافت سرطانی یا مشکوک به سرطان را برمی دارند.
آزمایش خون به شناسایی بهتر این روش كمک می كند. ب فزابرساریا)بیوپدی(

یاخته هایی كه رسعت تقسیم باال دارند را مستقیمًا تحت تأثیر پرتوهای قوی قرار می دهند.
برخی در اثر تابش های شدید مجبور به پیوند مغز استخوان، برای ساخت یاختۀ خونی می شوند.

همانند شیمی درمانی می تواند سبب آسیب به مغز استخوان، پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش شود.
پرتوسرم نی

با استفاده از داروها، سبب سركوب تقسیم یاخته ها در همۂ بدن می شود.
به مغز استخوان، پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش نیز آسیب می رساند.

مرگ یاخته های مغز استخوان، پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش، سبب عوارض جانبی مثل ریزش مو، تهوع و خستگی می شود.
برخی در اثر شیمی درمانی قوی مجبور به پیوند مغز استخوان برای ساخت یاختۀ خونی می شوند.

شیمیاسرم نی

اختالل در ژن ها سبب اختالل در پروتئین ها می شود  پروتئین ها تنظیم كنندۀ چرخۀ یاخته و مرگ آن ها می باشند.
ژن های زیادی شناخته شده اند كه در بروز سرطان نقش دارند.

علت شیوع بیشتر بعضی سرطان ها در بعضی جوامع، جهش های ژنی است.
وراثز

عواملامؤثراسراایج ساسرط ن

تصادفی 
در حاالتی مثل بریدگی ها  سبب بافت مردگی می شود.

تجمع رادیکال های آزاد در اثر مصرف زیاد الکل  تخریب دنای راكیزۀ كبدی  نکروز یا بافت مردگی كبدی می دهد

مرگ برنامه ریزی شده

یک سری فرایندهای دقیقًا برنامه ریزی شده در برخی یاخته ها و در شرایط خاص می باشد.
رسیدن عالئمی به یاخته ها  پروتئین تخریب كنندۀ یاخته  در چند ثانیه شروع به تجزیۀ یاخته و مرگ آن می كند.

حذف یاختۀ پیر و فرسوده در آفتاب زدگی از آن مدل است  یاخته هایی كه دنای آسیب دیده در اثر پرتو فرابنفش دارند، می توانند سرطانی شوند.
حذف یاخته های اضافی مثل پردۀ بین انگشتان پای برخی پرندگان.

ورود آنزیم های مرگ برنامه ریزی شده به همراه پرفورین از یاخته های لنفوسیت كشندۀ طبیعی و نوع T در برخورد با سرطان ها یا یاختۀ آلوده به ویروس.

مرگای ختهاای

پرتوهای فرابنفش، دود خودروها و آالینده های محیط  تولید رادیکال های آزاد را زیاد می كنند  به ساختار DNA آسیب می رسانند.
مواد شیمیایی سرطان زا، گوشت و ماهی دودی شده )سدیم نیتریت(، برخی ویروس ها، قرص های ضد بارداری، نوشیدنی الکلی و دخانیات از عوامل مهم سرطان زایی می باشند.

تولید رادیکال های آزاد در اثر مواد سمی سیانیدی، كربن مونواكسید و الکل  در تولید سرطان نقش دارند.
سبک زندگی و تغذیۀ سالم با مواد پاداكسنده  نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دارند.

عواملامحیطی

برداشتن بافت های سرطانی در بدن تا حد ممکن می باشد. جراحی

روشای یارایجاسرم نیاسرط ن

 1 ابتدا یاخته های سرطانی شروع به تهاجم به یاخته های همان بافت می كنند.
 2 یاخته های سرطانی در ابفت گسترش می یابند ولی هنوز به لنف كنار آن نرسیده است.

 3 یاخته های سرطانی به لنف مجاور محل تکثیر خود وارد می شوند.
 4 یاخته های سرطانی به بافت ها و اندام های دوردست تر رفته و پس از استقرار، آن ها را سرطانی می كنند.

مراحلارشداوامت ست تاسرط ن
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گفتار
۳

تقسیمی ویژۀ تولیدمثل جنسی در یوكاریوت ها می باشد كه دو مرحلۀ تقسیم متوالی دارد و مرحلۀ اول آن با کاهش عدد كروموزومی همراه می باشد.
یک مرحلۀ اینترفاز به همراه دو مرحلۀ كلی میوز 1 و میوز 2 دارد كه در هر مرحله پس از تقسیم هسته، تقسیم سیتوپالسم هم رخ می دهد.

میوز 1 با كاهش عدد كروموزومی همراه است ولی میوز 2 همانند میتوز 2 یاخته می باشد و با كاهش عدد كروموزومی همراه نیست.
میوز برخالف میتوز فاقد مرحله پرومتافاز می باشد ولی تفاوت میوز و میتوز، اغلب در مراحل میوز 1 صورت می گیرد.

میوتا)ک ستم ن(

در جانوران فقط اسپرماتوسیت اولیه و اووسیت اولیه قادر به شروع آن می باشند.

چهار یاخته می باشند كه از دو نوع مختلف می باشند.
اگر در پروفاز 1 آن كراسینگ اوور رخ دهد  ممکن است چهار نوع یاختۀ مختلف ایجاد شود.

دوباره قدرت میوز ندارد.

در جانوران
معمواًل گامت هستند و لقاح می كنند.

برخی لقاح می كنند  زنبور مادۀ )2n( می سازند.در زنبور مادۀ ملکه  تخمک است
برخی میتوز می كنند  با بکرزایی به زنبور نر تبدیل می شوند.

در گیاهان  قدرت میتوز دارند و در نهایت گامت می سازند.

ی ختهای یاح صلااتامیوت

با تشکیل هسته به دور كروموزوم های هر قطب یاخته، ابتدا یک یاختۀ دوهسته ای ایجاد می شود.
هر هسته نصف یاختۀ اولیه، كروموزوم دارد و سپس با تقسیم سیتوپالسم، دو یاخته ایجاد می شود.

معمواًل در پایان آن تقسیم سیتوپالسم انجام و عدد كروموزومی نصف می شود.
تلوف تا1

بین آن ها اینترفاز و مضاعف شدن كروموزوم ها وجود ندارد.
در یاخته های جانوری، سانتریول ها همانندسازی كرده و دوباره هر یاخته دارای چهار سانتریول می شود. بینامیوتا1اوا2

تمام وقایع میتوز در مراحل پروفاز 2 تا تلوفاز 2 آن رخ می دهد.
در پایان آن چهار یاخته ایجاد شده است كه دوبه دو به هم شبیه می باشند )در صورت عدم کراسینگ اوور (.

یاخته های حاصله كروموزوم های تک كروماتیدی و به تعداد نصف كروموزوم یاختۀ مادری دارند.
در پایان تقسیم آن با تقسیم سیتوپالسم، چهار یاخته ایجاد می شود كه قدرت لقاح یا میتوز دارند ولی دوباره نمی توانند میوز كنند.

وق یعامیوتا2

در لوله های اسپرم ساز رخ می دهد.

 ( )2n اسپرماتوسیت اولیه 
)n( تمایز اسپرماسپرماتوسیت ثانویه  n اسپرماتید

تمایز اسپرم  n اسپرماتید

)n( تمایز اسپرماسپرماتوسیت ثانویه  n اسپرماتید
تمایز اسپرم  n اسپرماتید

مرسان

سرااند ن

میوز 1

میوز 2

میوز 2

شروع میوز تخمدان دوران جنینی تا پروفاز 1 رفته و متوقف می شود  پس از تولد با شروع دورۀ جنسی  اووسیت اولیه 
  ( )=23n ) اووسیت ثانویۀ بزرگ  )n تخمک بزرگ 

( )n دومین گویچۀ قطبی 

 ( )=23n ) اولین گویچۀ قطبی كوچک  )n دومین گویچۀ قطبی 
( )n دومین گویچۀ قطبی 

میوز 1 در تخمدان با تقسیم سیتوپالسم نامساوی و میوز 2 در لولۀ رحم رخ می دهد )یک تقسیم مساوی و یک نامساوی(.

ادامۀ میوز 1 
در تخمدان

تن ن

تقسیم نامساوی

میوز 2 در لولۀ رحم
تقسیم مساوی

تمام موارد پروفاز و پرومتافاز میتوز در این مرحله صورت می گیرد
سانتریول ها جدا شده و بین آن ها دوک ایجاد می شود.

كروموزوم ها فشرده تر می شوند.
غشای هسته از بین می رود.

كروموزوم های همتای مضاعف از طول در كنار هم قرار گرفته و ساختار 4 كروماتیدی یا تتراد تشکیل می دهند )مهم ترین تفاوت با میتوز(.
هر تتراد حاوی دو سانترومر است كه به یک طرف هر سانترومر رشته های دوک متصل می شود.

پروف تا1

مراحلامیوتا1

تترادها در استوای یاخته قرار گرفته و توسط رشته های دوک از دو طرف با قطبین یاخته در ارتباط هستند. مت ف تا1

 رشته های دوک كوتاه شده و كروموزوم های همتای مضاعف از یکدیگر جدا می شوند.
در هر قطب، نصف تعداد كروموزوم یاختۀ اولیه، كروموزوم وجود دارد.

در این مرحله دو الل هر جایگاه ژنی از هم جدا می شوند.
در این مرحله پروتئین های سانترومری تجزیه نمی شوند.

در این مرحله كروموزوم دختری ایجاد نمی شود.

آن ف تا1
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در اثر جدا نشدن همۂ كروموزوم ها در مرحلۀ آنافاز میتوز یا میوز رخ می دهد.
یاختۀ حاصل دو برابر یاختۀ اولیه كروموزوم دارد و یاختۀ دیگر فاقد كروموزوم است.

در آزمایشگاه با تخریب رشته های دوک، این وضعیت ایجاد می شود.
3n دیده می شود. 6n و موز  در ایجاد گندم زراعی 

پلیاپلوئیدیاشدنا)چندالسیاشدن(

اشتب هاسراتقدیزای ختهاای

در اثر جدا نشدن یک یا چند جفت از كروموزوم ها در آنافاز میتوز یا میوز رخ می دهد  در یاخته ها، تعدادی كروموزوم كم یا زیاد می شود.

ب ایزام ندناکروموتومای 

در میوز می تواند سبب انتقال به نسل بعد شود.
مصرف دخانیات، نوشیدنی الکلی، آلودگی ها و پرتوهای مضر در این موارد نقش مهمی دارند.

شایع ترین با هم ماندن كروموزومی در طبیعت است كه بیماری حاوی نشانه های متعددی می باشد.
سه عدد كروموزوم 21 دارند، یعنی یاخته های پیکری آن ها 47 كروموزوم دارند.

در اسپرم یا تخمک ایجادكنندۀ آن به جای یک كروموزوم 21 دارای دو كروموزوم 21 بوده است.
باال بودن سن مادر از عوامل ایجاد تخمک غیرعادی ایجادكنندۀ آن هاست.

نش نگ ناساون
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۱
گفتار

تولید اسپرم )اگمت نر (  توسط لوله های اسپرم ساز بیضه  كار اصلی دستگاه تناسلی مردان می باشد.
ایجاد محیط مناسب برای نگهداری اسپرم  بیضه ها و مجاری حاوی اسپرم

انتقال اسپرم ها به خارج از بدن  توسط میزراه به عنوان مجرای مشترک ادرار و اسپرم
تولید هورمون جنسی مردانه )تستوسترون(  توسط یاخته های بینابینی لوله های اسپرم ساز درون بیضه

وظ یفاکلی

سستگ هاتولیدمثلامرس

یک جفت بیضه، دوتا اپیدیدیم و قسمت ابتدایی از دو مجرای اسپرم بر را درون خود جای داده است.
در خارج و پایین محوطۀ شکمی قرار دارد.

قرارگیری در خارج حفرۀ شکمی
 سبب ایجاد دمای سه درجه پایین تر از دمای بدن در آن می شود  این ها برای فعالیت بیضه ها و تمایز صحیح اسپرم ها ضروری است.شبکه ای از رگ های خونی كوچک آن

کیدا﹦ابیضه

دو عدد حاوی تعداد زیادی لوله های پر پیچ وخم اسپرم ساز و یاخته های بینابینی با قدرت تولید و ترشح هورمون تستوسترون می باشد.

اندامااصلیا=ابیضهای 

درون لولۀ اسپرم ساز بیضه ها از هنگام بلوغ تا پایان عمر صورت می گیرد.

اسپرماتایی

به اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه متصل است.یاخته های زایندۀ دیوارۀ لولۀ اسپرم ساز می باشند
نزدیک سطح خارجی دیوارۀ درون لوله ها قرار دارند و دیپلوئید می باشند.

n2 برای شروع میوز تبدیل می شود. میتوز می كند  یکی از یاخته ها اسپرماتوگونی می شود و یکی دیگر به اسپرماتوسیت اولیه 
اسپرم توگونی

یاختۀ دیپلوئیدی می باشد كه میوز 1 را آغاز می كند  به اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت ثانویه متصل می باشد.
از هركدام، دو اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید در پایان میوز 1 ایجاد می شود  دو نوع مختلف با كروموزوم جنسی X یا Yدار می باشند.

در طی تقسیم آن ممکن است در پروفاز 1 كراسینگ اوور رخ دهد.
اسپرم توسیزااولیه

یاخته های هاپلوئید مضاعف می باشند كه میوز 2 را آغاز می كنند  به اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید متصل می باشند.
در اثر میوز 2، از هركدام دوتا اسپرماتید هاپلوئید با كروموزوم تک كروماتیدی ایجاد می شود. اسپرم توسیزاث نویه

یاخته های هاپلوئید محصول میوز 2 می باشند.
درون لولۀ اسپرم ساز بیضه ابتدا بدون تاژک و سپس تاژک دار می شوند.

ضمن حركت غیرفعال آن ها به سمت وسط لوله، از هم جدا یا تمایز یافته و به اسپرم تبدیل می شوند.
اسپرم تید

در وسط لولۀ اسپرم ساز از تمایز اسپرماتیدهای جدا شده حاصل می شود.
ضمن تمایز اسپرماتید، مقدار زیادی از سیتوپالسم را از دست می دهد و هستۀ فشرده به همراه حالت كشیده پیدا می كنند.

هورمون تستوسترون، ترشحات سرتولی، شبکۀ رگ های كوچک كیسۀ بیضه و موقعیت كیسۀ بیضه، در تولید و تمایز اسپرم ها مؤثر هستند.

یک هستۀ بزرگ، مقدار كمی سیتوپالسم و كیسۀ پرآنزیم آكروزوم دارد.اسپرم

آنزیم های نفوذكننده به جداره های تخمک دارد  الیۀ ژله ای تخمک را تخریب می كند.آكروزوم آن كاله مانند در جلوی هسته می باشد 
اطراف قسمتی از هسته را فراگرفته است.

سر

همان قطعۀس خت ر
میانی است 

میتوكندری زیاد برای تأمین ATP الزم برای حركت اسپرم دارد.
، ATP اكسایشی و زنجیرۀ انتقال الکترون در راكیزه های این قسمت رخ می دهد. FADH2 واكنش های اكسایش پیرووات، استیل، چرخۀ كربس، تولید 

تنه

ساختار تاژک داری برای حركت اسپرم به جلو می باشد كه در بیضه ایجاد ولی در اپیدیدیم فعال و متحرک می شود. سم

در مراحل اسپرم سازی، فقط اسپرم های بالغ هستند كه بدون تقسیم سیتوپالسم از یاختۀ اسپرماتید قبلی خود ایجاد می شوند.

در دیوارۀ لولۀ اسپرم ساز و جدا از یاخته های مسیر ساخت اسپرم بوده ولی تحت تأثیر FSH هیپوفیز، ترشحاتی دارد كه سبب تمایز اسپرم ها می شود.
در همۀ مراحل اسپرم سازی، پشتیبانی، تغذیۀ یاخته های جنسی و بیگانه خواری باكتری ها نقش دارد.

دیپلوئید می باشند  پیک شیمیایی كوتاه برد ترشح می كنند  در تمایز اسپرم ها و همۀ مراحل اسپرم زایی نقش دارند.
ی ختا﹦اسرتولی

غدد پیازی میزراهی )دو عدد ( غدۀ پروستات )یک عدد (  غدد وزیکول سمینال )دو عدد ( مجرای میزراه )یک عدد (  مجرای اسپرم بر )دو عدد (  مجرای اپیدیدیم )دو عدد (  اندامای یاضمیمها)کمکی(

مجموع ترشحات غدد وزیکول سمینال، پروستات و پیازی میزراهی به همراه اسپرم ها می باشد.
اسپرم ها را از طریق میزراه به بیرون از بدن منتقل می كند.

تمام ترشحات مختلف آن در میزراه مشترک می شوند.
م یعامنی

تیدزای تسیز
فصلا7ا:اتولیدمثل

جدا شدن اسپرماتیدها كشیده شدن یاختهفشرده شدن هستهاز دست رفتن مقدار زیادی از سیتوپالسمتاژک دار شدن اسپرماتیدهاترتیباتم یزااسپرم تیدابهااسپرم
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درون كیسۀ بیضه و روی هر بیضه می باشد )خارج بیضه و حفرۀ شکمی می باشد (.
لولۀ پیچیده و طویل برای خروج اسپرم های هر بیضه می باشد.

اسپرم های درون آن ابتدا قدرت حركت ندارند  بعد از حداقل 18 ساعت  متحرک می شوند.
ترشحاتی به صورت پیک شیمیایی كوتاه برد دارند كه تاژک اسپرم ها را به صورت فعال درآورده و اسپرم ها را متحرک می كند.

اسپرم هایی با قدرت حركت متفاوت می باشند.

مجرایااپیدیدیزا)برخ گ(

اندامای یاضمیمها)کمکی(

اسپرم های درون اپیدیدیم را گرفته و از كیسۀ بیضه خارج می كند.
لولۀ طویلی است كه پس از عبور از كنار و پشت مثانه وارد محوطۀ شکمی می شود.

مایع غدد وزیکول سمینال به درون آن می ریزد.
مجرایااسپرمابر

در كنار و پشت مثانه است  اسپرم از درون آن عبور نمی كند.
مایع غنی از فروكتوز را وارد لولۀ اسپرم بر می كند  اولین غدد ترشح كنندۀ مایع همراه اسپرم در منی می باشد.

فروكتوز آن انرژی الزم برای فعالیت اسپرم را تأمین می كند.
غدساوتیکولاسمین ل

یک عدد در زیر مثانه می باشد  درون آن دو مجرای اسپرم بر به میزراه خروجی از مثانه متصل می شوند.
به اندازۀ گردو با حالتی اسفنجی می باشد  مجاری حاوی اسپرم از آن عبور می كند.

ترشح مایع شیری رنگ قلیایی برای خنثی كردن اسید مسیر عبور اسپرم تا تخمک دارد  pH میزراه مرد، واژن، گردن رحم و لولۀ رحم را تنظیم می كند.
مجاری ادرار و اسپرم در آن یکی می شوند.

غدۀاپروست ت

یک جفت بوده  به دو طرف میزراه متصل می شود  اسپرم از آن ها عبور نمی كند.
به اندازۀ نخودفرنگی است  در زیر پروستات می باشند.

ترشحات قلیایی روان كننده ای برای مجرای تناسلی  ادراری مرد دارد.
غدساپی تیامیزرایی

مجرای مشترک خروج ادرار و اسپرم می باشد.
در زیر غدد پیازی میزراهی، دارای برآمدگی می باشد.

در محل اتصال خود به مثانه، بندارۀ داخلی با ماهیچۀ صاف برای انتقال ادرار از مثانه به درون خود دارد.
در انتهای منفذ خروج ادرار و اسپرم، یک برآمدگی حاوی بنداره ای با ماهیچۀ مخطط ارادی دارد.

میزراه

هیپوتاالموس همراه هورمون های آزاد و مهاركننده روی فعالیت آن نقش دارند.
هیپوفیز پیشین یا ترشح هورمون های محرک جنسی )FSH و LH(، به طور مستقیم روی فعالیت آن نقش دارد  وجود آن ها برای فعالیت این دستگاه ضروری است.

FSH روی یاخته های سرتولی و LH روی یاخته های بینابینی اثر دارند.

نقشایورمونای اسراتنظیزافع لیزاسستگ هاتن سلیامرس

تنظیم میزان ترشح هورمون های محرک جنسی و تستوسترون با بازخوردی )خودتنظیمی( منفی صورت می گیرد.
تستوسترون برای خودتنظیمی )بازخوردی( منفی و تنظیم خود، روی هیپوفیز پیشین و هیپوتاالموس اثر می گذارد و گیرنده دارد.

ترشحات سرتولی  برای تمایز و تولید اسپرم ها
ترشحات اپیدیدیم  برای متحرک كردن تاژک اسپرم ها پیکاکوت هابرس

پیکای یاشیمی ییاسستگ هاتن سلیامرس

صفات ثانویۀ جنسی می دهد )رشد استخوان، ماهیچه  و …(.تستوسترون بیضه  وارد خون می شود
در تولید اسپرم و رشد اندام های جنسی مؤثر است. پیکاسوربرس

ترشحات سرتولی سبب تسهیل تولید و تمایز اسپرم های درون لولۀ اسپرم ساز می شود.اثر روی یاخته های سرتولی دیوارۀ لولۀ اسپرم سازFSHهیپوفیز پیشینهورمون آزادكنندههیپوتاالموس

بیضه ها  میزراهپروستاتاسپرم براپیدیدیممدیراعبورااسپرم

LHهیپوفیز پیشینهورمون آزادكنندههیپوتاالموس
اثر روی یاخته های بینابینی 

لوله های اسپرم ساز 

تحریک رشد اندام های جنسی و اسپرم زایی
رشد ماهیچه ها و استخوان

بم شدن صدا
روییدن مو در صورت و سایر نواحی

ترشح هورمون جنسی 
صفات ثانویۀ جنسیتستوسترون به خون
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گفتار
تولید یاختۀ جنسی ماده  میوز 1 در تخمدان ولی گامت )تخمک( در اثر میوز 2 در لولۀ رحم تشکیل می شود )میوز 2، فقط در صورت وجود اسپرم انجام می شود (.۲

انتقال یاختۀ جنسی ماده به سمت رحم  از طریق لولۀ رحم و به كمک انقباضات ماهیچه و عمل مژک ها و زوائد صورت می گیرد.
ایجاد شرایط مناسب برای لقاح اسپرم و تخمک  لقاح و تشکیل زیگوت در اواسط لولۀ رحم صورت می گیرد.

حفاظت و تغذیۀ جنین در صورت تشکیل  وظیفۀ رحم می باشد كه با تشکیل جفت كامل می شود.
تولید هورمون های جنسی زنانه  از تخمدان ترشح می شوند و همان استروژن و پروژسترون بوده كه تحت كنترل هورمون های محرک جنسی FSH و LH هیپوفیز پیشین می باشد.

وظ یف

سستگ هاتولیدمثلیاسراتن ن

دو عدد غدۀ جنسی ماده درون حفرۀ شکمی هستند كه با طنابی پیوندی عضالین به دیوارۀ خارجی قسمت باالیی رحم متصلند.
هركدام در دوران نوزادی حدود یک میلیون فولیکول دارد كه درون هركدام، یک اووسیت اولیه متوقف شده در مرحلۀ پروفاز 1 وجود دارد.

هر فولیکول تخمدان، حاوی یک اووسیت اولیه میوز دهنده و تعدادی یاختۀ پیکری مغذی و هورمون ساز می باشد.
از شروع دوران بلوغ، چرخۀ جنسی 28 روزه تحت تأثیر مستقیم FSH و LH را آغاز می كنند.

پس از تولد به دالیل نامعلومی تعداد زیادی از فولیکول های تخمدان از بین می روند.
تقسیم میوز 1، تولید جسم قطبی اول، اووسیت ثانویه و تولید هورمون های استروژن و پروژسترون توسط آن ها صورت می گیرد.

فولیکول بالغ آن، میوز 1 را به پایان رسانده و حاوی اووسیت ثانویه و یک جسم قطبی اول می باشد.

تخمدانای 

اجزایاسستگ ه

اندامی از ماهیچۀ صاف به شکل گالبی و كیسه مانند می باشد كه فاقد مژک است.
دیوارۀ داخلی آن یا آندومتر در دوران قاعدگی و بارداری دچار تغییرات می شود.

جنین را درون یکی از حفرات دیوارۀ داخلی خود رشد و نمو می دهد.
بخش پهن و باالی آن از دو طرف به دوتا لولۀ رحم متصل می باشد.

رحز

همان لوله های فالوپ هستند كه میوز 2 و تولید گامت ماده به همراه لقاح در آن صورت می گیرد.
انتهای آن ها به سمت تخمدان، دارای زوائد انگشت مانند بوده و حالت شیپوری برای گرفتن اووسیت ثانویه از تخمدان می باشد.

بافت پوششی داخل لوله های رحم، مخاطی و مژک دار می باشد  از این نظر مشابه داخل مجاری تنفسی است.
زنش مژک های درون لولۀ رحم، سبب حركت اووسیت ثانویه و یا زیگوت به سمت رحم می شود.

لولا﹦ارحز

بخش پایین رحم می باشد كه بخشی از رحم بوده و باریک تر از قسمت های باالیی است.
این قسمت از پایین به داخل واژن باز می شود. گرسنارحز

قسمتی از دستگاه تناسلی زن بوده كه به سطح بدن راه دارد.
اسپرم ها از طریق آن وارد بدن ماده می شوند.

خروج خون قاعدگی و خروج جنین در زایمان طبیعی از آن صورت می گیرد.
واژن
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حدود 7 روز اول دورۀ 28 روزۀ جنسی می باشد. عادت ماهیانه یا قاعدگی، از شروع سن بلوغ )9 تا 11 سالگی( آغاز می شود.
در قاعدگی دیوارۀ داخلی رحم )آندومتر ( همراه رگ های خونی، تخریب شده و از بدن خارج می شوند.

عادت ماهیانه ابتدا به صورت نامنظم شروع شده و كم كم منظم می شود كه نظم آن، مهم ترین شاخص كاركرد دستگاه تولیدمثلی زن می باشد.
ع ستام یی نها)ق عدگی(

کلی تاسورهای یاجندی

سورۀاجندیاسراتن ن

با توقف دوره های جنسی و عادت ماهیانه در حدود سنین 45 تا 50 سالگی رخ می دهد.
علت آن از كار افتادن تخمدان هاست كه زودتر از سایر دستگاه های بدن پیر می شوند.

دورۀ باروری را در زنان حدود 30 تا 35 سال می رساند.
تغذیۀ نامناسب، كار زیاد و سخت، فشار روحی و جسمی سبب یائسگی زودرس و كاهش مدت احتمال حاملگی می شود.

ی ئدگی

زمان بندی بالغ شدن اووسیت ها را در تخمدان تنظیم می كند.
تحت كنترل هورمون های مغزی است. چرخا﹦اتخمدانی

انواعاچرخا﹦اجندی

رحم را برای بارداری آماده می كند.
تحت كنترل هورمون های تخمدانی است. چرخا﹦ارحمی

زمان بندی بالغ شدن اووسیت را در تخمدان و تحت كنترل هورمون های FSH و LH هیپوفیز پیشین انجام می دهد.

تخمکاتایی

هر تخمدان حاوی حدود یک میلیون فولیکول می باشد كه هر فولیکول در دوران جنینی یک یاختۀ دیپلوئید زاینده به نام اووگونی به همراه چند الیۀ یاخته ای پیکری در اطراف آن دارد.
اووگونی ها از دوران جنینی میتوز كرده و اووسیت اولیۀ حاصل از آن، میوز 1 خود را آغاز كرده و پس از شروع، در پروفاز 1 و با تشکیل 23 عدد تتراد متوقف می شوند.

با شروع سن بلوغ، هر ماه، در یکی از فولیکول های یک تخمدان، اووسیت اولیه، میوز را ادامه می دهد.
میوز 1 درون تخمدان، در یک فولیکول تا تلوفاز 1 در روز چهاردهم ادامه دارد و با تولید اووسیت ثانویه در فولیکول بالغ دوباره متوقف می شود.

در طی تخمک سازی، توقف اول، در دوران جنینی آغاز شده و با شروع دورۀ جنسی در یک فولیکول به پایان می رسد.
توقف دوم در صورت وجود اسپرم پایان می یابد. در این حالت اووسیت ثانویه میوز 2 را در لولۀ رحم انجام می دهد و فرایند لقاح آغاز می شود.

اگر اسپرم به اووسیت ثانویه برخورد نکند، این یاخته همراه با خونریزی عادت ماهیانۀ بعدی از رحم خارج می شود.

مراحلاتخمکاتایی

از دوران جنینی با توقف در پروفاز 1 شروع شده و در هر فولیکول تا دوران بلوغ و شروع دورۀ جنسی آن ادامه دارد. توقفااول

توقفای یاچرخا﹦اتخمدانی

از پایان میوز 1 و تولید اووسیت ثانویه در هر دورۀ جنسی می باشد كه تا برخورد اسپرم به آن برای انجام میوز 2 در چند روز اتفاق می افتد. توقفاسوم

به طور طبیعی نقشی در رشد و نمو ندارند.
به ندرت با اسپرم لقاح می كنند.

در صورت لقاح  میتوز كرده  تودۀ یاخته ای بی شکل می سازد  پس از مدتی دفع می شود.
گویچهای یاقطبی

اووگونی )الیۀ زاینده(

 تقسیم سیتوپالسم نامساوی
ادامۀ میوز 1 در 

تخمدان با شروع بلوغ  توقف در پروفاز 1 
شروع میوز در 
تخمدان جنین  n2 اووسیت اولیۀ 

 
میوز 2 در لولۀ رحم در 
صورت برخورد با اسپرم

)تقسیم سیتوپالسم نامساوی(

تخمک )n(اووسیت ثانویۀ بزرگ 
دومین گویچۀ قطبی

میوز 2
تقسیم سیتوپالسم مساوی

دومین گویچۀ قطبیاولین گویچۀ قطبی 
دومین گویچۀ قطبی

میتوز در تخمدان
در دوران جنینی

اووگونی
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در 14 روز اول دورۀ جنسی با اثر بر یاخته های پیکری فولیکول رشد كرده تخمدانی، سبب رشد فولیکول و ادامۀ میوز 1 می شوند. FSHا)محرکافولیکولی(

یورمونای یاییپوفیزیامؤثر

چرخا﹦اتخمدانی

عالوه بر پایان دادن به میوز 1 و تخمک گذاری، در 14 روز دوم دورۀ جنسی با اثر بر جسم زرد تخمدان، سبب تولید استروژن و پروژسترون برای اثر بر رحم می شوند. LHا)محرکاتخمکاگذاریاوارشداجدزاترس(

در 7 روز اول آن مقدار FSH از LH بیشتر است و در 7 روز دوم مقدار LH از FSH بیشتر می باشد.
در كل این دوران مقدار استروژن خون از پروژسترون بیشتر می باشد و یکی از فولیکول ها با رشد بیشتر، چرخۀ دوران جنینی را ادامه می دهد.

الیه های یاخته ای فولیکول، تکثیر و حجیم شده و تحت تأثیر FSH، هورمون استروژن را به خون ترشح می كنند.
میوز 1 در تخمدان ادامه یافته و كامل می شود و سبب ایجاد اووسیت ثانویه هاپلوئید بزرگ و یک جسم قطبی اولیه هاپلوئید كوچک می شود.

هرچه رشد فولیکول آن افزایش می یابد، تولید هورمون استروژن نیز افزایش می یابد.

وق یعا14اروتااولا)نیما﹦افولیکولی(

در اثر خودتنظیمی مثبت، زیاد شدن استروژن سبب باال رفتن LH شده و اووسیت ثانویه به همراه یاخته های فولیکولی و گویچۀ قطبی اول از تخمدان وارد محوطۀ شکمی می شود.
فولیکول بالغ شده به دیوارۀ تخمدان چسبیده و پس از تخمک گذاری، اووسیت ثانویه با حركت زوائد انگشت مانند ابتدای لولۀ رحم وارد این لوله می شود.

در صورت برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه، فرایند لقاح و میوز 2 در لولۀ رحم آغاز می شود.
استروژن در روز 13 و FSH و LH در روز 14 به حداكثر مقدار خود در خون می رسند.

اووسیت ثانویه همراه با تعدادی یاختۀ پیکری فولیکولی به لولۀ رحم می رسد كه به تغذیه و محافظت از اووسیت می پردازند.

وق یعاوسطاسورۀاجندی

به باقی ماندۀ تودۀ یاخته ای فولیکولی در تخمدان كه اووسیت ثانویه خود را آزاد كرده است، جسم زرد می گویند.
جسم زرد تحت تأثیر هورمون LH، فعالیت ترشحی خود را با آزاد كردن استروژن و پروژسترون به خون انجام می دهد.

در صورت بارداری، جسم زرد تا مدتی به فعالیت خود ادامه داده و در صورت عدم بارداری، پس از چند روز به جسم غیرفعال سفید تبدیل شده و استروژن و پروژسترون كاهش می یابد كه در انتهای دوره سبب عادت ماهیانه و دورۀ جنسی جدید می شود.
رشد جسم زرد و مقدار پروژسترون خون در روز 21 آن به حداكثر می رسد.

در بین روزهای 15 تا 27 این دوره، میزان پروژسترون از استروژن بیشتر می باشد.

وق یعا14اروتاسوماا)نیما﹦الوتئ لی(

قاعدگی یا عادت ماهیانه رخ می دهد  جدار داخلی پوششی رحم )آندومتر ( به همراه رگ  های خونی تخریب شده و از واژن خارج می شوند.
استروژن و پروژسترون كم می باشند  رحم قدرت نگهداری جدار داخلی خود را ندارد.

FSH و LH رو به افزایش هستند  با خودتنظیمی منفی رخ می دهد.
مقدار چین خوردگی ها، حفرات و اندوختۀ خونی رحم كاهش می یابد.

7اروتااولا)ق عدگی(

فقط تحت اثر اسرتوژن دیوارۀ داخلی رحم رشد می كند  بیشترین سرعت رشد رحم در این روزها دیده می شود.چرخا﹦ارحمی
چین خوردگی ها، حفرات و اندوختۀ خونی زیادی ایجاد می شود. 7اروتاسوم

رشد و نمو دیوارۀ داخلی رحم تا حدود روز 26 ادامه می یابد  در صورت لقاح، این رشد باز هم بیشتر شده و در صورت عدم لقاح، شروع به كاهش رشد می كند.
چند روز پس از ادامۀ نیمۀ دوم دوره، سرعت رشد جدار داخلی رحم كم شده ولی فعالیت  ترشحی آن افزایش می یابد تا آمادۀ پذیرش جنین اولیه شود.

در صورت لقاح، یاخته های جنینی در ییک از فرورفتگی های جدار رحم جایگزین می شود و با مادر رابطۀ خونی پیدا می كند.
در صورت عدم لقاح، اووسیت ثانویه و گویچۀ قطبی اول بدون جایگزینی دفع می شود.

14اروتاسوم
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هورمون های آزادكنندۀ هیپوتاالموسی، محرک جنسی FSH و LH از غدۀ هیپوفیز پیشین به همراه هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون تخمدان در تنظیم دوره های جنسی مؤثرند.
تنظیم هورمون های مؤثر در دوره های جنسی توسط مکانیسم بازخوردی )خودتنظیمی( و اغلب با بازخوردی منفی صورت می گیرد )فقط در روزهای 13 و 14 دورۀ جنسی بازخوردی مثبت است(.

تنظیم تایورمونیاسستگ هاتولیدمثلیاتن

مقدار استروژن و پروژسترون خون كم است كه عالوه بر ایجاد قاعدگی، با خودتنظیمی منفی سبب افزایش مقدار FSH و LH می شود.
مقدار FSH از LH بیشتر است و مقدار استروژن نیز از پروژسترون بیشتر است.

كمبود هورمون های جنسی با بازخوردی منفی سبب ایجاد پیام برای هیپوتاالموس و هیپوفیز در جهت تولید هورمون آزادكننده و محرک جنسی می شود.
هورمون آزادكنندۀ هیپوتاالموسی  تحریک ترشح هورمون های محرک جنسی FSH و LH از هیپوفیز پیشین  شروع رشد یکی از فولیکول های تخمدانی

كمبود هورمون های جنسی سبب ریزش جدار داخلی رحم یا قاعدگی می شود ولی فولیکول تخمدان رشد كمی دارد.

سراروتی یاق عدگیا)7اروتاابتدایاسوره(

در ابتدا ترشح استروژن، كمی افزایش می یابد كه این عمل با خودتنظیمی منفی سبب ممانعت از آزاد شدن FSH و LH می شود.
در این روزها مقدار LH از FSH بیشتر می باشد كه در روز هفمت مقدار این دو هورمون با هم مساوی شده اند.

در حدود روز 13، افزایش ناگهانی استروژن، با خودتنظیمی مثبت سبب به حداكثر رسیدن FSH و LH در روز 14 می شود.
افزایش FSH و LH سبب تکمیل میوز 1 در تخمدان و افزایش LH، عامل اصلی تخمک گذاری می شود.

حداكثر اختالف مقدار استروژن و پروژسترون خون در روز 13 می باشد.
حداكثر اختالف مقدار FSH و LH خون در روز 14 می باشد.

سراروتی یا7ات ا14اسورۀاجندی

جسم زرد تخمدان در صورت عدم باروری به جسم سفید تبدیل شده و تولید هورمون های جنسی كاهش می یابد.
مقدار استروژن و پروژسترون در حدود روز 27 مساوی شده و سپس مقدار استروژن بیشتر می شود.

مقدار هورمون های FSH و LH با سیستم بازخوردی منفی افزایش می یابد.
كاهش هورمون های جنسی سبب كاهش استحکام دیوارۀ داخلی رحم شده و چند روز بعد با پاشیدگی آن، قاعدگی و دورۀ جنسی بعد آغاز می شود.

روتی یا26ات ا28ا)آخراسوره(

بار اول در روز 7 دورۀ جنسی
بار دوم در روز 27 دورۀ جنسی LHاواFSH

برابریایورمونای 
بار اول در روز 15 دورۀ جنسی

بار دوم در روز 27 دورۀ جنسی استروژناواپروژسترون

در تخمدان  تحت تأثیر هورمون های محرک جنسی تولید می شوند.
در قشر غدد فوق كلیه  تحت تأثیر هورمون محرک فوق كلیوی تولید می شوند. سراتن ن

استروژناواپروژسترون

در قشر غدد فوق كلیه  تحت تأثیر هورمون محرک فوق كلیوی تولید می شوند. سرامرسان

بعد از روز 13 دوره، مقدار استروژن سیر نزولی و مقدار پروژسترون سیر صعودی دارد كه در روز 15 مقدار آن ها برای اولین بار در خون مساوی می شود.
تا روز 21 مقدار استروژن و پروژسترون باال می رود كه سبب كاهش FSH و LH با بازخوردی منفی و عدم رشد فولیکول دیگر در تخمدان می شود.

پس از روز 21، مقدار استروژن و پروژسترون خون سیر نزولی می یابند.
مقدار پروژسترون در حدود روز 21 دوره، به حداكثر خود می رسد  در این روز، جسم زرد نیز كاماًل رسیده و بزرگ شده است.

مقدار زیاد استروژن و پروژسترون آزاد شده از جسم زرد تخمدان، سبب رشد بیشتر دیوارۀ داخلی رحم و افزایش فعالیت ترشحی آن می شود تا آمادۀ بارداری احتمالی شود.
رشد رحم در روز 24 تا 26 تقریبًا به حداكثر خود رسیده است.

روتی یا14ات ا26

استروژن )روز 13( پروژسترون )روز 21(FSH و LH )روز 14(ترتیبابهاحداکثرارسیدنامقدارایورمونای 

مق یدا﹦امقدارایورمونای 

استروژن و پروژسترونFSH و LHروزهای دوره
LH>1 تا 7 FSHاستروژن < پروژسترون

FSH> 7 تا 14 LH استروژن < پروژسترون 
FSH> 15 تا 27 LH پروژسترون < استروژن 
LH> 26 تا 28 FSH استروژن < پروژسترون 
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گفتار
۳

فرایند لقاح با برخورد غشای یک اسپرم به غشای اووسیت ثانویه موجود در لولۀ رحم آغاز می شود.
اووسیت ثانویه آزاد شده از تخمدان  از شیپور فالوپ وارد لولۀ رحم می شود  با حركات زوائد انگشت مانند، انقباض دیواره و زنش مژک های لولۀ رحم  به سمت رحم حركت می كند.

مایع منی، میلیون ها اسپرم را وارد رحم كرده ولی فقط تعداد کمی از آن ها در لولۀ رحم به اووسیت ثانویه می رسند و یکی از آن ها می تواند لقاح كند.
اووسیت ثانویه در الیۀ خارجی خود باقی ماندۀ یاخته های فولیکولی دیپلوئید تخمدان و در الیۀ داخلی خود الیۀ شفاف ژله ای دارد.

كیسۀ آكروزوم سر اسپرم پس از عبور از الیۀ خارجی اووسیت با برخورد به الیۀ ژله ای پاره شده و آنزیم های آن الیۀ داخیل ژله ای اووسیت را هضم می كند.

لق ح

36 ساعت پس از لقاح )حدود روز 16 دورۀ جنسی(، اولین میتوز تخم در لولۀ رحم آغاز شده و به تدریج تودۀ یاخته ای توپری به اندازۀ یاختۀ تخم به نام موروال در لولۀ رحم ایجاد می كند.
میتوز در لولۀ فالوپ بدون رشد حجمی یاخته ها صورت می گیرد و ابتدا دویاخته ای، بعد چهاریاخته ای و سپس تودۀ توپر موروال چندیاخته ای می شود.

موروال حاوی یاخته های بنیادی جنینی می باشد كه قادر است به همۀ بافت های جنینی و پرده های خارج جنینی تبدیل شود.
تودۀ توپر موروال پس از رسیدن به رحم به شکل كرۀ توخایل و پر از مایعات به نام بالستوسیست )بالستوال( می شود.

در مراحل موروال و بالستوال، سرعت تقسیم یاخته و تعداد نقاط آغاز همانندسازی یاخته ها زیاد می شود.
اندوختۀ غذایی تخمک، تا چند روز سبب تغذیۀ یاخته های حاصله می شود.

وق یعاپسااتالق ح

تروفوبالست  یک الیۀ یاختۀ بیرونی دور تا دور می باشد  با تکثیر خود  تولید برون شامۀ جنین یا پردۀ كوریون می كند  كوریون به همراه آندومتر  سبب تولید جفت می شود.
تودۀ یاخته ای درونی  تجمع یاخته های درونی این توده می باشد  حالت بنیادی تخصص نیافته دارند و توانایی تبدیل به یاخته ها، بافت ها و اندام های متفاوت جنینی را دارند

الیه های زاینده، بافت ها و اندام های مختلف جنین را می سازند. 
تودۀ یاخته ای درونی بالستوسیست، قدرت تبدیل به پرده های خارج جنینی را ندارد.

حفرۀ درون بالستوسیست  حاوی مایعی در اطراف یاختۀ درونی توده می باشد.

اجزایابالستوسیدز

جفت در اثر ادغام كوریون و جدار داخلی رحم از هفتۀ دوم جنینی تمایز آن شروع شده و تا هفتۀ دهم ادامه دارد.
بند ناف در بخش جنینی جفت ایجاد می شود كه رابط بین جنین و جفت و حاوی دو سرخرگ تیره و یک سیاهرگ قطور روشن می باشد.

جفت: رابط بند ناف و دیوارۀ رحم است.
بند ناف: رابط بین جنین و جفت است )رحم مادر  جفت ) آندومتر - کوریون(  بند ناف  جنین(

دو سرخرگ بند ناف، خون تیره جنین را به جفت و یک سیاهرگ آن خون روشن مادر را از جفت به جنین می رساند.
سیاهرگ بند ناف، مواد مغذی، اكسیژن و برخی پادتن ها را از راه جفت از مادر به جنین می رساند  سبب تغذیه و محافظت جنین می شود.

مواد دفعی جنین از دو سرخرگ بند ناف از راه جفت به بدن مادر می رسد.
عوامل بیماری زا، نیکوتین، كوكائین، الکل و داروها نیز می توانند از مادر به جنین برسند  روی رشد جنین تأثیر دارند.

خون مادر و جنین، در جفت به دلیل وجود پردۀ كوریون مخلوط نمی شود.
هورمون HCG مترشحه از كوریون جنین  خون مادر  اثر بر جسم زرد تخمدان مادر  تداوم ترشح پروژسترون  حفظ جدار رحم مادر

سیاهرگ بند ناف، همانند مویرگ كالفکی كلیه و سیاهرگ های ششی، خون روشن دارد.

جفزاوابندان ف

ایجاد حفره برای جایگزینی جنین )بالستوسیست( در جدار رحم  فرایند جایگزینی جنین در رحمترشح آنزیم های هضم كننده از آن  تخریب یاخته های جدار رحم
مواد مغذی مورد نیاز یاخته های جنینی ابتدا از بافت های تخریب شدۀ آندومتر مادر فراهم می شود.

وظ یفاالیا﹦ابیرونیا
به الیه های زایندۀ جنینی نزدیک می باشد ولی ابتدا در یک سمت آن قرار دارد.درون شامۀ جنین )آمنیون( بالستوسیدزا)تروفوبالسز(

در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد.

برون شامۀ جنین )کوریون(

هورمون HCG ترشح می كنند  وارد خون مادر می شوند
اساس تست های بارداری می باشد.

سبب حفظ جسم زرد می شود  تداوم ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد را سبب می شود.
وجود HCG و پروژسترون از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد مادر در دوران بارداری ممانعت می كند.

در تشکیل جفت و بند ناف نقش دارد و زوائد انگشتی به سمت آندومتر مادر دارد.
خارجی ترین پردۀ جنینی و چسبیده به رحم مادر می باشد.

مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین می شود ولی مواد را مبادله می كند.

مهزاتریناپرسهای یا
مح فظزاکننده

منشأاپرسهای یامح فظزاکنندها
سرااطرافاجنینامیاشوس

تعدادی اسپرم می توانند از الیه های خارجی اووسیت عبور كنند ولی فقط یک اسپرم از الیۀ داخلی رد می شود.

تخم مراحلارشدااند ن مرگ!!مسنبلوغقبل از بلوغنوزادجنینرشداوانمواجنین

ورود هستۀ اسپرم به 
سیتوپالسم اووسیت ثانویه

شروع تقسیم میوز 2 در 
اووسیت و ایجاد تخمک

ادغام شدن پوشش 
هستۀ اسپرم و تخمک

مخلوط شدن دو ردیف 
كروموزوم های اسپرم و تخمک

 تشکیل یاختۀ تخم از هستۀ
دو گامت و سیتوپالسم تخمک

بعد از تماس غشای اسپرم 
و اووسیت ثانویه

ادغام دو غشای دو یاخته و 
ورود هستۀ اسپرم به اووسیت

تغییرات در سطح 
درونی اووسیت

تجمع ریزكیسه های اووسیت كه حاوی 
مواد سازندۀ جدار لقاحی می باشند.

تشکیل جدار لقاحی در اطراف غشای 
اووسیت ثانویه با اگزوسیتوز ریزكیسه ها

ممانعت از ورود 
سایر اسپرم ها
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اگر تودۀ درونی بالستوسیست در ابتدای دوران جنینی به دو یا چند قسمت تبدیل شوند  بیش از یک جنین ایجاد می شود كه همگی همسان و هم جنس می باشند  اگر كاماًل از هم جدا نشوند  به هم چسبیده متولد می شوند.

اگر از هم جدا شوند  چندقلوهای جدا از هم همسان هستند.دو یا چند قلوهای همسان در اثر لقاح یک اسپرم با یک تخمک بوده اند  یک نوع جنسیت دارند
اگر از هم جدا نشوند  چندقلوهای به هم چسبیدۀ همسان هستند.

شباهت و تفاوت چندقلوهای ناهمسان همانند سایر فرزندان خانواده می باشد  جنسیت آن ها می تواند یکسان یا متفاوت باشد.دوقلوهای غیرهمسان در اثر چند اسپرم و چند تخمک ایجاد می شوند 
در این حالت، تخمدان های مادر در یک دورۀ جنسی، بیش از یک اووسیت ثانویه آزاد كرده اند.

تشکیلابیشااتایکاجنیناسراب رساری

در اثر عدم تولید اسپرم یا تخمک در برخی زنان یا مردان رخ می دهد.
می تواند در اثر عدم لقاح موفق بین اسپرم و تخمک نیز رخ دهد.

با روش ها و فناوری هایی می توان برخی از آن ها را برطرف كرد.
ن ب روری

روشی تشخیصی با استفاده از امواج صوتی با فركانس ابال می باشد.
برخالف اشعۀ X رادیولوژی، امواج سونوگرافی برای جنین ضرری ندارد.

امواج با كمک دستگاهی وارد بدن شده و ابزاتب آن ها را به صورت نوار ویدئویی نشان می دهد. 
می تواند بارداری را در ماه اول تشخیص دهد.

اندازه گیری ابعاد جنین برای تعیین سن، جنسیت جنین و سالم بودن جنین از لحاظ حركتی و عملکردی برخی اندام ها )از جمله قلب، در ماه دوم( را نشان می دهد.
ضربان قلب از هفتۀ چهارم آغاز می شود ولی در ماه دوم، حركات قلب با سونوگرافی، قابل مشاهده می باشد.

سونوگرافیا)صوتانگ ری(

اكسی توسین در هیپوتاالموس ساخته و در هیپوفیز پسین ذخیره می شود.
اكسی توسین سبب تحریک ماهیچه های دیوارۀ رحم شده  سبب شروع انقباضات رحم شده  به تدریج دفعات و شدت آن زیادتر می شود.

با خودتنظیمی مثبت و تزریق پزشکان  اكسی توسین در خون مادر زیادتر می شود  افزایش انقباضات رحم شروع دردهای زایمان
دهانۀ رحم با هر بار انقباض بیشتر باز می شود  فشار سر جنین بیشتر می شود  خروج نوزاد از رحم آسان تر و سریع تر می شود.

در موقع زایمان  ابتدا سر و سپس بقیۀ بدن جنین خارج می شود  سپس با ادامۀ انقباضات رحم  جفت و اجزای مرتبط با آن )بند ناف( خارج می شود.
زایمان وقتی تمام می شود كه عالوه بر جنین، جفت و سایر بخش های مرتبط با آن نیز خارج شوند.

بعد از زایمان  اكسی توسین، ماهیچه های صاف غدد شیری پستان را منقبض كرده  خروج شیر از غدد شیری را آسان و سریع تر می كند.

تولید اكسی توسین بیشتر در هیپوتاالموس و ترشح از هیپوفیز پسین به خون  افزایش ترشح شیر از غدد شیری مادرمکیدن نوزاد از نوک غدد شیری مادر  خودتنظیمی مثبت
تولید و ترشح پروالكتین بیشتر از هیپوفیز پیشین به خون  تولید شیر بیشتر در غدد شیری مادر

نقشااس سیایورمونای اسراتایم ن

متخصصان زنان و زایمان برای پیش بینی تاریخ زایمان، 284 روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی اضافه می كنند.
مدت زمان بارداری 36 هفته یا حدود 9 ماه می باشد.

در زایمان غیرطبیعی )سزارین(، با عمل جراحی نوزاد خارج می شود ولی زیاد توصیه نمی شود.
مادران باردار ممکن است تا پایان هفتۀ چهارم بعد از لقاح، از بارداری خود مطلع نباشند.

در زایمان طبیعی ابتدا سر جنین به سمت پایین فشار می آورد  كیسۀ آمنیون پاره می شود  مایع آمنیوتیک یک مرتبه به بیرون از واژن رانده می شود  نشانۀ نزدیک بودن زایمان است.

تولدا-اتایم ن

!XY است یا XX جنسیت جنین در بدو تشکیل یاختۀ تخم، با آزمایش كروموزومی مشخص می شود كه

تولید تروفوبالست و تودۀ یاخته ای درونی بالستوسیستیتقسیم میتوز در لولۀ رحم و ایجاد موروال  تولید بالستوسیست در رحم 
شروع جایگزینی در رحم

یفتا﹦ااول

سهام یا﹦ااول

تشکیلااندامای یاجنینی

شروع تولید هورمون HCGتشکیل الیۀ زایندۀ جنینی در تودۀ یاختۀ درونی بالستوسیست  تولید كوریون
شروع تشکیل و تمایز جفت

تولید جفت و الیۀ زایندۀ جنینی هم زمان و پس از جایگزینی می باشد.
یفتا﹦اسوم

شروع نمو رگ های خونی
شروع نمو روده یفتا﹦ابعد

اندام های جنسی مشخص شده اند  با سونوگرافی جنسیت جنین مشخص می شود.
جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص شده است. انته یام هاسوم

برخی اندام ها مثل شش، بعد از تولد شروع به عمل می كنند.جنین به سرعت رشد می كند  اندام های آن شروع به عمل می كنند
در انتهای سه ماهۀ سوم  جنین قادر به زندگی در خارج از بدن مادر است. سهام یا﹦اسوماواسوم

تولید جوانۀ دست و پا، پس از نمو روده
شروع به تشکیل شدن اندام های اصلی بدن )شروع نمو اندام ها(

شروع ضربان قلب  هنوز قلب شکل نگرفته است ولی ضربانات آن آغاز شده است.
ت اانته یام هااول

همۀ اندام های بدن مشخص می شوند. م هاسوماجنینی
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گفتار
۴

در آبزیانی مثل ماهی ها، دوزیستان و بی مهرگان آبزی دیده می شود.

ابتدا محافظ جنین از عوامل نامساعد محیطی است.تخمک دیوارۀ چسبناک ژله ای دارد  پس از لقاح، تخم ها را به هم می چسباند  الیۀ ژله ای تخمک آن ها
سپس غذای اولیۀ جنینی می باشد.

برای افزایش احتمال برخورد گامت ها به هم  والدین گامت های زیادی را هم زمان وارد آب می كنند.

عواملی كه سبب هم زمانی ترشح گامت های والدین در آب می شود
دمای محیط و طول روز

آزاد كردن مواد شیمیایی توسط والد نر یا ماده
بروز برخی رفتارها مثل رقص عروسی در ماهی ها

لق حاخ رجی

در كرم های پهن و حلقوی دیده می شود  یک فرد هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد.

هر فرد تخمک های خود را بارور می كند.در كرم های پهن )پالناریا یا کرم کبد(
از جلو به عقب بدن، رحم، تخمدان و بیضه ها قرار دارند.

در كرم های حلقوی )کرم خاکی(
لقاح دوطرفی انجام می شود )دگرلقاحی دارند(.

اسپرم های هركدام تخمک دیگری را بارور می كند.
تخم ها در بدن هر كرم خاكی تشکیل می شود.

نرم سها)یرم فروسیز(

تولیدمثلاسراج نورانیاب احرک تاکندا
ی اآنای اکهاامک ناجفزای بیاندارند

نوعی تولیدمثل جنسی است كه فرزند فقط از والد ماده ایجاد می شود  فرد حاصل، صد درصد كروموزوم هایش را از والد ماده گرفته است.
طی بکرزایی، تخمک، بدون لقاح وارد اینترفاز می شود و میتوز می كند.

بکرتایی

n2 ایجاد می شوند  برخی تخمک ها با میتوز طی بکرزایی زنبور عسل نر هاپلوئید ایجاد می كنند. تخمک ها در اثر میوز ملکه 
n2 می سازند. برخی تخمک ها با اسپرم )حاصل از میتوز زنبور نر( لقاح كرده و دوباره زنبور عسل ماده كارگر یا ملکه 

تنبوراعدل

حاصل بکرزایی است و با میتوز به تولید اسپرم می پردازد.
در اثر لقاح ایجاد نشده است  فقط یک ردیف یا مجموعۀ كروموزوم دارد كه با هم غیرهمتا می باشند.

صد درصد ژن های هستۀ خود را از نصف ژن های والد ماده گرفته است.
)n(تنبوراعدلانرا

حاصل لقاح از اسپرم و تخمک می باشند.

قدرت لقاح و ایجاد تخمک ندارند )نازا هستند (.كارگرها
با رفتار دگرخواهی، نقش محافظت و تغذیه برای سایر تخم ها دارند.

همۀ ژن های والد نر خود را گرفته اند.
نصف ژن های والد مادۀ خود را گرفته اند.

تنبورام سها)ملکهای اک رگر(

در جانوران خشکی زی و برخی آبزیان مثل سخت پوستان و برخی ماهی ها مثل كوسه ماهی دیده می شود.
این لقاح نیازمند دستگاه های تولیدمثلی با اندام های تخصص یافتۀ جنسی می باشد.

اغلب تخم در بدن جانور ماده و پس از ورود اسپرم ها ایجاد می شود.

تخمک ها از جانور ماده وارد حفره ای در بدن جنس نر می شوند.لق حاساخلی
لقاح در جنس نر صورت گرفته  جنس نر جنین ها را در بدن نگه می دارد  پس از مراحل رشد و نمو  نوزادان متولد می شوند. لق حاسرااسبکام یی

در این لقاح تعداد اسپرم ها زیاد ولی تعداد تخمک كم می باشد.

اساس تولیدمثل جنسی همانند اساس حركت در همۀ جانوران مشابه است ولی چگونگی انجام، مراحل آن، حفاظت و تغذیۀ جنین آن ها تفاوت هایی دارد.

تولیدمثلاسراج نوران

تخمک ها كه محصول میوز هستند از روی كروموزوم های خود یک نسخه می سازند  سپس با هم تركیب شده  تخم ایجاد می كنند.
.)AAbb( تخم حاصل از بکرزایی آن ها، در همۀ صفات خالص می باشد سرابرخیام ری 
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در جانوران مختلف بستگی به میزان اندوخته دارد.
در جانوران تخم گذار  اندوختۀ غذایی تخمک زیاد است  در دوران جنینی بین مادر و جنین ارتباط غذایی وجود ندارد )حشرات، پالتی پوس، پرنداگن و خزنداگن(.

در پستانداران )به جز پالتی پوس(  ارتباط خونی بین مادر و جنین وجود دارد  اندوختۀ غذایی تخمک كم است.
در ماهی ها و دوزیستان  دورۀ جنینی كوتاه است  اندوختۀ غذایی تخمک كم است.

انداتۀاتخمکاوااندوختا﹦اغذایی

پس از لقاح، تخم ها را به هم می چسباند.
ابتدا محافظ جنین از عوامل نامساعد محیطی است.

سپس به عنوان غذای اولیه، مورد استفادۀ جنین قرار می گیرد.
سیوارۀاچدبن کاژلهاایاتخمک سرالق حاخ رجی

جنین در رحم کامل مادر، رشد و نمو را آغاز می كند.
از طریق جفت با خون مادر ارتباط غذایی كاملی دارد.

بهترین شرایط ایمنی و تغذیۀ جنینی را دارند.
پس از تولد از غدد شیری مادر تغذیه كرده تا زمانی كه مستقل شوند.

پدت نداراناجفزاسار

همگی لقاح داخلی دارند.

پوستۀ ضخیم اطراف تخم نقش محافظتی دارد  برای محافظت بیشتر

خزندگان  تخم ها را با ماسه و خاک می پوشانند )الک پشتان(.
پرندگان  روی تخم خود می خوابند.

تخم ها را در بدن نگه می دارد و چند روز مانده به تولد تخم گذاری می كند.پالتی پوس پستاندار
روی تخم ها می خوابند تا رشد و نمو نهایی یابند.

سراج نوراناتخزاگذار

در هر نوع لقاحی، همواره تغذیۀ جنین چندیاخته ای از اندوختۀ غذایی تخمک كه حاوی مخلوطی از مواد مغذی است صورت می گیرد. ت اچنداروتابعدااتالق ح

تغذیهاواحف ظزاجنین

جنین در رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز می كند.
نوزاد انرس به دنیا آمده  وارد كیسۀ شکمی مادر شده  ضمن حفاظت، از غدد شیری تغذیه كرده و رشد و نمو را کامل می كند. پدت نداراناکیدهاسارا)ک نگورو(
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گل، میوه و دانه ندارند.
نوعی از آن ها می تواند آرسنیک سمی را در خود جمع كند. سرخسای  بدوناسانه

آونداسار

گل ندارند.
دانه دارند. ب تسانگ ن

سانهاساران

مانند غالت )گندم، جو و ذرت( و پیاز می باشند.
ریشۀ مغزدار دارند كه مغز در بین آوندها محصور است.

دستجات آوندی متعدد روی دوایر متعدد در ساقه دارند.
در ساقۀ آن ها حد بین پوست و استوانۀ مركزی نامشخص است.

ریشۀ افشان و برگ لوله ای دارند.
دمبرگ و پهنک برگ ندارند.

در میانبرگ خود فقط پارانشیم اسفنجی دارند.
غالف آوندی برگ آن ها كلروپالست دار است.

دانۀ رسیدۀ آن ها آندوسپرم دار و حاوی یک لپۀ نازک می باشد. 
رویان دانۀ آن ها مقدار فراوانی هورمون جیبرلین می سازد.

تکالپهاایای 

نه ندانگ نا)گلاساران(

مانند حبوبات )لوبیا، نخود و عدس( می باشند.
ریشۀ آن ها فاقد مغز است ولی نسبت پوست زیادی دارد.

ساقۀ مغزدار به همراه دستجات آوندی روی یک دایره دارند.
پهنک و دمبرگ دارند.

در میانبرگ خود به سمت روپوست زبرین پارانشیم نرده ای و به سمت روپوست زیرین، پارانشیم اسفنجی دارند.
غالف آوندی آن ها معمواًل كلروپالست ندارد.

ساقه و ریشۀ آن ها پوست مشخص دارند.
برخی از آن ها كامبیوم و رشد پسین قطری دارند.

3C هستند. اغلب از گیاهان 
دانۀ رسیدۀ آن ها فاقد آندوسپرم است.

دانۀ رسیدۀ آن ها دو لپۀ قطور برای ذخیره و انتقال غذا به رویان دارد.
توسط برخی تركیبات اكسینی از بین می روند.

سولپهاایای 

در برش عرضی ریشه، ساقه و برگ خود، سه سامانۀ بافتی یا سه بخش پوششی، زمینه ای و آوندی دارند.
بیشترین گونۀ گیاهی را دارند.

گل اندام زایشی آن هاست.
گامت نر و ماده را در مادگی ایجاد می كنند.

در كنار آوندهای آبکش، یاخته های همراه دارند.
سانتریول و گامت متحرک ندارند.

لقاح مضاعف و كیسۀ رویانی دارند.
دانۀ آن ها رویش روزمینی یا زیرزمینی دارند.

آوندهای چوبی تراكئیدی و عنصر آوندی دارند.

ویژگیامشترکاوامنحصرابهافرساآنای 

آوند، دانه، ریشه، ساقه و برگ ندارند.
گامت نر آن ها همانند اسپرم جانوران وسیلۀ حركتی دارد.

گامت نر آن ها در قطره های آب یا رطوبت سطح گیاه شنا كرده تا به گامت ماده برسد.
خزهاگی ن بدوناآوند

گی ی ن



48

 لص1ف1ی1نل : لصص1 ت   ص د ف

تیدزای تسیز
كلیۀ حقوق این اثر متعلق به انتشارات الگو است و هرگونه نسخه برداری و برداشت به هر صورت و شیوه به موجب بند 5 از مادۀ 2 قانون حمایت از ناشران قابل پیگرد است.

۱
گفتار

این تولیدمثل با استفاده از بخش های روییش، مثل ساقه، ریشه و برگ صورت می گیرد.
در این تولیدمثل میوز نقشی ندارد و تنوع محصوالت فقط در اثر جهش ایجاد شده است.

تولیدمثلاغیرجندیانه ندانگ نا)رویشی(

جوانه های روی ریشۀ درخت آلبالو

در یک ریشۀ آلبالو، جوانه هایی دارد  از هر جوانه یک پایه و درخت جدید ایجاد می شود. ریشه

توسطابخشای یاتخصصا
نی فتهابرایاتولیدمثلارویشی

قطعاتی از ساقه را در خاک یا آب قرار می دهند.
هر قلمه باید جوانه ای برای تکثیر داشته باشد. قلمهاتسن

پیوندک  جوانه یا شاخه ای است كه ویژگی مطلوب مثل میوۀ خوب دارد.

پیوندک را به آن پیوند می زنند.گیاه پایه
مقاومت به بیماری ها و سازگاری به خشکی و شوری دارد.

جوانه یا شاخه دارای ویژگی مطلوب )پیوندک( را به پایۀ مقاوم وصل می كنند.

پیونداتسن

بخشی از ساقه یا شاخه دارای گره را با خاک می پوشانند.
از محل گرۀ آن، ریشه و ساقۀ برگ دار ایجاد می شود.

گیاه جدید را به عنوان پایۀ جدید از گیاه مادر جدا می كنند.
خواب نیدن

به صورت افقی زیر خاک رشد می كند.
همانند ساقۀ هوایی، جوانۀ انتهایی و جانبی دارد.

جوانۀ انتهایی باعث رشد افقی در زیر خاک می شود.
جوانه های جانبی سبب ایجاد پایه های جدید می شوند.
زنبق گیاه علفی چندساله و دارای زمین ساقه می باشد.

تمیناس قها)ریزوم(

توسطاانواعاس قهای یاتخصصا
ی فتهابرایاتولیدمثلارویشی

ساقۀ زیرزمینی متورم و پر از ذخیرۀ مواد غذایی می باشد.
سیب زمینی از این نوع با جوانه های سطحی است.

هر جوانۂ سطحی روی غدۀ سیب زمینی به یک گیاه تبدیل می شود.
برای تکثیر، هر غده را به قطعه های جوانه دار تقسیم كرده و در خاک می كارند.

غده

از دو قسمت ساقۀ زیرزمینی کواته تکمه مانند و برگ های خوراكی متصل به آن تشکیل شده است.
ساقه و برگ های خوراكی آن زیر خاک قرار دارند.
پیاز خوراكی، نرگس و الله از این گروه می باشند.

دانه ای تک لپه با رویش روزمیین دارد.
از هر پیاز، تعدادی پیاز كوچک تشکیل می شود  هر پیاز کوچک خاستگاه یک گیاه می شود.

پی ت

رشد افقی روی خاک دارد.
در توت فرنگی دیده می شود  در محل گره ها توت فرنگی های جدید ایجاد می شوند. س قا﹦ارونده

برای تولید گیاهانی با ویژگی های مطلوب و به صورت انبوه در آزمایشگاه استفاده می شود.
از یاخته یا قطعات یاخته ای با قدرت میتوز )مریستمی یا پارانشیمی( در محیط كشت استفاده می شود.

محیط كشت كاماًل سترون و دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه است.
با تقسیم یاخته، ابتدا توده ای تمایز نیافتۀ یاخته ای به نام کال ایجاد می شود.

كال، مریستمی است كه می تواند ضمن تمایز به گیاهی تبدیل شود كه ژن های یکسانی با گیاه مطلوب اولیه دارد.

فناکشزاب فز

در قلمه زدن، پیوند زدن و خوابانیدن از اندام های هوایی برای رویش استفاده می كنند.
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گفتار
۲

اندام های رویشی  ریشه، ساقه، برگ، دمبرگ، شاخهاندام های نهاندانگان
اندام های زایشی  گل، میوه، دانه

ساختاری اختصاصی برای تولیدمثل جنسی ویژۀ نهاندانگان است.
اجزای آن روی بخشی وسیع به نام نهنج قرار دارند كه ممکن است صاف، برآمده یا گرد باشد  نهنج منشأ میوۀ کاذب مثل سیب می باشد.

گل

خارجی ترین حلقۀ گل می باشد )حلقۀ اول(.
اغلب سبز و سبزدیسه دار است. ک سبرگای 

اجزاای احلقهای یاگلاک مل

به سمت داخل كاسبرگ است )حلقۀ دوم(.
معمواًل به رنگ های مختلف دیده می شود  سبب جلب توجه جانوران گرده افشان می شود.

در برخی گیاهان مثل آلبالو جدا از هم ولی در برخی مثل كدو به هم متصل می باشند.
گلبرگای 

حلقۀ سوم می باشد كه اندام جنسی نر هستند.

بساک  بخش پهن محل تولید گردۀ نارس و رسیده می باشد.دو قسمت دارد
میله  پایه ای برای اتصال بساک به نهنج می باشد.

گامت نر )اسپرم( در آن ایجاد نمی شود.

پرچزای 

هر چهار حلقه را دارد )لگ آلبالو(.
دوجنسی است و حاوی پرچم و مادگی می باشد. گلاک مل

براحدباتعداساحلقهای 

انواعاگل

مثل گل گیاه آلبالو است.
هم پرچم و هم مادگی )داخلی ترین حلقه( دارد.

ممکن است چهارحلقه ای كامل باشد.
ممکن است ناكامل باشد و فاقد كاسبرگ یا گلبرگ یا هر دو باشد.

گلاسوجندی

هر چهار حلقه را ندارد.
می تواند تک جنسی یا دوجنسی باشد. گلان ک مل

مثل گل كدو می باشد.
یا پرچم و یا مادگی را به عنوان داخلی ترین حلقه دارد.

گل كدو

كاسبرگ سبز و گلبرگ های متصل به هم زرد دارد.

گل نر
گامت نر و ماده ایجاد نمی كند.

گردۀ نارس و رسیده تولید می كند.
پرچم داخلی ترین حلقۀ آن است.

داخلی ترین حلقۀ آن مادگی است.گل ماده
گامت نر و ماده در آن ایجاد می شود.

گلاتکاجندی

براحدباانواعاانداماجندی

حلقۀ چهارم یا داخلی ترین حلقۀ گل می باشد كه اندام جنسی مادۀ گیاه است.
محل تولید گامت نر )اسپرم( و گامت ماده )تخم زا( می باشد.

از یک یا چند برچه تشکیل شده است.
در مادگی های چندبرچه ای ممکن است در برخی مثل پرتقال فضای آن با دیوارۀ برچه ها از هم جدا شده باشند.

هر برچۀ آن

واحد ساخت مادگی است.

اجزای هر برچه

كالله  بخش پهن باالی برچه برای گرفتن دانۀ گرده است.

كالله را به تخمدان متصل می كند.خامه
لولۀ گرده و اسپرم ها در آن ایجاد می شود.

تخمدان

بخش حجیم انتهای برچه است.
منشأ میوۀ حقیقی مثل میوۀ هلو می باشد.

تخمک ها در آن ایجاد می شوند.
محل لقاح گامت ها و تولید دانه می باشد.

م سگی
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در خزه گیان و سرخس ها دیده می شود و تاژک دارد.
در قطره های آب یا رطوبت سطح گیاه شنا می كند تا به گامت ماده برسد.

نیازی به لولۀ گرده برای رسیدن به گامت ماده ندارد.
ح ویاوسیلا﹦احرکتی

انواعاگ مزانرا)اسپرم(اسراگی ی ن

در گیاهان دانه دار و گل دار دیده می شود  تاژک و وسیلۀ حركتی ندارند.
پس از گرده افشانی و از میتوز یاختۀ زایشی درون لولۀ گرده ایجاد می شوند.

برای لقاح و رسیدن به گامت ماده به آب سطحی نیازی ندارند.
ف قداوسیلا﹦احرکتی

هر بساک  تعدادی كیسۀ گرده داردمراحلاتولیداگرسۀارسیدهاسراپرچزاگی ی ناگلاسار
هر یاختۀ دیپلوئید )Aa( قدرت میوز 
دارد و 4 گردۀ نارس و سپس 4 گردۀ 

رسیده ایجاد می كند.

A تغییرات در دو دیواره  گردۀ رسیدۀ دوهسته ای + گردۀ نارس A  میتوز 
A تغییرات در دو دیواره  گردۀ رسیدۀ دوهسته ای + گردۀ نارس A  میتوز 
a تغییرات در دو دیواره  گردۀ رسیدۀ دوهسته ای + گردۀ نارس a  میتوز 
a تغییرات در دو دیواره  گردۀ رسیدۀ دوهسته ای + گردۀ نارس a  میتوز 

 هر كیسۀ گرده تعدادی 

  )Aa ًیاختۀ دیپلوئید )مثال
مولد گرده دارد.

 هر چهار گردۀ رسیده
 یک یاختۀ كوچک زایشی
 و یک یاختۀ بزرگ رویشی
به همراه دو دیواره دارد. 

شکفتن بساک
و گرده افشانی

میوز

تخمدان متورم هر برچه هر تخمک جوانتعدادی تخمک دارد مراحلاتولیداگ مزام سها)تخزاتا(اواکیدا﹦اروی نیاسرام سگیاگل
.)Aa ًدو پوسته یا پوشش دوالیه ای دارد كه یاخته های دیپلوئید دارد )مثال

 )Aa( در هر تخمک  یکی از یاخته های بافت خورش  .)Aa ًدرون پوسته ها، بافتی به نام خورش با یاخته های دیپلوئید دارد )مثال

بزرگ  می شود و میوز می كند.  چهار هستۀ هاپلوئید
به وجود می آورد.

سه یاختۀ هاپلوئید آن می میرد.
)A ًیاختۀ بزرگ تر و داخلی تر هاپلوئید باقی می ماند )مثال

یاختۀ باقی مانده سه 
مرحله میتوز می كند

 )A( یک كیسۀ رویانی با 8 هستۀ هاپلوئید
در تخمک ایجاد می كند

.)A( یکی از یاخته ها تک هسته ای گامت ماده یا تخم زا می باشد

یکی از یاخته ها دوهسته ای است كه AA می باشد.
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با شکفتن بساک و رها شدن گرده های رسیده صورت می گیرد.
به انتقال گردۀ رسیده از بساک به كالله گرده افشانی می گویند.

دانۀ گردۀ رسیده به وسیلۀ باد، آب و جانوران در محیط پراكنده می شود یا در همان گل خودلقاحی می كند.

گرسهاافش نی

جانوراین هس�تند كه گرده ها را از یک گل به گل دیگر می برند.

پیکر آن ها هنگام تغذیه به دانه های گردۀ رسیده آغشته می شود.
رنگ های درخشان، بوهای قوی و شهد گل، عوامل محرک برای جلب توجه این جانوران می باشد.

گرسهاافش نای 
گل هایی كه شهد آن ها قند فراوان دارند را می افشانند.

گیرندۀ فرابنفش در چشم مركب خود دارند.
پرتو فرابنفش بازتاب شده از گل ها را گرفته و به سوی آن ها می روند.

اغلب زنبورهای كارگر ماده هستند كه در اثر لقاح ایجاد شده اند ولی خود آن ها در لقاح شركت نمی كنند.

تنبوری یاعدل

پستاندارانی هستند كه برخی رفتار دگرخواهی با گروه همکاری دارند.
گل های سفیدی كه در شب باز هستند را می افشانند. خف شای 

مخصوص گیاهانی است كه تعداد فراوانی گل كوچک دارند )مانند بلوط(.
فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره هستند. گرسهاافش نیاب اب س

پس از گرده افشانی  قرارگیری گردۀ رسیده روی كالله  در صورت پذیرش كالله )هم گونه بودن و سازاگر بودن(  تمایز یاختۀ رویشی دانۀ گرده  ایجاد لولۀ گرده و نفوذ آن در كالله و خامه
میتوز دوتا اسپرم مشابه )a( می سازد  هردو توانایی لقاح دارند و وارد كیسۀ رویانی می شوند.

می كند
 )A( درون لولۀ گرده  هستۀ زایشی هاپلوئید گرده

گامت نر نهاندانگان درون لولۀ گرده ایجاد می شود ولی لولۀ گرده در برچه )قسمت خامه( ایجاد شده است.
گامت نر نهاندانگان در كیسۀ گرده و پرچم یا بساک ایجاد نمی شود.

هر تخمک رسیده حاوی یک كیسۀ رویانی می باشد كه در اطراف كیسۀ رویانی بقیۀ یاخته های دیپلوئید خورش واقع هستند.
دور هر كیسۀ رویانی و پارانشیم های خورش اطراف آن، دو پوستۀ تخمک با یاخته های دیپلوئید وجود دارند.

یاختۀ تخم زای هاپلوئید )a(در هر كیسۀ رویانی تعدادی یاخته وجود دارد كه دو یاختۀ آن قدرت لقاح دارد
)aa( یاختۀ دوهسته ای با دو هستۀ هاپلوئید مشابه

فرض كنید گل نر با ژنوتیپ AA و گل ماده با ژنوتیپ aa باشد.

لق حاواتولیداگ مزاسرانه ندانگ ن
میتوز منشأ رویان، لپه و گیاه اصلی می شود. =2( )Aa n ) تخم اصلی  )=a n + تخم زا  =( )A n اسپرم 

میتوز =3( )Aaa n ) تخم ضمیمه  )=aa n2 یاختۀ دوهسته ای  + =( )A n اسپرم 
بافت 3n درون دانه )آندوسپرم( می سازد.

یاخته های نرم آكنه ای دارد.
ذخیرۀ غذای رویان می باشد.

لق حامض عفانه ندانگ ن

دو هسته از دو اسپرمدر كیسۀ رویانی، پنج هسته در لقاح مضاعف شركت می كنند
سه هسته از دو یاختۀ كیسۀ رویانی

اگر میتوز تخم ضمیمه بدون تقسیم سیتوپالسم باشد  بافت غذایی مایع مثل شیر نارگیل می سازد.انواع آندوسپرم )درون دانه (
اگر میتوز آن با تقسیم سیتوپالسم باشد  بخش گوشتی جامد و سفید نارگیل را می سازد.
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)2 تخمک حاصل شده است  ژنوتیپ والد یا گل ماده را دارد. )n دو پوسته كه از یاخته های 
رویان و لپه یا لپه های آن  از میتوز تخم اصلی 2n ایجاد شده است.

از میتوز تخم ضمیمه 3n ایجاد شده است.اندوختۀ  اولیه یا درون دانه )آندوسپرم(
یک الل از والد نر و دو الل مشابه از والد ماده دارد.

بخشای یاسانا﹦ااولیا﹦ایرانه ندانه

اگر ژنوتیپ گل نر به صورت aaBB و گل ماده به صورت Aabb باشد، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف( انواع ژنوتیپ های گردۀ نارس، هستۀ زایشی، هستۀ رویشی و اسپرم ها  همگی یک نوع aB می شوند.

aB میتوز گرده های رسیده  )aB( میوز یک نوع گردۀ نارس  aaBB والد نر
aB هستۀ رویشی

میتوز  aB هستۀ زایشیaB اسپرم
aB اسپرم

ب( انواع ژنوتیپ های ممکن برای تخم زا و یاختۀ دوهسته ای را بنویسید:

میوز
خورش  Aabb گل ماده

Ab میتوز كیسۀ رویانی با هسته های  Ab
Ab تخم زای آن

AAbb یاختۀ دوهسته ای آن

ab میتوز كیسۀ رویانی با هسته های  ab
ab تخم زای آن

aabb یاختۀ دوهسته ای آن
ج( انواع دانه های حاصل با ژنوتیپ پوسته، رویان و آندوسپرم آن ها را بنویسید:

:Ab در كیسۀ رویانی حاوی هسته های aB 1 لقاح مضاعف اسپرم های 
AaBb )رویان(   2n تخم اصلی  Ab تخم زای +aB اس�پرم 

AAaBbb )آندوسپرم(   3n تخم ضمیمۀ  AAbb یاختۀ دوهسته ای +aB پوستۀ آن همواره ژنوتیپ گل مادۀ Aabb را دارد.اسپرم 

:ab در كیسۀ رویانی حاوی هسته های aB 2 لقاح مضاعف بین اسپرم های 
aaBb )رویان( aB+ تخم زای ab  تخم اصلی  اسپرم 

aB+ یاختۀ دوهسته ای aabb  تخم ضمیمۀ aaaBbb )آندوسپرم( پوستۀ دانۀ آن باز هم ژنوتیپ گل مادۀ Aabb را دارد.اسپرم 

مث لا)1(

سوامث لااتاژنتیکاگی یی

اگر ژنوتیپ آندوسپرم نارگیل به صورت AaaBBBDDd باشد، ژنوتیپ اسپرم، تخم زا، یاختۀ دوهسته ای و تخم اصلی یا رویان آن چیست؟

 در هر صفت مثل Aaa، اللی كه با بقیه متفاوت است، مربوط به اسپرم )A( و دو الل مشابه دیگر )aa( مربوط به یاختۀ دوهسته ای است.

AaaBBBDDd

ABd   )n( اسپرم
aBD   )n( به وجود می آید. تخم زا AaBBDd از لقاح آن ها تخم اصلی 

یاختۀ دوهسته ای  aaBBDD )همواره در همۀ صفات خالص است.(
AaBBDd  رویان و تخم اصلی

مث لا)2(
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گفتار
۳

تخم اصلی 2n  درون كیسۀ رویانی ابتدا یک میتوز با تقسیم سیتوپالسم نامساوی می كند و دو یاختۀ بزرگ و كوچک ایجاد می كند.

میتوز دو هستۀ 2n ایجاد می كند  تقسیم سیتوپالسم نامساوی  2n تخم اصلی
یاختۀ كوچک تر  منشأ رویان و گیاه اصلی می شود.

یاختۀ بزرگ تر  بخش ارتباط دهندۀ رویان و مادر را ایجاد می كند.

روی ناسانهای 

الف دانۀ رسیدۀ آندوسپرم دار )3nدار (

در غالت )گندم و ذرت( دیده می شود.
در این دانه ها یاختۀ اندوخته دار همان یاخته های 3n آندوسپرمی می باشند.

لپۀ آن ها نازک می باشد.
لپۀ آن ها وظیفۀ انتقال مواد مغذی از آندوسپرم به رویان دارد.

لپۀ آن ها به ذخیرۀ مواد مغذی نمی پردازد.

دیپلوئید پوسته و رویان دارند.این دانه های رسیده یاخته های 
تریپلوئید آندوسپرمی دارند.

انواعاسانا﹦ارسیدۀانه ندانگ ن
)3n ب دانۀ رسیدۀ فاقد آندوسپرم  )فاقد

در حبوبات )لوبیا، نخود و عدس( دیده می شود.
مواد آندوسپرمی جذب لپه ها شده اند.

دو لپۀ قطور با قدرت ذخیرۀ مواد غذایی دارند.
لپه های آن ها هم ذخیره و هم انتقال غذا به رویان دارند.
این دانه ها فقط یاخته های دیپلوئید پوسته و رویان دارند.
باقی ماندۀ آندوسپرم آن ها در حال از بین رفتن می باشد.

لپه ها برگ رویانی هستند.در اغلب موارد لپه های آن ها از خاک خارج می شوند
مدت كوتاهی فتوسنتز می كنند.

در هر نوع دانۀ رسیده

پوسته های دانه  همان پوسته های تخمک از والد ماده می باشند.
لپه و رویان  یاخته های حاصل از میتوز تخم اصلی می باشند.

در آندوس�پرم دارها )ذرت(  یاختۀ 3n حاصل از تخم ضمیمه می باش�د.یاختۀ اندوخته دار
در بدون آندوسپرم ها )لوبیا(  یاختۀ اندوخته دار همان یاختۀ 2n لپه ها است.

ساقۀ رویانی  انتهای باالیی رویان می باشد كه زمینه ساز اندام های هوایی می شود.

یک یا دو لپه

مشخص ترین بخش رویان می باشند.
در غالت، یک عدد و در حبوبات دو عدد وجود دارند.

وظیفۀ انتقال مواد غذایی به سایر بخش های رویان را دارند.
به لپه ها، برگ های رویانی نیز می گویند چون در بسیاری از گونه ها از خاک خارج شده و به مدت كوتاهی فتوسنتز می كنند.

ریشۀ رویانی  انتهای پایینی رویان است كه زمینه ساز تشکیل ریشۀ گیاه می شود.

اجزایاروی ن
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پوستۀ دانه سخت است و رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمات مختلف حفظ می كند.
پوستۀ دانه، با جلوگیری از ورود آب و اكسیژن به دانه، مانع از رشد رسیع رویان می شود.

بعد از تشکیل رویان )در اثر تقسیم یاختۀ کوچک 2n(  رشد رویان تا مدتی متوقف می شود.
رویان در شرایط مناسب و به كمک هورمون جیربلین، رشد خود را از سر می گیرد.

به گیاه كوچکی كه از رشد رویان از دانه خارج می شود، دانۂ رست می گویند.
مشاهدۀ دانۀ رست به معنی رویش یافتن دانه می باشد.

دانه برای رویش به آب، اكسیژن و دمای مناسب نیاز دارد.

2O كافی به رویان  جذب آب توسط دانه  متورم شدن  شکفتن پوسته  رسیدن 
استفاده از ذخایر غذایی

افزایش تنفس هوازی
شروع رشد دانه و دانۀ رست

رشد مریستم ساقه  ایجاد سه سامانۀ پوششی، زمینه ای و آوندی ساقه می دهد.در دانۀ رست
رشد مریستم ریشه  ایجاد سه سامانۀ پوششی، زمینه ای و آوندی ریشه می دهد.
گیاهان گل دار بعد از مدت زمانی از رشد رویشی به تولید گل، میوه و دانه یا همان رشد زایشی می پردازند.

انواع دانه ها از نظر رویش

الف رویش روزمینی

در دانۀ دولپه ای لوبیا و تک لپه ای پیاز دیده می شود.
ابتدا ریشه و سپس ساقه از زیر پوستۀ دانه خارج می شود.

لپه ها در خارج خاک سبز و فتوسنتزكننده اند.
لپه ها پس از مدتی خشک می شوند.

ب رویش زیرزمینی

در دانۀ ذرت تک لپه ای و نخود دولپه ای دیده می شود.
ریشه از زیر لپه و ساقه از باالی لپه خارج می شود.

لپه از خاک خارج نمی شود و فتوسنتز نمی كند.
رشد ساقه و ریشه همواره از دو طرف دانه می باشد.

رویشاسانهای 

تخمک به دانه تبدیل می شود ولی میوه از رشد و نمو بقیۀ قسمت های گل ایجاد می شود.
میوۀ حقیقی  همیشه از رشد تخمدان ایجاد می شود )مثل میوۀ هلو(.

میوۀ كاذب  از قسمتی از گل به غیر از تخمدان حاصل می شود  میوۀ كاذب سیب از نهنج ایجاد می شود.

بخش خوراكی از نهنج ایجاد شده است.در میوۀ كاذب سیب 
تخمدان و تخمک ها در وسط میوه به صورت نازک قرار دارند.

در میوۀ حقیقی هلو  محدودۀ دیوارۀ تخمدان هم شامل بخش خوراكی و هم بخش چوبی ضخیم اطراف دانه می شود.

میوه

میوه ها در حفظ دانه ها و پراكندگی آن ها مؤثرند.
برخی میوه ها با چسبیدن به پیکر جانوران با آن ها جابه جا می شوند.

باد، آب و جانوران عالوه بر گرده افشانی در جابه جا كردن میوه و دانه ها نیز نقش دارند.

در نتیجه توسط جانوران خورده نمی شود.میوۀ نارس معمواًل مزۀ ناخوشایند دارد
زمان الزم برای حفظ دانه های خود را دارد.

هورمون اتیلن با زودرس كردن میوه ها، مدت نگهداری دانه توسط آن ها را كم می كند.
جانوران با خوردن میوۀ رسیده  سبب آزاد شدن دانۀ آن ها می شوند  سبب پراكنش گیاه می شوند.

پوستۀ سخت برخی دانه ها، سبب محافظت آن ها در برابر شیرۀ گوارشی می شود.
رنگ های درخشان میوۀ رسیده، جانوران را به خود جذب می كنند.

هورمون اكسین و جیبرلین در درشت كردن میوه ها و تشکیل میوۀ بی دانه نقش دارند.

پراکنشامیوهای 

اكسین و جیبرلین در این عمل نقش دارند.اگر تخم اصلی و دانه تشکیل نشود
میوۀ بی دانه ایجاد می شود )مانند پرتقال بی دانه(.

اگر لقاح صورت بگیرد  تخم اصلی تشکیل شود  ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد، بمیرد  دانه های نارس ریز با پوستۀ نازک ایجاد می شوند  به آن ها نیز میوۀ بی دانه گفته می شود )مثل برخی موزها که بی دانه هستند(.
میوهای یابدوناسانه
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از چند روز تا چند قرن می باشد.
معمواًل طول عمر درختان دولپه ای كه رشد پسین و كامبیوم دارند از علفی ها بیشتر است.

طولاعمراگی ی نانه ندانه

در مدت یک سال یا كمتر رشد رویشی و زایشی خود را تکمیل می كنند.
پس از تولیدمثل و گل دهی از بین می روند.

گیاه گندم و خیار، نهاندانۀ یک ساله هستند.
همۀ این گیاهان علفی هستند و كامبیوم و رشد پسین ندارند.

گی ی نایکاس له

این گیاهان در سال اول فقط رشد رویشی دارند  ریشه، ساقه و برگ ایجاد می كنند.
شلغم و چغندرقند از این گروه می باشند  رنگ چغندر به دلیل آنتوسیانین درون كریچه های ریشۀ آن است.

این گیاهان در سال اول، مواد غذایی حاصل از فتوسنتز را در ریشۀ خود ذخیره می كنند.
در سال دوم عالوه بر رشد رویشی با مصرف مواد درون ریشه، ساقۀ گل دهنده ایجاد می كنند.

در سال دوم گل می دهند )یک بار لگ می دهند ( ولی دو سال رشد رویشی دارند.

در سال اول نوعی اندام مصرف می باشد كه مواد آلی را ذخیره می كند.ریشۀ آن ها
در سال دوم نوعی اندام منبع است كه مواد آلی را از خود خارج می كند.

همۀ این گیاهان علفی هستند و اغلب فاقد كامبیوم و رشد پسین می باشند.

گی ی ناسواس له

چندسالۀ علفی
برخی مثل زنبق هستند كه زمین ساقه ای در خاک حاوی جوانه دارد.

برخی از آن ها هر سال گل، دانه و میوه می دهند.
سال ها به رویش خود ادامه می دهند.

گی ی ناچندس له

چندسالۀ چوبی

دولپه ای های درختی و درختچه ای هستند.
كامبیوم و رشد پسین قطری دارند.

ممکن است حتی تا چند قرن زندگی كنند.
سال ها رشد رویشی و گل دهی دارند.
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۱
گفتار

اولین بار داروین و پسرش، نورگرایی دانۀ رست نوعی گیاه از گندمیان را بررسی كردند.

ت ریخچه

تنظیزاکنندهای یارشدا)یورمونای یاگی یی(

انواع

مح�رک رش�د

تحریک تقسیم و رشد طولی یاخته می دهند.
ایجاد و حفظ اندام ها را سبب می شوند.

اكسین ها، جیبرلین ها و سیتوكینین ها هستند.
برحسب مقدار و محل اثر می توانند نقش بازدارندگی داشته باشند.

آبسیزیک اسید و اتیلنبازدارندۀ رشد
در مقاومت در شرایط سخت، رسیدن و ریزش میوه و برگ نقش دارند.

به رشد جهت دار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانبه نورگرایی می گویند.

فهمیدند، عامل خم شدن دانۀ رست به سمت نور، ماده ای است كه در نوک آن ساخته می شود.
نوک دانۀ رست رشد كرده در نور را جدا كردند و روی قطعه ای از آگار قرار دادند.

آگار حاوی مادۀ درون نوک دانۀ رست را روی ساقۀ بدون نوک قرار دادند  سبب رشد ساقۀ آن شد.
آگار حاوی ماده را در هر لبه ای از نوک دانۀ رست قرار می دادند  دانۀ رست به سمت مقابل خمش می یافت.

دانۀ رست به دلیل اختالف اندازۀ یاخته های دو طرف آن خمش می یابد.
رشد طولی یاخته هایی كه در سمت سایه قرار دارند، بیشتر از یاخته های سمت نوردیده می باشد.

نور یک جانبه سبب حركت مادۀ خمش دهنده از سمت نوردیده به سمت نورندیده می شود.
مادۀ خمش دهنده را اکسین به معنی رشد كردن نامیدند كه انواع مختلفی دارد.

همه جانبه  رشد دانۀ رست بدون خمش صورت می گیرد  اكسین در دو طرف مساوی است.نور
یک جانبه  تراكم بیشتر اكسین در سمت نورندیده  رشد طولی بیشتر سمت نورندیده  خمش نوک دانۀ رست

آتم یشاپسااتاساروین

 1 متوجه شدند كه دانۀ رست در صورتی كه نور یک جانبه به نوک آن برخورد كند، به سمت نور خم می شود.
 2 وقتی روی نوک ساقۀ آن پوشش مات قرار دادند، به نور یک طرفه پاسخ خمشی ندادند.
 3 وقتی روی نوک ساقۀ آن پوشش شفاف قرار دادند، به نور یک طرفه پاسخ خمشی دادند.

 4 وقتی پوشش مات را در منطقۀ زیر نوک دانۀ رست قرار دادند، دیدند ساقه به نور یک طرفه پاسخ خمشی داد.

آتم یشاساروین
1 

2

4
3
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 1 با افزایش رشد طویل یاخته  سبب افزایش طول ساقه می شود.
 2 ریشه زایی را تحریک می كند و برای تکثیر رویشی قلمه ها استفاده می شود.

 3 هرچه مقدار اكسین بیشتر شود، رشد ریشه و انشعابات آن بیشتر می شود.
 4 با جلوگیری از لقاح نهاندانگان سبب تولید میوۀ بدون دانه می شود.

 5 با افزایش رشد تخمدان ها، سبب درشت كردن میوه ها می شود.
 6 برخی از تركیبات آن گیاهان دولپه ای را نابود می كند  از آن ها برای ساخت سموم كشاورزی برای از بین بردن گیاهان خودرو در مزارع استفاده می كنند.

 7 در جوانۀ رأسی ساقه ساخته شده و سبب چیرگی رأسی می شود.

مخلوطی از اكسین ها بود  اثرات ضد گیاهان دولپه ای خودرو دارد. 8 عامل نارنجی
سرطان زا می باشد و شیوع تولد نوزاد با نقص مادرزادی را زیاد می كند.

اکدینای 

الف(اتنظیزاکنندهای یامحرکارشد

 1 تحریک تقسیم یاخته می دهد  پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد.
 2 افشانۀ آن ها سبب تازه نگه داشتن برگ و گل ها می شود.

 3 هورمون ساقه زایی یا هورمون جوانی نامیده می شود.
 4 در كشت بافت سبب ایجاد ساقه از بخش های تمایز نیافته می شود.

 5 در جوانۀ كناری ساخته می شود.

سیتوکینینای ا)یورموناجوانی(

قطع جوانۀ رأسی ساقه )محل تولید اکسین(  رشد جوانه های جانبی )محل تولید سیتوکینین(

افزای�ش تولی�د س�یتوكینین در جوانۀ كناری  رش�د ش�اخه و گلقطع جوانۀ رأسی
كاه�ش مق�دار اكس�ین در جوان�ۀ كن�اری  كاهش چیرگی رأس�ی

پرشاخه شدن گیاه

اگر باال باشد  سبب ریشه زایی تودۀ تمایز نیافتۀ كال می شود.نسبت اكسین به سیتوكینین
اگر كم باشد  سبب ساقه زایی تودۀ تمایز نیافتۀ كال می شود.

قرار دادن اكسین بر ساقه ای كه نوک بریده دارد  عدم رشد جوانۀ جانبی  اكسین از جوانۀ رأسی به جوانۀ جانبی می رود و مانع رشد شاخه و گل می شود.

بریزاکنشااکدیناواسیتوکینین

اولین بار از قارچ جیبرال پیدا شد كه سبب عدم استحکام در دانۀ رست برنج ها می شد.
در گیاهان نیز تولید می شود و كنترل كنندۀ رشد و فعالیت جاندار است.

در افزایش طول ساقه، هم از طریق تقسیم یاخته و هم با رشد طولی یاخته تأثیر می گذارد.
در رشد میوه و رویش دانه ها نقش دارد )سبب شکستن پوستۀ دانه می شود(.

با جلوگیری از لقاح گامت ها سبب تولید میوۀ بی دانه می شود )همانند اکسین(  انگور بی دانه ایجاد می كند.
با اثر بر تخمدان سبب رشد آن و درشت كردن میوه ها می شود )همانند اکسین(. جیبرلینای 

 1 رویان دانۀ غالت در هنگام رویش دانه مقدار زیادی جیبرلین می سازد.
 2 جیبرلین بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم )دارای پروتئین لگوتن( اثر می گذارد.

 3 تولید و رها شدن آنزیم گوارشی مثل آمیالز را از الیۀ گلوتن دار آندوسپرم تحریک می كند.
 4 آنزیم های گوارشی دیوارۀ یاخته ها و ذخایر نشاستۀ آندوسپرم را تجزیه می كنند.

 5 در نهایت سبب انتقال گلوكز از آندوسپرم به رویان می شوند.

اثراجیبرلینابرارویشابذراغالت

2

در شرایط نامساعد محیطی مثل خشکی )کمبود رطوبت جو( ترشح می شود.
با پالسمولیز یاختۀ نگهبان سبب بستن روزنه های هوایی در محیط خشک می شود.

با كاهش تعرق سبب حفظ آب گیاه می شود.
مانع رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود )برعکس جیبرلین(.

رشد گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد، كاهش می دهد.
از انباشت ساكارز، یون كلر و پتاسیم در یاختۀ نگهبان روزنه جلوگیری می كند.

آبدیزیکااسید

توسط میوه های رسیده ترشح می شود و این گاز سبب رسیده شدن سریع میوه های نارس می شود.ب(اب تسارندهای یارشد
از سوخت های فسیلی رها می شود  سبب ریزش برگ درختان می شود.

در ریزش میوه ها نقش دارد.
توسط بافت های آسیب دیدۀ گیاهان نیز تولید می شود.

تولید هورمون اتیلن در جوانۀ كناری زیاد می شود.توسط اكسین جوانۀ رأسی 
رشد شاخه، برگ و گل مهار می شود.تولید سیتوكینین در جوانۀ كناری كم می شود. اتیلن

اتیلن تولید الیۀ جداكننده در قاعدۀ برگ در اتصال با شاخه را تسریع می بخشد.
اتیلن  تولید الیۀ زایندۀ جداگر برگ  آنزیم تجزیه كنندۀ یاخته ها  جدایی برگ از شاخه

پس از ریزش برگ  یاخته های شاخه در محل گره یا ریزش برگ چوب پنبه ای می شوند  جوانه در مقابل عوامل محیطی محافظت می شوند.
نسبت باالی اتیلن به اكسین  زیادی آنزیم تجزیه كنندۀ دیواره  ریزش برگ ها

ریزشابرگ

3 4 5
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گفتار
۲

ساقه به سمت نور خمش یک جانبه دارد ولی ریشه نور گرایی منفی دارد.
نور در گیاهان نقش حیاتی دارد  منبع انرژی در واكنش های فتوسنتزی می باشد.

فرایندهای مختلفی را در گیاه تنظیم می كند.

پ سخاگی ی نابهانور

پ سخاگی هابهامحیط

پرورش دهندگان گل با شرایط نوری مصنوعی، سبب گل دهی گیاهان در همۀ فصول می شوند.

به طور طبیعی در تابستان با روز بلند  گل می دهند.
برای گل دادن به شب های كوتاه نیاز دارند.

زمانی گل می دهند كه طول شب از حدی بیشتر نباشد.
در پاییز با شکستن شب بلند توسط فلش نوری  گل می دهند.

گی ی ناروتبلندا)شبدر(

گل دادن آن ها به طول روز و شب وابسته نیست.
در هر زمانی گل می دهند )مثل گوجه فرنگی(. گی ی نابیاتف وت

به طور طبیعی در پاییز كه روز كوتاه است  گل می دهند.
برای گل دادن به شب های طوالنی نیاز دارند.

زمانی گل می دهند كه طول شب از حدی كمتر نباشد.

با كوتاه كردن طول روز در تابستان  گل می دهند.

گی ی ناروتکوت ها)ساووسی(

درختان با كاهش سرمای زمستان، گل می دهند.
سرمای شدید مانع از رویش دانه ها و جوانه ها می شود.

كاهش دما در پاییز  تولید اتیلن   تولید الیۀ زایندۀ جداگر برگ  ریزش برگ  حفظ جوانه ها با پولک های محافظ
بعضی گیاهان برای گل دادن  نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما دارند.

+ سرما  دورۀ رویشی آن كوتاه می شود  زودتر گل می دهد  امکان بهره برداری از زمین های پوشیده از برف را می دهد. در نوعی گندم  اگر بذر آن را مرطوب كنیم 

پ سخابهاسم 

ساقه برخالف گرانش زمین  زمین گرایی منفی دارد.
ریشه ها معمواًل در جهت گرانش زمین  زمین گرایی مثبت دارند.

زمین گرایی  رشد جهت دار اندام های گیاه به گرانش زمین می باشد.
پ سخابهاگرانشاتمین

پیچش  در اثر رشد نابرابر دو طرف اندام در محل تماس ایجاد می شود.
ساقۀ درخت مو  در تماس با درخت دیگر و یا یک پایه  به دور آن می پیچد.

در پیچش، رشد یاخته ها در محل تماس كمتر از سمتی است كه تماس ندارد.
در پیچش ساقۀ مو  بخش قرار گرفته در سمت تماس با تکیه گاه رشد كمتری دارد.

ضربه زدن به برگ گیاه حساس  تغییر فشار تورژسانس در یاخته های قاعدۀ برگ  تاخوردن برگچه ها روی هم
تماس بدن حشره یا جسم خارجی با كرک های برگ گیاه گوشت خوار  ایجاد پیام در گیاه  بسته شدن برگ تله مانند گیاه )توبره واش(  به دام افتادن حشره  جبران كمبود نیتروژن در گیاه

پ سخابهاتم س

برخی گیاهان در فصلی خاص و برخی دیگر در همۀ فصول گل می دهند.

 به مریستم زایشی تبدیل شود.
در اثر دما

و طول روز و شب برای گل دهی گیاهان  باید مریستم رویشی جوانۀ آن ها 

گلاسییاگی ی نابرحدبانورامحیط
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پوستک روپوست اندام های هوایی مانع ورود مواد خارجی می شود.
دیوارۀ محکم یاخته ای عبور عوامل بیگانه را سخت می كند.

لیگنین )چوب( و سیلیس )اکنی شدن( دیواره  سد فیزیکی در ورود مواد به گیاه می باشد.
عوامل بیماری زا )رشتۀ قارچ ها( از راه منافذ روزنه ها یا فضاهای بین یاخته ای می توانند وارد شوند.

چوب پنبۀ موجود در پریدرم اندام مسن سبب حفظ آب و ممانعت از ورود مواد آسیب رسان می شود.
خارها گیاهان را از خورده شدن به وسیلۀ گیاه خواران حفظ می كنند.
كرک و مواد چسبندۀ آن، مانع ورود عوامل بیگانه به گیاه می شوند.

برگ كرک دار  ترشح مواد چسبنده  حشره نمی تواند روی آن حركت كند.
برخی گیاهان در پاسخ به زخم  تركیبات رزینی محافظ ترشح می كنند.

حشرۀ به دام افتاده در تركیبات دفاعی  می تواند فسیل شود.

تل شابرایاجلوگیریااتاوروس

پ سخای یاسف عیاگی ه

پ سخاگی هابهامحیط

تركیبات سیانیددار  در تعدادی گونۀ گیاهی تولید می شوند  تنفس یاخته ای گیاه خواران را متوقف می كنند.

آلکالوئیدها )نیکوتین(

در شیرابۀ برخی گیاهان زیاد است  سبب دور كردن گیاه خواران می شود.
سبب دفاع گیاه در برابر گیاه خواران می شود  نیکوتین در گیاه تنباكو

در ساختن داروهای مسکن و ضدسرطان كاربرد دارند.
برخی اعتیادآورند.

تركیبات دفاعی

اگر گیاه خوار را نکشد  آن را مسموم می كند  جانور با رفتار شرطی شدن فعال دیگر به سمت آن گیاه نمی رود.
با سازوكارهای متفاوتی، سبب عدم بیماری در گیاه می شوند.

تركیباتی ایجاد می كنند كه برای گیاه سمی نیستند.

برای گیاه سمی نیست.تركیب سیانیددار
در لولۀ گوارش جانور تجزیه می شود  سیانید آن آزاد می شود  سیانید مانع تنفس یاخته ای در جانور می شود.

برخی گیاهان مواد سمی برای سایر گیاهان می سازند.

سف عاشیمی یی

نوعی پاسخ دفاعی در گیاهان است.
ورود ویروس به گیاه  ایجاد فرایندهای مختلف  مرگ یاختۀ آلوده به ویروس و قطع ارتباط آن با یاخته های سالم

در این فرایند، یاخته توسط آنزیم های خود، گوارش می یابد.

از یاختۀ گیاهی آلوده ترشح می شوند.برخی تنظیم كننده های رشد گیاه  مثل سالیسیلیک اسید
سبب مرگ یاخته ای می شوند.

مرگای ختهاای

مورچه ها روی برگ گیاه آكاسیا زندگی می كنند.
مورچه ها، به حشرات، پستانداران كوچک و گیاهان دارزی حمله ور می شوند.

گرده افشانی گیاه آكاسیا وابسته به زنبورهاست.
وقتی گل های گیاه آكاسیا باز می شوند  نوعی تركیب شیمیایی آزاد می كنند  مورچه ها را فراری می دهند  تا زنبورها برای گل ها گرده افشانی كنند.

مورچه،اتنبوراواگی هاآک سی 

مح فظزاج نورانااتاگی ی ن

نوزاد كرمی شکل حشره از برگ تنباكو تغذیه می كند.
یاخته های آسیب دیدۀ برگ تنباكو  تركیب فرار ایجاد می كند  زنبور وحشی این تركیبات را می شناسد.

زنبور وحشی ماده با ردیابی تركیب فرار، روی نوزاد كرمی شکل حشره آمده و تخم گذاری می كند.
نوزادان زنبور بعد از خروج از تخم  از نوزاد كرمی شکل حشره تغذیه می كنند  سبب مرگ نوزاد كرمی شکل می شوند.

برگاتنب کو،اتنبوراوحشیاوانوتاساکرمیاشکلاحشره


	Zist11_darsname_olgoo
	Zist11_darsname_olgoo-

