اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) قبل از ت شکیل ساختار فعال ریبوزوم (یعنی ات صال دو زیر واحد بزرگ و کوچک ریبوزوم) ،پیوند بین آنتیکدون نخ ستین
( )UACو کدون آغاز ( )AUGدر جایگاه  Pریبوزوم ایجاد میشود ( .تایید الف)
گزینه ب)  tRNAحامل میتونین در مرحله آغاز ترجمه فقط وارد جایگاه  Pمیگردد ولی در مرحله ادامهی ترجمه اگر کدون  AUGوارد
جایگاه  Aشود tRNA ،حامل میتونین میتواند وارد هر دو جایگاه  A ،Pگردد ( .تایید ب)
گزینه ج) پس از آخرین جابهجایی ریبوزوم،به جای  tRNAحامل ،عامل پایان ترجمه به جایگاه  Aوارد میگردد( .رد ج )

آنالیز سوال

گزینه د) در مرحله پایان ترجمه ،پیوند بین آخرین کدون و آنتی کدون شکسته نمیگردد ،زیرا کدون پایانی ،کدون پایان ترجمه است که مکمل آنتی
کدونی ندارد ( .نکته مهم آنتی کدونهای  AUUو  ACUو  AUCوجود ندارند ( ).رد د )

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال :پروتئین سازی( )401سطح سوال  :متوسط رو به سخت

ایتسگاه آموزشی این تست

مرحلهی ادامه ترجمه در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :
 tRNA 1حامل دومین آمینواسید وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.
نکته  :در این حالت جایگاه  Aریبوزوم حداقل  6و حداکثر  9پیوند هیدروژنی تشکیل میشود.
 2آمینواسید موجود در جایگاه  Pاز  tRNAجدا میشود.
نکته  :در جایگاه  ،Pپیوند بین آمینواسید و نوکلئوتید آدنیندار ( tRNAتوالی  )CCAشکسته میشود و یک مولکول آب مصرف میگردد.
 3آمینواسیدی که از  tRNAموجود در جایگاه  Pجدا شده بود وارد جایگاه  Aریبوزوم شده و با آمینواسید در جایگاه  Aپیوند پپتیدی برقرار میکند.
نکته  :سنتز پیوند پپتیدی در جایگاه  ،Aتوسط  rRNAو همراه با مصرف ATPصورت میگیرد.
ترکیب  :تشکیل پیوند پپتیدی از نوع سنتز آبدهی است .پس در جایگاه  Aبه تعداد پیوند پپتیدی تشکیل یافته ،مولکول آب آزاد میشود.
 tRNA 4موجود در جایگاه  Pدیگر آمینواسید ندارد پس باید جایگاه  Pریبوزوم را ترک کند .در این هنگام جابه جایی رخ میدهد.
در حین جابهجایی اتفاقات زیر رخ میدهد:
″حال تصور کنید اولین جابهجایی ریبوزوم است″.
 -aریبوزوم به اندازهی یک کدون(سه نوکلئوتید) طول  mRNAحرکت میکند.
نکته  :در این حالت کدون آغاز (اولین کدون) از جایگاه ( Pریبوزوم) خارج میشود.
نکته  :کدون موجود در جایگاه  Aوارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.
نکته  :کدون جدید (سومین کدون ) وارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.
 tRNA -bموجود در جایگاه ( Pکه آمینواسید نداشت -اولین  ،)tRNAریبوزوم را ترک میکند.
 tRNA -cموجود در جایگاه ( Aدومین  )tRNAکه  2تا آمینواسید به آن متصل است وارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.
 -dدر این حالت جایگاه  Aریبوزوم که در آن سومین کدون قرار دارد ،خالی بوده و آماده ی پذیرش tRNAحامل آمینواسید سوم است.
نکته  :تا االن به جایگاه  Aسومین کدون و به جایگاه  Pدومین کدون وارد شده است.
نکته  :تا االن به هرکدام از جایگاههای ریبوزوم ( Aیا  2 )Pتا کدون وارد شده است.
 5با ورود  tRNAحامل آمینواسید بعدی به جایگاه  ،Aچرخه فوق تکرار میشود.
چندتا نکته :
 -aدر مرحلهی ادامه ترجمه همهی tRNAهای ورودی به ریبوزوم ،ابتدا وارد جایگاه  Aو سپس  Pمیشوند .و در نهایت از جایگاه  Pخارج میشوند.
تذکر  :در مرحلهی آغاز ترجمه  tRNAآغازگر مستقیم ًا وارد جایگاه  Pشده و در مرحله ادامه در حین اولین جابهجایی از جایگاه  Pخارج میشود.
 -bبعد از تشکیل آخرین پیوند پپتیدی ،آخرین جابهجایی صورت میگیرد و  tRNAحامل رشتهی پلیپپتیدی وارد جایگاه  Pو کدون پایان وارد جایگاه A
ریبوزوم میشود و سروش مرادی فرآیند ترجمه وارد مرحله ی پایان ترجمه میشود.
 -cفرض کنید کدون  AUGدر مرحله ادامه وارد جایگاه  Aریبوزوم شود .در این حالت  tRNAحامل متیونین(با آنتیکدون  )UACوارد جایگاه  Aریبوزوم می-
شود .دقت کنید به این  tRNAدیگر  tRNAآغازگر نمیگویند .حال بعد از تشکیل پیوند پپتیدی و وقوع جابهجایی؛ tRNAی مذکور وارد جایگاه  Pدر ریبوزوم
میشود.
 -dدر مرحلهی ادامهی ترجمهtRNA ،ی موجود در جایگاه  Aیا  Pمیتواند به بیش از یک آمینواسید اتصال یافته باشد.
 -eدر مرحلهی ادامهی ترجمه tRNA ،موجود در جایگاه  Aحداقل یک آمینواسید دارد( .هنگامی که تازه وارد جایگاه  Aشده است).
فایلآن متصل شده است.
آمینواسید به
تونی بابیش از
کند) یا
ریبوزوم را
آمینواسید
پروتیالً
خوای Pیا اص
جایگاه
موجود
tRNA
ترجمه،
مرحلهی
یکساده که
برنامهای
ترکمی
بگیری،
باید یادش
ندارد(کهخوب
رو خوب
ئن سازی
در می
داریم،
براتون
جالب
ادامهخیلی
انیمیشن
 -fدر یه
 QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای فعالیت پروتئین سازی رو ببینی

ویژه آزمون مرحلـــــه  11آذر قلم چی
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گزینه 4

قبال اشتتاره کرده بودیم که کپکهایی که تحت تاثیر اشتتعهی  Xقرار گرفتند ،به محیط کشتتت کامل انتقال یافتند ،هاگ هایی که تحت تاثیر اشتتعه بودند یا
جهش یافته بودند که در مسیر سنتز آمینواسید آرژنین مشکل داشتند یا کامال سالم بودند و هیییچ مشکلی نداشتند.
برای تشخیص اینکه چه هاگی جهش یافته است یا خیر؟ پس کشت در محیط کشت کامل ،آنها را به محیط کشت حداقل منتقل کردند.
در محیط کشت حداقل  )1 :هاگ جهش یافته رشد نمیکرد

 )2هاگ جهش نیافته رشد میکرد.

فقط یه ستتوال  :به نظر شتتما چرا بعد از اینکه هاگها تحت تاثیر اشتتعه  Xقرار گرفتند به محیط کشتتت حداقل انتقال ندادند و ابتدا به محیط کشتتت کامل
منتقل شدند؟
راجب این سوال فکر کنید!!
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1هاگهایی که جهش یافته بودند زمانی رشد میکردند که آرژنین به محیط کشت افزوده میشد.
گزینه )2هاگ هایی که جهش یافته بودند توانایی تولید نوع خاصی آمینواسید (آرژنین) را نداشتند.

آنالیز سوال

گزینه )3هاگهایی که جهش یافته بودند توانا یی انتقال ژن معیوب آنزیم مسیر سنتز آرژنین را به نسل بعد خود داشتند.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی  ،دامدار

3

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :آزمایش بیدل و تیتم ()401

گزینه 4

باکتریهایی که در رودهی انسان ساکن هستند ،فارغ از اینکه باکتری مفید هستند یا بیماریزا ،همهی ژنهایشان توسط آنزیم  RNAپلیمراز پروکاریوتی
رونویسی میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1اغلب اپرانها توسط پروتئین مهارکننده تنظیم بیان ژن میشوند اینکه چرا نمیگوییم همهی اپران یه دلیل واضح دارد....
اپران مربوط به خودِ پروتیئن تنظیم کننده یا همان مهارکننده ،فاقد اپراتور استتت و تنظیم بیان ژن آن به صتتورت بیان داآمی آن استتت ،منظور اینه که این
پروتئن اگر به اپراتور بخش تنظیمی اپرانی که ژن خودش در اون قرار داره میچسپید ،دیگه کال ساخته نمی شد و تنظیم بیان ژن توی باکتریها میرفت رو
هوا!! ( پس تنظیم بیان ژن اپران پروتئین مهارکننده توسط خودش انجام نمیشه چون بیانش داآمیه و اپراتوری در بخش تنظیمی اون وجود نداره)
گزینه )2دام این گزینه که شاید افتادید توش ،اینه که جایگاه آغاز رونوی سی در  DNAوجود داره ،نه  ( RNAدر واقعا رونو شت جایگاه آغاز رونویسی

آنالیز سوال

در تمام RNAها دیده میگردد)
گزینه )3در باکتریها دو نوع  mRNAبه صورت تک ژنی و چند ژنی داریم :
 mRNA )1چند ژنی داری چندین کدون آغاز و پایان است

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

 mRNA )2تک ژنی فقط دارای یک کدون آغاز و یک کدون پایان میباشد.

مبحث سوال  :مفاهیم بیان ژن ()401

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

دامهای تست

اپران
 1اپران بخشی از مولکول  DNAحلقوی است که متشکل از بخش ساختاری و بخش تنظیم کننده است.
 2بخش ساختار اپران ،بخشی از مولکول  DNAاست که توسط RNAپلیمراز پروکاریوتی رونویسی میشود .این بخش میتواند متشکل از یک ژن
یا چند ژن باشد.

ایتسگاه آموزشی این تست

نکته  :اگر بخش ساختاری اپران تک ژنی باشد mRNA ،حاصل از رونویسی آن به یک نوع رشتهی پلیپپتیدی ترجمه میشود.
نکته  :اگر بخش ساختاری اپران چند ژنی باشد mRNA ،حاصل از آن نیز به چند نوع رشتهی پلیپپتیدی ترجمه خواهد گردید.
 3بخش تنظیم کنندهی اپران ،قسمتی از  DNAحلقوی است که بیان هم زمان ژنها را تنظیم میکند.
بخش تنظیم کننده شامل موارد زیر میتواند باشد:
 -aراهانداز

 -bاپراتور

نکته  :در بخش تنظیمی همهی اپرانها حتماً راهانداز وجود دارد .راهانداز بخشی از  DNAاست که RNAپلیمراز به آن متصل میشود .در ضمن
در هر اپران فقط یک راهانداز وجود دارد .در  DNAحلقوی کلی راهانداز وجود دارد.
نکته  :اپراتور بخشی از  DNAحلقوی است که در بیشتر اپرانها وجود دارد .اپراتور بین اولین ژن ساختاری و راهانداز قرار دارد.
پروتئین تنظیم کننده (مهارکننده) به اپراتور متصل میشود.
نکته  :وقتی که پروتئین تنظیم کننده به اپراتور متصل استRNA ،پلیمراز نمیتواند از روی ژن رونویسی کند .بنابراین اپران خاموش بوده و ژن آن بیان
نمیشود.
نکته  :در اپرانهایی که اپراتور وجود ندارد ،همیشه از روی ژن رونویسی صورت میگیرد و ژن مذکور روشن و درحال بیان شدن است.

2
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

در افراد مبتال به کم خونی واب سته به گلبول قرمز دا سی شکل ،نوعی جهش نقطهای نوع اول (جان شینی) در ژن یکی از ر شتههای پلیپپتیدی هموگلوبین
رخ داده ا ست که سبب شده هموگلوبین غیرطبیعی ساخته شود ،در طی جهش نقطهای نوع اول طول رونو شت  RNAو چارچوب خواندن رمزها تغییری
نمیکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1در طی جهش نقطهای نوع اولی که رخ می دهد کدون یک آمینواستتید به کدون آمینواستتید دیگر تغییر پیدا میکند .بنابراین میتوان گفت که
توالی آمینواسیدی تغییر مییابد ( .توجه  :در طی هر نوع جهش نقطهای توالی حاصل از رونویسی ( )RNAدچار تغییر میشود)
گزینه )2جهش در رشتهی الگو رخ میدهد که این یعنی تغییر رشتهی الگو رخ میدهد ،توالی حاصل از ترجمه پلیپپتید حاصل است که گفتیم تغییر
میکند.
گزینه )4محصول حاصل از ژن رشته ی پلی پپتیدی است که با تغییری که در آن رخ داده است عملکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی  ،دامدار

مبحث سوال  :جهشهای نقطهای ()401

سطح سوال  :متوسط

بیماریهای خونی و موارد مرتبط با آن
پلی سیتمی

افزایش تعداد گلبولهای قرمز و نیز افزایش هموگلوبین در اثر کم رسیدن اکسیژن به
بافتها و یا پرکاری غیرطبیعی مغز استخوان (افزایش غیرطبیعی هماتوکریت)

کمخونی یا انمی

کاهش تعداد گلبولهای قرمز و نیز کاهش هموگلوبین در اثر از دست دادن خون و کمبود آهن

تاالسمی

کمخونی ارثی در اثر اختالل در تولید هموگلوبین

گلبولهای قرمز داسی شکل

کمخونی ارثی در اثر دارا بودن نوع ناقصی از هموگلوبین (در اثر نوعی جهش نقطهای)

کمخونی در اثر زخم معده

چون ویتامین  𝐵21برای سنتز گلبولهای قرمز ضروری است با برداشتن معده یا آسیب دیوارهی آن
و کاهش فاکتور داخلی معده ،تعداد گلبولهای قرمز خون کاهش مییابد.

ماالریا

عامل آن پالسمودیوم فالسی پاروم (آغازی)  /قربانیان این بیماری در اثر کمخونی ،نارسایی کلیه،
کبد و آسیبهای مغزی جان میبازند.

زردی یا یرقان

5

ورود رنگهای صفرا به خون که ممکن است براثر سنگهای صفرا یا بیماریهای خونی و کبدی
صورت گیرد.

گزینه 4

بالفاصله پس ورود عامل پایان ترجمه به جایگاه  Aریبوزوم ،آنزیم پیوند بین پلیپپتیدی و  tRNAرا هیدرولیز میکند ،پس از این اتفاق پیوند بین
آخرین  tRNAو کدون متصل به آن در جایگاه  Pگسسته می شود و پس از آن  mRNAو زیر واحدهای کوچک و بزرگ ریبوزوم نیز از یکدیگر
جدا میشوند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط  ،دامدار

مبحث سوال  :پروتئینسازی ()401

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلـــــه  11آذر قلم چی
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گزینه 3

در فرآیندهای مهندستتی ژنتیک به منظور کلون کردن ژن فاکتور انعقادی  ،IIIIپس از آن که  DNAنوترکیب جذب باکتریها شتتود ،فرآیند تکثیر
ژن بیگانه در جاندار میزبان صورت میگیرد که طی آن همانندسازی  DNAرخ میدهد.
در همانندسازی  DNAدر دو راهیهای همانندسازی ،رشتههای  DNAبه کمک آنزیم هیلیکاز از یکدیگر جدا میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1در طی غربال کردن ،فرآیندهای سلولی در اغلب باکتریهایِ محیط کشت ،مختل میگردد.

آنالیز سوال

گزینه )2در مرحله تولید  DNAنوترکیب آنزیم محدودکننده به یک توالی خاص از وکتور متصل میشود.
گزینه )4در مرحله استخراج ژن ،پالزمید و ژن خارجی به کمک ژل از یکدیگر تفکیک میگردند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :مهندسی ژنتیک ()402

سطح سوال  :متوسط

ایتسگاه آموزشی این تست

کلون کردن ژن
نکته :وقتی از یک ژن نسخههای یکسان متعدد ساخته میشود ،میگویند آن ژن ،کلون شده است.
 DNA -1نوترکیب را در مجاورت باکتری ها قرار میدهند تا آنها را جذب کنند.
نکته :باید از باکتریهایی استفاده کرد که پالزمید ندارند یعنی فقط یک  DNAحلقوی اصلی دارند.
نکته :تعداد کمی از باکتریها موفق به جذب  DNAنوترکیب میشوند.
 -2وقتی  DNAنوترکیب توسط باکتری جذب شد ،باکتری شروع به همانند سازی آنها میکند.
ترکیب :در طی همانندسازی  DNAنوترکیب ،آنزیمهای  DNAپلیمراز و هلیکاز (وظیفهی آن شکستن پیوند هیدروژنی در  DNAاست) نقش دارند.
نکته DNA :نوترکیب میتواند مستتتقل از  DNAاصتتلی همانند ستتازی کنند .بنابراین بعد از مدتی در یک باکتری ممکن استت بیش از یک DNA
نوترکیب وجود داشته باشد.
ترکیبDNA :پلیمراز در طی همانند ستتازی ممکن ا ست عمل ویرایش انجام دهد .بنابراین در طی همانندستتازی حتماً پیوند هیدروژنی شتتکستتته و
تشکیل ،پیوند فسفودی استر حتماً تشکیل میشود .اما اگر ویرایش نیز صورت گیرد حتماً پیوند فسفودی استرنیز شکسته میشود.
ترکیب :تشکیل و شکستن پیوند فسفودی استر در طی همانندسازی توسط DNAپلیمراز صورت میگیرد.
یاداوری :در هر  DNAحلقوی یک جایگاه آغاز همانند سازی و یک جایگاه پایان همانند سازی وجود دارد و معموالً به ازای هر جایگاه آغاز همانند
سازی  2دوراهی همانند سازی ت شکیل می شود .در این حالت فرایند همانند سازی دو جهته بوده و جایگاه پایان همانند سازی مقابل جایگاه آغاز همانند
سازی قرار دارد.
 -3بعد از مدتی که همانندسازی صورت گرفت ،از  DNAنوترکیب نسخههای زیاد و یکسان تولید میشود .به این میگن کلون کردن ژن.
نکته :در طی کلون کردن ژن در باکتری ،آنزیمهای باکتریایی فعالیت میکنند این یعنی آنزیمهای باکتریایی از روی ژن یوکاریوتی (ژن انستتتولین) همانند
سازی میکنند.
تذکر :در یک باکتری ممکن استتت  DNAنوترکیب بیشتر از  DNAاصتتلی همانندستتازی شتتود پس در یک باکتری ممکن ا ست ژن ان سولین و ژن
مقاومت به آنتی بیوتیک بیشتر از ژنهای  DNAاصلی مضاعف شوند.
نکته :چون در باکتری ژن خارجی (ژن انسولین) وجود دارد .به باکتریهایی که  DNAنوترکیب جذب کردهاند میگن جاندار تراژنی.

گزینه 4
7
جانداری که به عنوان واکسن مفید به کار میرود باکتری است ،باکتری که حاال واکسن مفید شدهاست به دلیل حضور ژن پروتئین سطحی ویروس
یا به اصطالح ژن آنتیژن ویروس بیماریزا ،جانداری تراژنی محسوب می شود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1برای ورود ژن به گیاه میتوان از روش م ستقیم یعنی تفنگ ژنی استتتفاده کرد که در این روش ژن مستتتقیم به درون هستتته شتتلیک
میشتتود و نیازی به تولید  DNAنوترکیب نیستتتت و یا روش غیرم ستقیم یعنی تولید  DNAنوترکیب که روش ستتاخت آن در کتاب توضتتیح
دادهشدهاست.
گزینه  )2این نکته رو همیشه یادتون باشه ،ژن القاکنندهیتومور در پالزمید  Tiکه یک ژن باکتریایی است و درون اپران سازماندهی شدهاست،
همواره توسط  RNAپلیمراز ІІدرون سلولهای گیاهان بیان و رونویسی میشود.
گزینه  )3ژن القای کنندهی تومور هر سلول زندهی گیاهی را آلوده نمیکند ،برای مثال سلول های لولهی غربالی زنده ه ستند ولی چون فاقد
هسته هستد و فعالیت متابولیسمی ندارند ،پالزمید  Tiآن را آلوده نمیکند.

4
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال :مهندسی ژنتیک ( )402سطح سوال  :متوسط رو به سخت
وکتورهای گیاهی

دامهای تست

 -1تا چندین سال ،مهندسان ژنتیک وکتور مناسبی که بتواند ژنها را به گیاه انتقال دهد ،در دسترس نداشتند.
 -2تا این که آنان دریافتند که عامل گال نوعی پالزمید باکتریایی استتت .گال نوعی بیماری گیاهی استتت که باعج ایجاد
تومورهای بزرگ بر روی گیاه میشود .این پالزمید ،پالزمید ( Tiالقا کننده ایجاد تومور) نام دارد.
نکته :منظور از تومور ،تودههای سلولی است .بنابراین پالزمید  Tiدارای ژن ایجاد کننده سرطان (در گروهی از گیاهان) است.
ترکیب :در طی سرطان سلول ها به طور غیر طبیعی تقسیم میشوند و تودههای سلولی ایجاد میکنند.

درسنامه آموزشی این تست

ترکیب :هورمون اکسین سبب طویل شدن دیواره سلولی ،هورمون سیتوکینین سبب افزایش تقسیم سلولی در گیاهان میشود.
 -4با توجه به مطالب باال میتوان فهمید که پالزمید  Tiوقتی یک گیاه را آلوده کرد در نهایت سبب سنتز هورمونهای اکسین و سیتوکینین در
گیاه میشتود .وقتی مقادیر این هورمونها در گیاه بیش از حد طبیعی باشتد تقستیم ستلولی (میتوز ی ستیتوکینز) و رشتد ابعاد ستلول افزایش
مییابد .و در نهایت در گیاه مذکور سرطان بروز میکند.
 -5پالزمید  Tiب سیاری از گیاهان زراعی مثل گوجه فرنگی ،توتون و سویا را آلوده میکند .این پالزمید وارد سلولهای گیاهی می شود و
بدین طریق گیاه را آلوده میکند.
نکته :باکتری دارای پالزمید  Tiنمیتواند گیاه گندم را آلوده کند.
 -3درباره پالزمید  Tiباید مطالب زیر را بدانید:
)a
)b
)c
)d
)e
)f

نوعی  DNAحلقوی (کمکی) در نوع خاصی از باکتریست.
دارای ژنهایی است که در  DNAاصلی باکتری (سلول دربرگیرنده) وجود ندارد.
می تواند مستقل از سلول دربرگیرنده همانند سازی کند.
دارای یک جایگاه آغاز همانند سازی و یک جایگاه پایان همانند سازی است.
برای نوع خاصی از آنزیم محدود کننده دارای جایگاه تشخیص است.
ژنهای آن (مثالً ژن ایجاد کننده تومور) در اپران قرار دارند.

)g

ژن ایجاد کنندهی تومور آن ،فقط توسط  RNAپلیمراز یوکاریوتی( )IIرونویسی میشود.

نکته :ژن ایجاد کنندهی تومور موجود در پالزمید  Tiتا وقتی که درون باکتری قرار دارد خاموش ا ست .وقتی پالزمید  Tiوارد سلولگیاهی شد.
این ژن روشن شده و توسط  RNAپلیمراز  IIرونویسی میشود.
تذکر :ژنهای پالزمید  Tiبرای اتصال عوامل رونویسی هیچ جایگاهی ندارند پس فاقد توالی افزاینده هستند.
 )hوقتی باکتری در حال آلوده کردن میزبان خود است ،پالزمید  Tiاز دیوارهی سلولی و غشاء عبور میکند.
 )iپالزمید  Tiهم توستتط  DNAپلیمراز پروکاریوتی (وقتی در باکتری استتت) و هم توستتط  DNAپلیمراز یوکاریوتی (وقتی در ستتلول
گیاهی است) همانندسازی میشود.
 -6به 2طریق میتوان ژن خارجی را وارد گیاه کرد :یکی با استفاده از پالزمید  Tiتغییر یافته و دیگری با استفاده از تفنگ ژنی
مراحل تغییر در گیاه با استفاده از پالزمید  Tiتغییر یافته:
 )aابتدا پالزمید  Tiرا از باکتری خارج میکنیم.
 )bطبق گفتهی کتاب درسی محققان ژن ایجاد کنندهی تومور را از پالزمید  Tiخارج میکنند.
نکته :در مرحلهی  bاز آنزیم محدود کنندهی خاصی استفاده شد.
 )aدر مرحلهی بعد یک  DNAخاص (ژن خارجی که مورد نظر محققان است) را جایگزین ژن ایجاد کنندهی تومور میکند.
نکته :در مرحلهی  cاز  DNAلیگاز برای تشکیل پیوند فسفودی استر استفاده شد.
 )bسپس  DNAنوترکیب را به باکتری بر میگردانند.
 )cباکتری را مجاور سلول گیاهی مورد نظر قرار داده تا آن را آلوده کند و پالزمید نوترکیب وارد سلول گیاهی شود.
 )dحال سلول گیاهی تغییر یافته و سلولهای حاصل از تقسیم آن دارای ویژگیهای مورد نظر خواهند بود.
یه انیمیشننن خیلی جالب براتون داریم ،میخوای مهندسننی ژنتیک رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با برنامهای سنناده که
فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای فعالیت مهندسی ژنتیک رو ببینی

ویژه آزمون مرحلـــــه  11آذر قلم چی
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گزینه 4

درالگوی تعادل نقطهای محیط زندگی جانداران به یکباره خالی شدهاست ،در این نوع الگوی گونهزایی ناگهانی حلقههای حدواسط نداریم ( مربوط
به الگوی تغییرات تدریجی) تا بتوانند در شناخت سیر تحول گونهها نقش داشتهباشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1درالگوی تعادل نقطهای ،تغییرات اندک در طول زمان منجر به تغییرات ناگهانی میشود ،با تغییرمحیط و ازبینرفتن گونههای قبلی،
شرایط برای جایگزینی گونههای جدید فراهم میگردد.
گزینه  )2در الگوی تغییر تدریجی ،در مدت زمان طوالنی رویدادهای تدریجی سبب تشکیل گونههای جدید میشود ،در این نوع
گونهزایی ها (منظور دگر میهنی)عوامل تغییردهندهی ساختارژنی جمعیت مثل انتخاب طبیعی و شارش و حتی رانش نقش دارند.

گزینه  )3درالگوی تعادل نقطهای گونهها به مدت زمان طوالنی ،دچار تغییرات چندانی نشدهاند ،سنگوارهها که مستقیمترین شواهد تغییرگونهها
هستند ،در هر دو الگوی تعادل نقطهای و تغییرات تدریجی شواهدی را اراآه میدهند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط ،دامدار

1

مبحث سوال  :الگوی تغیرات ()404

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 1

در مالنینی شدن صنعتی که در پروانههای شبپرواز فلفلی رخ داد ،عاملی که آللهای
مطلوب را پدید میآورد ،جهش است که همواره رخ میدهد ،جهش جهت تغییر را
تعیین نمیکند (جهت توسط محیط مشخص میشود)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در هر دو جنگل بیرمنگام (آلوده) و جنگل دورست (پاک) تنوع پروانهها حفظ
میشود ،بیان ژن مالنین بیشتر در جنگل بیرمنگام صورت میگیرد.
گزینه  )3در مناطقی که مرگومیر پروانهها بیشتر است (جنگل دورست) ،انتخاب طبیعی
به بیان کمتر ژن مالنین منجر میشود.
گزینه  )4در محیطهای دارای گلسنگ بیشتر(جنگل دورست) ،پروانهی دارای رنگ سفید رنگ شانس بیشتری برای حفظ بقای خود دارد.
نکته مهم  :هر دو پروانه از یک گونه هستند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :مالنینی شدن صنعتی ( )404سطح سوال  :متوسط
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گزینه 3

بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) میکروسفرهایی که  RNAرا جذب کرده بودند برای حفظ حیاتشون به ترکیبات آلی دیگر برای کسب انرژی نیاز داشتند (.تایید گزینه)
مورد دوم) کواسرواتها فاقد  RNAبودند RNA( .دارای خاصیت آنزیمی است) (رد گزینه )
مورد سوم) کوا سرواتها و میکرو سفرها ساختار غ شای دوالیه دارند ،فقط میکرو سفرهای RNAدار انتقال صفات به ن سل بعدی را انجام میدهند.
(رد گزینه )
مورد چهارم) برخی ریزکیسههای پپتیدی (میکروسفرها) میتوانستنداولین مولکول خودهمانندساز( )RNAرا جذب خود کنند( .رد گزینه )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :سازماندهی سلول ( )403سطح سوال  :نسبتا سخت

 11گزینه 2
تالسمی نوعی صفت اتوزومی مغلوب است ،در جمعیت گفته شده است که فراونی مردان سالم در جمعیت 12 ،برابر افراد بیمار است ،مردان سالم در جمعیت
برای اینکه به کل افراد جمعیت تبدیل شود ،دوبرابر میگردد ،یعنی افراد سالم  24برابر افراد بیمار هستند.
طبق گفتههای سوال و اطالعات خودمون :
 24 aa = 2Aa + AAو همچنین داریم AA + 2Aa + aa = 1 :
میتوان با جایگذاری گفت که  a = 2.2 ← 25 aa = 1 ← 24 aa + aa = 1 :و A = 2.0
* فراوانی نسبی افراد مغلوب به غالب :

= 2.2416

* فراوانی نسبی افراد ناخالص به افراد غالب :

= 2.33

* فراوانی نسبی هموزیگوس به غالب :

= 2.720

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و محاسباتی

12

4 ×0.4 ×0.8

=

4 ×0.4 ×0.8+0.8 ×0.8 0.69
0.8 ×0.8+0.4 ×0.4
0.98

=

4 ×0.4 ×0.8+0.8 ×0.8 0.69
0.8 ×0.8
0.92

= 2.666

* فراوانی نسبی افراد خالص غالب به افراد غالب :

1

42
0.24

0.69

=

4 ×0.4 ×0.8+0.8 ×0.8

مبحث سوال  :محاسبات ژنتیک جمعیت ( )405سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

این نکته رو بارها دیدید ،ژنوتیپ پوسته ی دانه در نهاندانگان ،ژنوتیپ سلول مادر را دارد ،بنابراین ،هرگز ژنوتیپ رویان با والد ماده یکسان نمیشود ،پس
ژنوتیپ پوستهی دانه نیز با رویان درون دانه ،کامال متفاوت است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ژنوتیپ کاللهی حاصل از رشد زیگوت متفاوت از ژنوتیپ والد ماده خود است اما میتواند مشابه والد نر یا متفاوت از آن باشد.
گزینه  )2ژنوتیپ آلبومن موجود در دانه ،حداکثر دارای دو آلل مشابه با یکدیگر است ( .آلل گرفته شده از والد ماده دوبرابر وجود دارد)
گزینه  )4گامتهای ایجاد شده توسط والدین میت واند شبیه یکدیگر باشد ،مثال از آمیزش شبدر نر ( )ABبا شبدر ماده ( )BCگامت  Bتوسط هر
دو والد میتواند ایجاد شود( .گامتی که در هر دو والد مشابه باشد ،هرگز موفق به لقاح نخواهد شد)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط

13

مبحث سوال  :جمعیت شبدر ( )405سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

اگر در جمعیتی در حال تعادل ،فراوانی افراد ناخالص (هتروزیگوس)  4برابر افراد مغلوب باشد ،به این معنی است که :
1

)← A = 2a ← 2Aa = 4 × (aa

2

1

=a

فراوانی نسبی ژنوتیپ های مختلف برابر :

1
9

2

= aa

=A
4
9

= Aa

4
9

طبق گفته ی سوال نسبت فراوانی افراد ناخالص به افراد غالب برابر با :

= AA
1
4

=

2
6
8
6

طبق گزینه ها نسبت فراوانیها خواسته شده :

افراد هتروزیگوس به هموزیگوس غالب 1 :
افراد هموزیگوس مغلوب به هتروزیگوس :

1
2

افراد مغلوب به غالب :

1
8

افراد غالب به هموزیگوس غالب 4 :

ویژه آزمون مرحلـــــه  11آذر قلم چی
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گزینه 2

عواملی از قبیل شتتارش ،جهش و آمیزشهای غیرتصتتادفی و انتخاب طبیعی در ایجاد افراد جدید موثراند ،همهی عوامل ذکر شتتده توانایی افزایش توان
جمعیت را دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1آمیزشهای غیرتصادفی فراوانی آلل را تغییر نمیدهد ،آمیزش غیرهمسان پسندانه در افزایش گوناگونی نقش دارد.

آنالیز سوال

گزینه  )3جهش منجر به ایجاد صفات جدید میشود ،که در دراز مدت منجر به تغییر در سیمای جمعیت و گونهها میشود.
گزینه  )4رانش و شارش یک طرفه و انتخاب طبیعی سبب حذف آللها میگردند ،رانش و شارش یک طرفه تنوع را کاهش میدهند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :عوامل تغییر دهندهی ساختار ژنی ()405
بررسی عوامل بر هم زنندۀ تعادل هاردی – واینبرگ

هاردی – واینبرگ

عوامل برهم زننده تعادل

توانایی تغییر نوع الل

توانایی تغییر فراوانی الل

ژنوتیپ ها

توانایی تغییر فراوانی

آمیزشهای غیر تصادفی

15

توانایی برهم

انتخاب طبیعی

هموزیگوت ها

-

+

+

+

+

+

+

پسندانه

تغییر فراوانی

درون آمیزی

-

-

+

↑ +

↓ +

+

+

پسندانه

هتروزیگوت ها

ناهمسان

-

-

+

↓ +

↑ +

+

+

همسان

تغییر فراوانی

-

-

+

↑ +

↓ +

+

+

فراوانی فنوتیپ ها

رانش ژن

-

+

+

+

+

+

+

توانایی تغییر

شارش ژن

-

+

+

+

+

+

+

زدن تعادل H.W

جهش

+

+

+

+

+

+

+

گزینه 3

تکثیر کروموزومهای والدین در فرزندان ،در طی تقسیم میتوز است که این اتفاق با تفکیک کروموزومهای والدین در هنگام تقسیم میوز متفاوت است.
یه نکته هم یادتون باشه  :تبادل قطعه  DNAبین دو کروموزوم جهش است.

آنالیز سوال

تنها مورد اول نادرست بوده و سایر گزینهها درست عنوان شده اند.

نوع سوال  :استداللی خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی ( )404سطح سوال  :نسبتا سخت

 16گزینه 1
فراوانی افراد دارای گروه خونی به جز  × 5 = Oافراد دارای گروه خونی 0.04 + O
از طرفی میدانیم فراوانی همهی گروههای خونی برابر  1است ،پس با این حساب داریم :
 2.24 = 1ی ) 5 × f(OOی )f(O) = 0.4 ← f(OO) = 2.16 ← 6 f(OO) = 2.96 ← f(OO
با توجه به گفتهی سوال که  f(A) = f(B) + 0.2و از طرفی چون  f(A) + f(B) + f(O) = 1میتوان گفت  f(A) = 0.4 :و  f(B) = 0.2است.
فراوانی افراد دارای گروه خونی هموزیگوس  f(OO) = 2.16 :ی  f(AA) = 2.16ی 0..0 = f(BB) = 2.24
فراوانی افراد هتروزیگوس 0.04 :
نسبت فراوانی افراد هموزیگوس به افراد هتروزیگوس :

9
16

=

36
64

8

:9

 02 + 02زیست شناسی تک رقمیها

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

 17گزینه 3
برای حل این تست باید به یه نکته خوب دقت کنیم:
کاهش فراوانی افراد غالب در طی چندین ن سل یعنی افزایش فراوانی افراد مغلوب به همون اندازه ،و این یعنی اون در صد  2برابر ب شه تا کاهش فراونی
افراد ناخالص در طی اون چندین نسل به دست بیاد.
خب  14درصد کاهش یعنی  20درصد در فراوانی افراد ناخالص کاهش رخ داده
هموزیگوس

هتروزیگوس

(خالص)

(ناخالص)

والدین اولیه

%86

%22

نسل اول

%68

%68

نسل دوم

%22

%6

نسل سوم

%28

%8

در طی  .نسل :
اگر فراوانی افراد ناخالص نسل اول رو  Xدر نظر بگیریم ،کاهش فراوانی پس از یک نسل
است ،بنابراین می توان گفت :
𝑋
2

+

X
4

+

X
0

𝑋
2

و در نسل دوم برابر

𝑋
4

و در نسل سوم برابر

𝑋
0

= 2 × 22 = X + 2X + 4X ← %22

← %.2 = X ← 2 × 22 = 7X

16

آنالیز سوال

= 0.100
با توجه به جدول باال  :نسبت هتروزیگوس نسل اول به هموزیگوس نسل سوم :
96
سطح سوال  :نسبتا سخت
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،محاسباتی مبحث سوال  :خود لقاحی ()405
 18گزینه 2
تعیین جهت تغییر جمعیتها ،برعهده محیط استتتت ،محیط در ایجاد تنوع در افراد نقشتتی ندارد .تنوع بر اثر جهش ،نوترکیبی و آمیزش ناهمستتان
پسندانه و  ...افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  5 )1عامل در تغییر خزانهی ژنی نقش دارند  )6 :جهش  )2رانش  )2شارش  )8آمیزش غیرتصادفی  )5انتخاب طبیعی
که در این میان جهش سبب ایجاد آللهای جدید میشود.
گزینه  )3انتخاب طبیعی با حذف آللهای نامطلوب از جمعیت ،می تواند سیمای جمعیت را تغییر دهد.
گزینه  )4رانش ژن و انتخاب طبیعی ،در تغییر فراوانی آللها موثراند و در گونهزایی دگرمیهنی می توانند سبب واگرایی بیشتر بین
خزانههای ژنی جمعیتهای جدا شده شوند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :عومال برهم زننده تعادل جمعیت ()405

سطح سوال  :نسبتا سخت

 11گزینه 4
آمیزش انتخابی یا هدف دار یا غیر تصادفی ،شامل  3تا آمیزش میشه ،در آمیزش غیرهمسانپسندانه فراوانی افراد هتروزیگوس افزایش و
افراد خالص کاهش مییابد ،همچنین میتوان گفت افزایش فنوتیپ غالب و کاهش فنوتیپ مغلوب دیده میشود .افزایش افراد ناخالص در جمعیت تنوع
رو افزایش می دهد( .آمیزش غیرهمسان پسندانه ،تنوع رو در جمعیت افزایش میده بدون تغییر در فراوانی نسبی آللها)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در آمیزشهای همسان پسندانه و درون آمیزی ،افزایش فراوانی نسبی افراد مغلوب دیده میشود ،در درون آمیزی احتمال آمیزش با
خویشاوندان باال میرود نه در هر دو نوع آمیزش!
گزینه  )2در آمیزشهای همسان پسندانه و درون آمیزی ،کاهش فراونی نسبی افراد هتروزیگوس دیده میشود ،موثر بودن فنوتیپ در آمیزش در
ارتباط با آمیزش همسان پسندانه است و در ارتباط با درون آمیزش صدق نمیکند.
گزینه  )3در آمیزش غیرهمسانپسندانه افزایش فنوتیپ غالب و کاهش فنوتیپ مغلوب دیده میشود .آمیزش های غیرتصادفی با اینکه فراوانی آلل-
ها رو تغییر نمیدهند ولی چون فراوانی نسبی ژنوتیپ ها رو تغییر میدهند ،ساختار ژنی جمعیت رو تغییر میدهند.
( آمیزشهای غیرتصادفی از عوامل تغییردهندهی ساختار ژنی جمعیتها هستند)

ویژه آزمون مرحلـــــه  11آذر قلم چی
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گزینه 2

در طی انتخاب طبیعی با تغییر در فراوانی آللها به دنبال حذف شدن آللها مطلوب ،فراوانی آللها و ژنوتیپها دچار تغییرات شده و ساختار ژنی
جمعیت تغییر میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در شارش ژن اگر ژنهای یکسانی به تعداد مساوی بین دو جمعیت جابهجا گردد ،دو جمعیت در حال تعادل باقی خواهند ماند.
گزینه  )3نوترکیبی معموال فراوانی آللها را تغییر نمیدهد ،به طور مثال در کراسینگ اور که سبب افزایش تنوع و نوترکیبی میشود ،فراوانی آللها
ثابت میماند.
گزینه  )4در آمیزشهاش ناهمسان پسندانه ،فراوانی ژنوتیپهای ناخالص و هتروزیگوس افزایش یافته و ژنوتیپهای خالص کاهش خواهند یافت.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :عومال برهم زننده تعادل جمعیت ()405
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سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

پادتن توسط پالسموسیتها ساخته میشود .سلولهای خاطره توانایی سنتز پادتن ندارند.
با ورود آلرژن تکراری به بدن سلولهای خاطره با آلرژن برخورد میکنند.
سلولهای خاطره ابتدا رشد و تقسیم میکنند و سپس تمایز مییابند و تعدادی پالسموسیت و تعداد کمتری سلول خاطره تولید میکنند.

آنالیز سوال

پالسموسیتها نوعی پادتن خاص ( )IgEکه تمایل زیادی به اتصال بر سطح ماستوسیتها و بازوفیلها دارد ،ترشح میکنند .بنابراین
سطح پادتن  IgEدر خون زیاد میشود .پادتنهای خاص مانند بار اولی که آلرژن وارد بدن شد به سطح ماستوسیتها متصل میشوند.
با قرار گرفتن آلرژن بر سطح پادتنهای متصل به ماستوسیت هیستامین از ماستوسیتها آزاد میشود .آزاد شدن هیستامین باعث افزایش
نفوذپذیری مویرگها میشود .با آزاد شدن هیستامین و چند مادهی شیمیایی دیگر تعداد اآوزینوفیل و مهاجرت آنها به ناحیهی ملتهب افزایش
مییابد.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،خط به خط ،شمارشی

مبحث سوال  :آلرژی ()301

سطح سوال  :سخت

کادر آموزشی این تست

مقایسهی برخورد اول و دوم با آنتیژن :
 -aدر برخورد اول لنفوسیت  Bبه آنتیژن متصل میشود ولی در برخورد دوم سلول  Bخاطره
آنتیژن را شناسایی میکند.
 -bتعداد سلول  Bخاطره از لنفو سیت  Bاولیه در بدن بی شتر ا ست ،بنابراین در برخورد دوم
زودتر آنتیژن شناسایی میشود.
 -cدر برخورد دوم مقدار بیشتری پال سموسیت و پادتن تولید می شود بنابراین در برخورد دوم
با آنتیژن ،با شدت بیشتری مقابله میشود.
 -dدر برخورد اول پال سمو سیت از تق سیم لنفو سیت  Bاولیه ایجاد می شود ولی در برخورد
دوم پالسموسیت حاصل تقسیم سلول  Bخاطره است.
 -eدر برخورد دوم مقدار پادتن تولید شده بی شتر ا ست .بنابراین در برخورد دوم مقدار پادتن
در بدن دیرتر از برخورد اول ،کم میشود.
 -fدر برخورد دوم چون مقدار پادتن ترشتتح شتتده بیشتتتر استتت ،احتمال فاگوستتیتوز آنتیژن
توسط ذره خوارها (مانند ماکروفاژها) بیشتر افزایش مییابد.

22

گزینه 3

لنفوسیتهای  Tکشنده و سلول  Tخاطره در ایمنی سلولی نقش دارند.
در برخورد اول و دوم لنفوسیتهای  Tبا آنتیژنی خاص ،از سلولهای  Tکشنده پرفورین ترشح میشود و به دلیل اینکه در برخورد دوم مقدار
بیشتری لنفوسیت  Tخاطره ایجاد میشود سرعت شناسایی آنتیژن خاص (تکراری) افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :

آنالیز سوال

گزینه  )1لنفوسیتها قدرت فاگوسیتوز ندارند.
گزینه  )2لنفوسیتهای  Tخاطره توانایی سنتز پرفورین را ندارند.
گزینه  )4لنفوسیتهای  Bو پالسموسیتها در ایمنی سلولی نقش ندارند .بنابراین در ایمنی سلولی پادتن ترشح نمیشود.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی

مبحث سوال  :ایمنی سلولی ()301

سطح سوال  :متوسط

11

:11

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی
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گزینه 2

از نظر علمی این تست دو تا جواب دارد ولی از نظر کتاب درسی فقط گزینه ( )2صحیح است.
بسیاری از گلبولهای سفید به جز ماکروفاژها و لنفوسیتهای خاطره از چند ساعت تا چند هفته بیشتر زنده نیستند .همهی گلبولهای
سفید هم ژنوم هستهای مشابه سلولهای حاشیهای معده دارند زیرا ژنوم هستهای همهی سلولهای پیکری مشابه میباشد .بنابراین
بسیاری از گلبولهای سفید کمتر از چند هفته زنده هستند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1لنفوسیتها و ماکروفاژها با سلولهای سرطانی مبارزه میکنند .لنفوسیتها و ماکروفاژها همگی متعلق به آگرانولوسیتها هستند.
گزینه  )3گرانولوسیتها (نوتروفیلها ،اآوزینوفیلها و بازوفیلها) ،مونوسیتها ،لنفوسیت  Bو لنفوسیت  Tبه طور مستقیم از سلولهای
بنیادی مغز استخوان ایجاد میشوند .عمر همهی موارد نام برده از چند ساعت تا چند هفته میباشد .ماکروفاژها میتوانند بیش از یک سال
زنده بمانند .دقت کنید مونوسیتهایی که به ماکروفاژ تبدیل نمیشوند عمر کوتاهی دارند و نمیتوانند مانند ماکروفاژ یک سال صادقانه از
مرزهای خونی و بافتی دفاع کنند.

آنالیز سوال

گزینه  )4بیشتر پالسموسیتها و لنفوسیتها در بافتهای لنفی ایجاد میشوند و همگی در دفاع اختصاصی فعالیت میکنند.
نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی ،دامدار
تولید

گلبول های سفید

مبحث سوال  :ترکیبی از عملکرد گلبولهای سفید ()301

نوتروفیلها
ائوزینوفیلها

قرمز استخوان

بینادی مغز

سلول های

غیر اختصاصی

انگلی

بازوفیلها
مونوسیتها

قرمز

استخوان

لنفی

در بافت های

های موجود

آگرانولوسیت ها

ماکروفاژها
لنفوسیت

لنفوسیتها

در بافت

منشأ ثانویه

های بنیادی

بینادی مغز
بنیادی مغز
مونوسیت ها
آن ها سلول

سلول های
سلول های
از تغییر شکل

غیر اختصاصی
غیر اختصاصی
اختصاصی

ایجاد پاهای کاذب در بافت ها

فاگوسیتوز می کنند.

حرکت آمیبی در بافت ها

باشید!!!

منشأ اولیه

غیر اختصاصی

آلرژی

بروز عالئم

هیستامین و

قرمز استخوان

گرانولوسیت ها

قرمز استخوان

بنیادی مغز

سلول های

ها

کاذب در بافت-

شیمیایی

پاهای
ایجاد
اختصاصی
غیر

تاکتیک

شکل در بافتها

ماکروفاژها

حرکات آمیبی

همکاری با

ائوزینوفیل (هسته دو قسمتی) – مونوسیت ( هسته بزرگ و لوبیایی شکل)

مونوسیتها و

گلبولهای سفید باال به ترتیب نوتروفیل (هسته  .تا  5قسمتی) – لنفوسیت (دارای گیرنده آنتیژنی) –

بیماری های

ندارد

دارد

ترشح

زیاد)

هر دو عوامل بیماری زا را

دارد

دارد

با ما همراه

(خیلی

ندارد

دارد

میکروبها

دارد

دارد

دارد

خون

یک هستهی کروی شکل

دارد

کم)

ماکروفاژ تبدیل می شوند.

یک هسته

ندارد

(خیلی

دارد

(کم)

و عدم انعقاد

یک هستهی لوبیایی شکل

دارد

دارد

دارد

مونوسیت ها در بافت ها به

قسمتی

دارد

دارد

ترشح هپارین

چند

دارد
(کم)

دارد

دارد

مبارزه با

چند قسمتی

دارد

دارد
(کم)

در خون

در بافت

ذرات خارجی و

چند قسمتی

دارد

دارد
(زیاد)

حضور

حضور

نوع
فعالیت

اعمال

فاگوسیتوز

نوع هسته

دیاپدز

فاگوسیتوز

سطح سوال  :نسبتا سخت
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 24گزینه 1
همهی انواع لنفوستتتیتهایی که در خون یک فرد یافت میشتتتود شتتتامل لنفوستتتیتهای بالغ  Bو  Tو همچنین لنفوستتتیتهای  Bو  Tخاطره و حتی
لنفوسیتهای  Tنابالغ که از مغز استخوان به تیموس میروند.
بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) لنفوسیتهای  Tبالغ که از مغز استخوان به سمت تیموس برای بالغ شدن می روند توانایی شناسایی عوامل بیگانه را ندارند( .بالغ شدن
لنفوسیت یعنی کسب توانایی شناسایی اختصاصی عوامل بیماریزا) (رد گزینه )
مورد دوم) تنها لنفوستتیتهای  Bو  Tاولیه از تقستتیم مستتتقیم مغز استتتخوان ایجاد میگردند ،در صتتورتی که لنفوستتیت های  Bو  Tخاطره از
تقسیم شدن لنفوسیتهای  Bو Tاولیه پدید میآیند( .رد گزینه )
مورد سوم) لنفو سیتهای بالغ با فعالیت خود در نهایت فعالیت فاگو سیتهای خون را ت شدید میکنند ،ولی لنفو سیتهای نابلغ  Tچون توانایی

آنالیز سوال

شناسایی ندارند ،پس نقشی در تشدید فعالیت فاگوسیتها ندارند( .رد گزینه )
مورد چهارم) همهی لنفوسیت های گفته شده توانایی دیاپدز و عبور از منافذ مویرگی و ورود به مایع میان بافتی را دارند ( .تایید گزینه)
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :ایمنی سلولی و همورال ()301

کادر آموزشی این تست

محل حضور لنفوسيتها
لنفو سیتهای  Bو  Tپس از بالغ شدن وارد جریان خون می شوند .تعدادی از لنفو سیتها بین خون و لنف در گردشاند و عدهای دیگر به
گرههای لنفی ،طحال ،لوزهها و آپاندیس منتقل و در این اندام مستقر میشوند.
توجه  :منظور از اعضای لنفاوی ،طحال ،گرههای لنفاوی ،لوزهها ،آپاندیس و  ...است که بعداً همگی را توضیح میدهم.
نکته  :لنفوسیتها توانایی دیاپدز دارند و هنگامی که بین خون و لنف در گردشاند ،از منافذ موجود در مویرگها از طریق دیاپدز عبور میکنند.
محل حضور

لنفوسیت  Bبالغ

لنفوسیت  Bنابالغ

لنفوسیت  Tبالغ

لنفوسیت  Tنابالغ

خون

+

-

+

+

اعضاي لنفاوي

+

-

+

-

نکته  :در تیموس به طور همزمان لنفوسیت  Tبالغ و نابالغ وجود دارد.
نکته  :اگر تصور کردید که در مغز استخوان لنفوسیت  Tبال غ وجود ندارد ،مطمئن باشید به گمراهی پنهان دچار شدید و دلیل این امر این است که
لنفوسیتهای  Tپس از بلوغ توسط جریان خون وارد مغز استخوان میشوند.

محل توليد ثانويهي لنفوسيتها
* لنفو سیت های بالغ پس از ورود به جریان خون و ا ستقرار یافتن در اع ضای لنفاوی ،با عوامل بیماریزا شروع به مبارزه میکنند .این سلولها پس
از برخورد با عوامل بیماریزا و سایر آنتیژنها ،رشد میکنند (ابتدا) ،تقسیم می شوند (سپس میتوز ی سیتوکینز) و سلولهای حاصل از تقسیم
تمایز (تنظیم بیان ژن) مییابند (به قول کتاب درسی تغییر میکنند).
* لنفو سیتها تنها سلولهای موجود در خون ه ستند که توانایی تق سیم شدن دارند .در نتیجه لنفو سیتهای  B,Tدر اع ضای لنفاوی ،خون و ...
تقسیم میشوند و تعداد آنها زیاد میشود به این میگن تولید ثانویهی لنفوسیتها.
یادآوری  :تولید اولیهی لنفوسیتها در مغز قرمز استخوان صورت میگیرد.
نکته :لنفوسیتها میتوانند در محل ساخته شدن گیرندههای آنتیژنی خود (اعضای لنفاوی ی سایر بافتها ی مغز قرمز استخوان ی طحال) ،فعالیت
ذرهخوارها را افزایش دهند.

:13
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

پادتنها توانایی اتصال به عوامل بیماریزا را به طور اختصاصی دارند و توسط شبکه آندوپالسمی زبر ساخته میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2پرفورین و پروتئین مکمل توانایی تخریب غشای پالسمایی را دارند ولی فقط پرفورین عمل اختصاصی داراست.
گزینه  )3همه پروتیینهای واجد نقش درمبارزه با عامل هپاتیت  )1 :پرفورین  )2پادتن  )3اینترفرون هستتتند اما همگی توستتط لنفوستتیت
Tکشنده ترشح نمیشوند.

آنالیز سوال

گزینه  )4پروتئینهای مکمل در برخورد با میکروبها فعال میشوند.
مبحث سوال  :پروتئینهای دفاعی()301

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،مفهومی

سطح سوال  :متوسط

کادر آموزشی این تست

درسنامهي پادتن
پادتنها نوعی از پروتئینهای تر شحی ه ستند که تو سط پال سمو سیتها (نه لنفو سیتها) ساخته می شوند هر مولکول پادتن از چند ر شتهی
پلیپپتیدی ساخته شده است ،بنابراین در ساخته شدن آن از روی چند ژن رونویسی میشود.
نکته  :پروتئینهای ترشحی مانند پادتن توسط ریبوزومهای شبکه آندوپالسمی زبر و جسم گلژی ساخته میشوند.
نکته  :پادتن فعال درون شبکه آندوپالسمی زبر ساخته میشود.
نکته  :پادتنها طی فرآیند اگزوسیتوز به خارج پالسموسیت ترشح میشوند.
نکته  :برای انجام فرآیند اگزوسیتوز به  ATPو یون کلسیم نیاز است.
شکل پادتنها مشابه گیرندههای آنتیژنی است یعنی به شکل  Yهستند
بخشهای  Aو  Bهر پادتن خاص (مانند گیرندهی آنتیژنی) دارای
توالی آمینواسیدی یکسان هستند و فقط به یک نوع آنتیژن متصل میشوند.
نکته  :توالی آمینواسیدی  Aو  Bدر انواع مختلفی از پادتنها متفاوت میباشد.
نکته  :شکل فضایی و رابطه مکمل  Aو  Bسبب میشود که پادتنها (مانند گیرنده آنتیژنی)
به صورت اختصاصی عمل کرده و فقط یک نوع آنتیژن را شناسایی میکنند.
* پادتنها در خون ،پالسما و مایع بین سلولی محلول هستند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که پادتنها میتوانند از رگ خارج شوند و در مایع میانبافتی و لنف هم حضور داشته باشند.
* پادتنها کارهای متفاوتی را میتوانند انجام دهند :
 -aدر سادهترین روش ،پادتنها میتوانند به آنتیژنها مت صل شوند و آنها را خنثی کنند منظور از خنثی شدن آنتیژن تو سط پادتن این ا ست که
مانع از اتصال و تأثیر میکروبها بر سلولهای میزبان میشوند.
 -bگفتیم هر پادتن دارای دو جایگاه برای اتصال به آنتیژن است .بنابراین پادتنها میتوانند به چندین آنتیژن متصل شوند و آنها را به هم بچسبانند.
 -cاتصال چندین پادتن به چندین آنتیژن سبب میشود که آنتیژنها رسوب کنند.
نکته  :موارد  c,b,aباعث میشود که ماکروفاژها راحتتر آنتیژن را ببلعند و فاگوسیتوز افزایش یابد.
نکته  :پادتن ها نمیتوانند آنتیژن را نابود کنند بلکه آن را غیرفعال (خنثی) میکنند .نابود کردن عوامل بیماریزا و پادتن متصتتتل به آن به وستتتی لهی
فاگوسیتها مانند ماکروفاژها انجام میشود.
نکته  :عمر پادتنها در بدن زیاد نیست و بعد از مدتی مقدار آنها در بدن کاهش مییابد.

26

گزینه 2

بیماری هرپس از عفونتهای ویروسی به شمار میرود که هم ایمنی همورال و هم ایمنی سلولی میتوانند با آن مقابله کند ،سلولهای شرکت کننده در
ایمنی سلولی سلولهای  Tکشنده میتوانند با ترشح پرفورین ،باعث از بین رفتن سلولهای آلوده به ویروس گردند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بیماری ذات الریه نوعی بیماری باکتریایی ا ست ،گرانولی ستهای شرکت کننده در پا سخ التهابی شامل نوتروفیلها ،توانایی تر شح مادهای
برای از بین بردن باکتریها ندارند بلمه با فاگوسیتوز این عوامل بیماریزا را نابود میکنند.
گزینه  )3ماالریا از جمله بیماری هایی است که توسط آغازیان انگل (هاگداران) در انسان ایجاد می شود ،سلولهای ترشح کننده هپارین (ضد انعقاد
خون) که بازوفیلهای خونی هستند ،در مبارزه با این انگلها نقشی ندارند (اآوزینوفیلها میتوانند با ترشح موادی عامل بیماری را نابود کنند)
گزینه  )4عامل برفک دهان نوعی قارچ به نام کاندیدا آلبیکنز است ،سلولهای لنفوسیت  Bخاطره توانایی شناسایی عامل بیگانه را دارند ولی مادهای
برای مبارزه با آن ترشح نمیکنند.

ویژه آزمون مرحلـــــه  11آذر قلم چی
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گزینه 3

پتتس ازشناستتایی اولیتته آلتترژن دربرخورداول،دربرخوردهتتای بعتتدی بتته دلیتتل حضتتور لنفوستتیت هتتای خاطره،شناستتایی ستتریع تروپاستتخ
ایمنی شدیدترازدفعه قبل رخ میدهد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ماستوسیتها تنها در بافت مشاهده میشوند و نه درخون!
گزینه  )2بالفاصله قبل از بروز عالآم آلرژی ،در حین برخورد آلرژن با پادتنی است که در سطح ماستوسیت قرارگرفته است و ساخت هیستامین

آنالیز سوال

آغازشده است (نه میشود!)
گزینه  )4وزیکولهای ترشحی موجود در ماستوسیتها واجد مواد دیگری عالوه بر هیستامین میباشند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

مبحث سوال  :آلرژی()301

سطح سوال  :متوسط

کادر آموزشی این تست

درسنامه ماستوسيتها
«ماستوسیتها مشابه بازوفیلهای خون هستند ولی در بافتها وجود دارند».
با توجه به مطلبی که اآلن گفتم میتوانیم بفهمیم که ماستوسیتها و بازوفیلها از همه نظر (جز محل حضور در بدن) با هم شباهت دارند.
در مورد ماستوسیتها لكی چیز است که باید بدانید :
 -aدر خون دیده نمیشوند.
 -bدر مخاط ،زیر مخاط ،بافتهای پیوندی (به جز خون) ،پوست و حتی بافتهای لنفاوی وجود دارد.
 -cدارای جایگاههایی برای نوع خاصی از پادتن هستند.
 -dدارای هستهی گرد هستند.
 -eدارای تعداد زیادی وزیکول (محتوی هیستامین) هستند که تعدادی از آنها نزدیک غشای پالسمایی میباشند.
 -fکار اصلی آنها سنتز و ترشح هیستامین است.
 -gهیستامین را درون وزیکولهایی ذخیره کردند.
 -hما ستو سیتها به طور عادی دارای گیرندهی آنتیژنی نی ستند و پادتنهای مت صل شده بر سطح آنها نقش گیرندهی آنتیژنی دارد.
بنابراین گیرندهی آلرژن در ماستوسیتها توسط پالسموسیتها ساخته میشود.

طراح  :سروش مرادی

نکته  :ژن رمزکنندهی گیرندهی آلرژن در ماستوسیتها (و سایر سلولهای هستهدار بدن) وجود دارد اما توسط پالسموسیتها بیان میشود.
نکته  :در افرادی که به آنتیژن خاصی آلرژی دارند ،مقدار ماستوسیتهای دارای پادتن بیشتر از سطح طبیعی است.
 -5در اینجا میخواهیم در مورد بازوفیلها حرف بزنیم .به قول کتاب در سی «ما ستو سیتها م شابه بازوفیلهای خون ه ستند» با توجه به «قول
کتاب درسی» میتوانیم موارد زیر را در مورد بازوفیلها و ماستوسیتها بفهمیم :
 -aبازوفیلها از نظر ساختار و عملکرد مشابه ماستوسیتها هستند.
 -bدر وزیکولهای هر دو عالوه بر هیستامین ،هپارین نیز وجود دارد.
 -cماستوسیتها و بازوفیلها دارای جایگاههایی برای نوع خاصی از پادتن ( )IgEهستند.
 -dهر دو با ترشح هیستامین سبب بروز آلرژی میشوند.

28

گزینه 4

تنها سلولهای لنفوسیت هستند که توانایی تقسیم متیوز و عبور از نقاط وارسی چرخهی سلولی دارند و همانطور که خودتون میدونید ،لنفوسیتها پس از بلوغ
(کسب گیرندهی آنتیژنی) ابتدا وارد خون میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مادهی ضد انعقاد خون (هپارین) توسط بازوفیلهای خون ،تولید میشود ،این سلولها فاقد حرکات آمیبی شکل هستند.
گزینه  )2تمامی گلبولهای ستتتفید توانایی دیاپدز (عبور از منافذ مویرگ) را دارند ولی تنها گروهی از لنفوستتتیتها پیوستتتته بین خون و لنف در حال گردش
هستند.

آنالیز سوال

گزینه  )3سلولهای خونی استقرار یافته در گرههای لنفاوی ،لنفوسیتها هستند ،این سلولها در خط دفاع اختصاصی بدن فعالیت میکنند.
نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :ترکیبی از عملکرد گلبولهای سفید ()301

سطح سوال  :نسبتا سخت

:15
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

یه انیمیشنننن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای آلرژی رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای ساده که فایل  QRرو ا سکن می کنه ،ت صویر مقابل رو ا سکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای
آلرژی رو ببینی

آنالیز سوال

21

گزینه 1

نوتروفیلها واجد هسته چندقسمتی و بیشترین فعالیت فاگوسیتوزی اند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

مبحث سوال  :گلبولهای سفید ()301

سطح سوال  :متوسط

کادر آموزشی این تست

نوتروفیلها
 -1دارای هسته  3تا  5قسمتی هستند :
 -2تحرک زیادی دارند.
 -3با پدیدهی فاگوسیتوز و گوارش درون سلولی (به وسیلهی آنزیمهای لیزوزمی) موجب از بین رفتن ذرات
خارجی میشوند .در ضمن وظیفهی اصلی آنها فاگوسیتوز و متالشی کردن ذرات خارجی است.
 -4اولین گلبولهای سفیدیاند که از خون خارج شده (طی دیاپدز) و وارد ناحیه آسیب دیده میشوند.
 -5در بافتها دارای حرکت آمیبی بوده و طی حرکت آمیبی عوامل بیماریزا را فاگوسیتوز میکنند.
 -6در خون کروی بوده و حرکت آمیبی ندارند.
 -7در چرک میتواند الشهی نوتروفیل وجود داشته باشد.
نکته  :طبق شکل ( )6-19زیستشناسی و آزمایشگاه ( )1هر بخش از هستههای چند قسمتی نوتروفیلها توسط باندهای نازکی به یکدیگر متصل است.
ائوزینوفیلها
 -1دارای هسته دو قسمتیاند.
 -2از نظر ظاهری (فنوتیپ) به نوتروفیلها شباهت دارند .از نظر ژنوتیپ کامال مشابه هم هستند.
 -3قدرت آندوسیتوز (فاگوسیتوز) آنها کمتر از نوتروفیلها است.
 -4تعداد اآوزینوفیلها در عفونتهای انگلی افزایش مییابد و با ترشح موادی میتوانند
بسیاری از انگلها را نابود کنند.
نکته  :کرم کدو نوعی انگل داخلی (خارج از محیط داخلی) است که در دستگاه گوارش آدما زندگی میکند.
نکته  :اآوزینوفیلها توانایی سنتز و ترشح هیستامین ندارند.
یه انیمیشنننن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای پاسنننل التهابی رو خوب خوب یادش بگیری،
میتونی با برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی
زیبای پاسل التهابی رو ببینی
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گزینه 2

در هنگام التهاب از سلولهای آ سیب دیده ،هی ستامین تر شح می شود ولی این هی ستامین آنقدر زیاد و شدید نی ست که منجر به بروز
عالئم آلرژی در فرد گردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1از سلولهای بافتی که در هنگام التهاب آ سیب می بینند ،هی ستامین تر شح می شود که سبب عالآم التهاب از جمله قرمزی محل التهاب
میگردد.
گزینه  )3هیستامین ترشح شده از سلولهای بازوفیل (سلول خونی) میتواند سبب گشاد شدن مویرگها و افزیش نفوذپذیری آنها شود.
گزینه  )4هیستامین ترشح شده از ماستوسیتها با افزایش نفوذپذیری رگ ها سبب میشود پروتئینهای پادتن بیشتری از خون وارد بافت شوند و

آنالیز سوال

بر سطح ماستوسیتها اتصال یابند.
نوع سوال  :استداللی،مفهومی ،ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :دفاع غیراختصاصی ()301

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلـــــه  11آذر قلم چی
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گزینه 2

در مرحلهی باالرو اختالف پتانسیل ()+40  -05
 )aکانالهای سدیمی باز میشود.
)b

نفوذپذیری غشای نورون به سدیم بهطور ناگهانی افزایش مییابد.

 )cیون سدیم در جهت شیب غلظت وارد نورون میشود.
 )dمقدار یون سدیم درون نورون درحال افزایش است.
 )eدر 42ی ،کانالهای دریچهدار سدیمی بسته میشود.
در مرحلهی پایینرو اختالف پتانسیل (:)-05  +40
 )aکانالهای پتاسیمی باز میشود.
 )bنفوذپذیری غشای نورون به پتاسیم بهطور ناگهانی افزایش مییابد.
 )cیون پتاسیم در جهت شیب غلظت از نورون خارج میشود.
 )dمقدار یون پتاسیم در نورون درحال کاهش است.
 )eدر کمتر  -65دریچههای کانالهای پتاسیمی بسته میشود.
تغییرات اختالف پتانسیل در طول پتانسیل عمل:
 -65کاهش صفر افزایش 42ی کاهش صفر افزایش -65
⟵
⟵
⟵
⟵

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :پتانسیل عمل ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمیشنننن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای پتانسنننیل عمل رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با برنامهای
ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای پتانسیل عمل رو ببینی
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گزینه 2

شکل مورد سؤال بصلالنخاع است .به مقتدار هتوایی کته درون مجتاری تنفستی بتاقی میمانتد ،میگوینتد هتوای مترده .حجتم هتوای مترده
معادل حجم مجاری تنفسی است .با صدمه دیدن بصلالنخاع میتواند اتفاقات زیر رخ میدهد:
 )aدر تبادل اطالعات بین مغز و نخاع اختالل رخ میدهد.
)b

میتواند در تنظیم بسیاری از فعالیتهای مهم بدن مشکل بروز کند.

 )cمیتواند در تنظیم تنفس و ضربان قلب اختالل صورت گیرد مثالً ممکن است ضربان قلب کاهش یا افزایش یابد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،ترکیبی

مبحث سوال  :بصل النخاع ()302

سطح سوال  :متوسط

ساقهی مغز در قسمت پایینی مغز قرار دارد و متشکل از بخشهایی است که از یک سو به نخاع منتهی میشتوندو از ستوی دیگر ،به نیمکرههای مخ و مخچه.
بخشهای ساقهی مغز از باال به پایین به ترتیب زیر است:

کادر آموزشی این تست

مغز میانی

پل مغزی

بصل النخاع

نکته :باالی مغز میانی تاالموس قرار دارد.
نکته :هیپوتاالموس زیر تاالموس و جلوی مغز میانی قرار دارد.
نکته :پشت پُل مغزی ،مخچه و جلوی آن ،هیپوفیز قرار دارد.
نکته :بصل النخاع از باال به پُل مغزی و از پایین به نخاع متصل است.
نکته :با افزایش ضربان قلب فاصلهی بین دو  Rمتوالی درالکتروکاردیوگرام کاهش مییابد.
نکته :ساقهی مغز از باال به نیمکرههای مخ ،از پایین به نخاع و از پشت با مخچه در ارتباط است.
نکته :بصلالنخاع ،بسیاری از اعمال حیاتی مربوط به فعالیتهای بدن،مانند ضربان قلب و تنفس را
تنظیم می کند.
تذکر :بصلالنخاع میتواند تعداد ضربان ،قلب را افزایش یا کاهش دهند ولی نمی توانند باعث ایجاد ضربان قلب شوند.
 وظایف ساقهی مغز موارد زیر است:
 -2اطالعات را درون دستگاه عصبی مرکزی قرار می دهد.
 منظور از قرار دادن اطالعات به درون دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع ) این است که:
 -bاطالعات را از مغز به نخاع انتقال میدهد.
 -aاطالعات را از نخاع به مغز منتقل میکند.
 -1اطالعات را بین بخشهای مختلف مغز مثل تاالموس و هیپوتاالموس رد و بدل میکند.
 -3شرکت در برخی از انعکاسها (مثل انعکاس بلع و استفراغ و ( ،)..توسط بصل النخاع)
 -4تنظیم ضربان قلب و تنفس (توسط بصل النخاع )
نکته :طبق شکل ( ،)1 -20برجستگیهای چهارگانه متعلق به ساقهی مغز است .

16
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 33گزینه 3
نرمشامه ،نازکترین و سختشامه ستختتترین الیتهی پتردهی مننتژ هستتند .نرمشتامه و سختشتامه هتر دو پیونتدی هستتند .فضتای بتین
سلولی در بافت پیوندی زیاد است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه ( :)1در سختشامه حفرههای خونی وجود دارد .خون از رگ خارج شده و وارد این حفرهها میشود.
گزینه ( : )2عنکبوتیه دارای ساختاری مشابه تار عنکبوت است.
گزینه ( :)4استخوان ،سختترین نوع بافت پیوندی است که با سختشامه در تماس است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،مفهومی

مبحث سوال  :پرده مننژ ()302

سطح سوال  :متوسط

پردهی سه الیهی مننژ
عالوه بر جمجمه و ستتتون مهره ،مغز و نخاع توستتط پردهی مننژ محافظت میشتتود .این پرده از جنس بافت پیوندی بوده که دارای سه الیه

کادر آموزشی این تست

میباشد.
نکته :پردهی سه الیهی مننژ زیر استخوان جمجمه و ستون مهره قرار دارد.
پردهي مننژ از خارج به داخل داراي الیههاي زیر است:
 -2عنکبوتیه
 -1سخت شامه

 -3نرم شامه

به خارجیترین الیهی مننژ میگن سخت شامه.
در مورد سخت شامه کلی مطلب باید بدانیم:
از جنس نوعی بافت پیوندی محکم است.
دارای دیواره خارجی و داخلی است.
دیواره خارجی با بخش داخلی استخوانهای جمجمه
و ستون مهره در تماس میباشد.
از عنکبوتیه و نرم شامه ضخیمتر است.
دارای حفرههای خونی است .

نکته :خونهای موجود در این حفرهها با دیوارهی
سخت شامه در تماس هستند و درون رگ
قرار ندارند.
به الیهی میانی مننژ میگن ،عنکبوتیه.
یک دنیا مطلب دربارهی عنکبوتیه:
در زیر میکروسکوپ مثل تارهای عنکبوت است.
چون مثل تار عنکبوت است پس دارای فضاهای اسفنج مانند است.
از باال با سختشامه در تماس است.
از پایین با نرمشامه در تماس است.
رگهای خونی از آن عبور میکنند ولی فاقد مویرگهای خونی است.
در آن مایع مغزی  -نخاعی جریان دارد( .طبق کتاب درسی)
به الیهی داخلی مننژ میگن ،نرم شامه.
نرم شامه و یک عالم مطلب:
از جنس بافت پیوندی است .
خیلی نازک است .
در مجاورت بافتعصبی مرکزی قرار دارد.
نکته :نرم شامه در مغز با مادهی خاکستری و در نخاع با مادهی سفید در تماس است.
تعداد زیادی مویرگ دارد که وظیفهی آنها تغذیهی بافت عصبی (مغز و نخاع ) است.
نوعی سد فیزیکی است که دستگاه عصبی مرکزی را از مایع مغزی  -نخاعی جدا میکند.
ترتیب الیههای مننژ در پستانداران از خارج به داخل :سخت شامه

عنکبوتیه

نرمشامه

ویژه آزمون مرحلـــــه  11آذر قلم چی
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18

گزینه 2

برای حل این تست فقط با دقت هرچه تمام تر این شکل
رو بررسی کنید و جای همه چیز رو حفظ کنید.
ایشاال دانشگاه که رسید و بلوک مغز و اعصاب رو خونید
میفهمید که آناتومی مغز خیلی شیرینه!!
همانطور که میبینید برجستگیهای چهارگانه باالتر از
بصل النخاع قرار دارند ،بررسی بقیه با شما 

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،شکل کتاب مبحث سوال  :آناتومی عصب ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمی شن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای جایگاه بطن های مغزی و ساختارهای دیگه رو خوب خوب یادش
بگیری ،میتونی با برنامهای ساده که فایل  QRرو ا سکن می کنه ،ت صویر مقابل رو ا سکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای
آناتومی مغز رو ببینی

35

گزینه 2

این ت ست خیل ق شنگه پس ح سابی بهش دقت کن ،تار ع صبی به آک سون یا دندریت بلند گفته می شود که پیام ع صبی را هدایت و اگر آک سون
باشند میتوانند منتقل کنند.
تارهای ع صبی حرکتی در در تحریک ماهیچههای ارادی نقش دارند ،این تارهای حرکتی (آک سون) می توانند از ع صب های مغزی ( 12جفت) یا از ع صب های
نخاعی ( 31جفت) باشند ،نکتهی خیلی مهم این است که جسم سلولی همهی تارهای عصی حرکتی در مادهی خاکستری قرار دارد.
جسم سلولی  12جفت عصب مغزی (البته شاخههایی که مختلط یا منحصرا حسی هستند) در ساقهی مغز و جسم سلولی  .1جفت عصب نخاعی
همگی در مادهی خاکستری نخاع قرار دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1تارهای ع صی ح سی ،اطالعات ح سی را به سوی مغز هدایت میکنند .اون تارهای ع صبی که از ساقهی مغز جدا می شوند ( 12جفت مغزی) به
ریشهی پشتی نخاع وارد نمیشوند.
گزینه  )3تارهای عصبی در بخش مغز و نخاع می توانند در تشکیل عصب مختلط شرکت داشته باشند ولی یه نکته خیلی ظریف وجود داره ،هر تارعصبی پیام
عصبی رو فقط در یک جهت عبور میده ،در تارعصبی حسی پیام فقط در جهت نزدیک شدن به جسم سلولی و در تارعصبی حرکتی پیام فقط در جهت دور شدن
از جسم سلولی هدایت میشود.
نکته  :در اعصاب مختلط نخاعی و مغزی  ،هدایت به صورت دو طرفه صورت میگیرد.
گزینه  )4تارح سی در بخش نخاع و مغز اطالعات ح سی اندام های بدن را هدایت می کنند و چون دندریت ه ستند توانایی انتقال پیام ع صبی را ندارند .اما یه
استثناء خیلی قشنگ وجود داره:
در عصب حسی بویایی ،اطالعات حس بویایی توسط تار عصبی از جنس آکسون منتقل می شود و این آکسون میتواند پیام بویایی را به سیناپس
برساند .آکسون نورون بویایی برخالف سایر تارهای عصبی حرکتی ،حاوی اطالعات حسی است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،ترکیبی

مبحث سوال  :اعصاب محیطی ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

 36گزینه 3
بخش مورد سؤال ،جسم پینهای است.
جسم پینهای مانند مثلث مغزی رابط بین دو نیمکرهی مخ میباشد .جسم پینهای متشکل از دستهای از تارهای عصبی است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،شکل کتاب مبحث سوال  :آناتومی عصب ()302

سطح سوال  :متوسط

:19
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گزینه 4

اولین نکته مهم راجب این سوال اینه که بدونید ،در بیماری  MSغالف میلین در اطراف دندریت و آک سون نورون های موجود در دستگاه عصبی مرکزی مشکل
ایجاد میشود ،در صورت بروز اختالل در بزرگترین نیمکرههای بخش مغز که مخ هستش ،امکان بروز مشکل در تکلم و
واژه سازی که پردازش اطالعات در این بخش از مغز صورت گرفته وجود دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مراکز یادگیری مغز ،نیمکره های مخ هستند ،در بخش قشری که بخش خاکستری است و جسم سلولی نورونها وجود دارد ،پردازش اطالعات حسی
و حرکتی صورت میگیرد ،بنابراین بیماری  MSاختاللی در پردازش در جسم سلولی نورونها پدید نمیآورد.
گزینه  )2در مخچه که مرکز هماهنگ سازی فعالیت ماهیچه ها و تعادل بدن است ،تخریب غالف میلین ،تاثیری بر ایجاد پیام حرکتی برای انقباض ماهیچهها

آنالیز سوال

رخ نمیدهد ،ایجاد پیام در بخش قشری (خاکستری) مخ صورت میگی رد ،مخچه فقط توانایی ایجاد پیام هایی در جهت اصالح این پیام ها به ماهیچه ها میتواند
ارسال کند.
گزینه  )3هدایت پیام در بخش شکمی پشتی و شکمی نخاع مربوط به اعصاب محیطی است و  MSتاثیری بر سرعت هدایت پیام در این اعصاب ندارد.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :اختالالت دستگاه ایمنی ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

کادر آموزشی این تست

طبق گفتهی کتاب درسی ،بیماری مالتیپل اسکلروزیس ( )MSو دیابت نوع یک ،نمونههایی از بیماریهای خودایمنی هستند.
* در بیماری مالتیپل اسکلروزیس ( ،)MSدستگاه ایمنی پوشش اطراف سلولهای عصبی مغز و نخاع را مورد تهاجم قرار میدهد و بهتدریج
آنها را از بین میبرد .در نتیجه فعالیت سلولهای عصبی (هدایت پیام عصبی) اختالل پیدا میکند.
ترکیب  :اطراف بی شتر سلول های ع صبی (به جز نورون رابط) تو سط غالف میلین پو شیده شده ا ست .بنابراین در افراد مبتال به  MSد ستگاه
ایمنی به غالف میلین در دستگاه عصبی مرکزی حمله میکند.
ترکیب  :غالف میلین سبب افزایش سرعت هدایت پیام عصبی در طول نورون می شود .حال با تخریب غالف میلین در افراد مبتال به ،MS
سرعت هدایت پیام عصبی در
دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع)
کاهش مییابد.
ترکیب  :در دستگاه عصبی مرکزی
بعضی از نورونها مثل نورون رابط،
غالف میلین ندارند ،بنابراین در
افراد مبتال به  ،MSدستگاه ایمنی
به نورونهای رابط حمله نمیکند.
ترکیب  :عصبهای نخاعی ،عصبهای مغزی ،عصبهای ،بویایی ،تعادلی و شنوایی و  ...همگی جزء دستگاه عصبی محیطی هستند و در افراد
مبتال به  ،MSمورد حملهی د ستگاه ایمنی قرار نمیگیرند .دلیلش این ا ست که در این افراد لنفو سیتها به غالف میلین در د ستگاه ع صبی
مرکزی (مغز و نخاع) حمله میکنند نه دستگاه عصبی محیطی!
* در افراد مبتال به  MSبر اساس محل و شدت تخریب عالیم مختلفی مانند ضعف ،خستگی زودرس ،اختالل در تکلم ،اختالل در بینایی و
عدم هماهنگی حرکات بدن ممکن است در بیمار مشاهده شود.
ترکیب  :در افراد مبتال به  MSاگر دستگاه ایمنی لوب پس سری را مورد حمله قرار دهد ،اختالل در بینایی و اگر به مخچه حمله کرده باشد،
عدم هماهنگی حرکات بدن میتواند رخ دهد( .اختالل حرکتی و حسی)
ترکیب  :بخش سفید دستگاه عصبی مرکزی شامل بخشهای میلیندار نورونهاست و بخش خاکستری بیشتر محتوی جسم سلولی نورونها
میباشد .بنابراین در افراد مبتال به  MSدستگاه ایمنی بخشهای سفید مغز و نخاع حمله میکند.
* در برخی بیماران مبتال به  ،MSبعد از یک بار حملهی بیماری پو ششهای سلولهای ع صبی (غالف میلین) ترمیم می شود و عالیم بیماری
از بین میرود.
ترکیب  :غالف میلین (پو شش اطراف سلولهای ع صبی) تو سط گروهی از سلولهای پ شتیبان یا نوروگلیا ساخته می شود .بنابراین در افراد
مبتال به  MSکه درمان می شوند ،فعالیت سلولهای نوروگلیا افزایش یافته و در اطراف نورونهای دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) غالف
میلین ساخته میشود.

ویژه آزمون مرحلـــــه  11آذر قلم چی
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گزینه 4

پمپ سدیم همیشه فعال است!
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در  2و  3اختالف پتانسیل مثبت است .در 42ی کانالهای سدیمی بسته و کانالهای
پتاسیمی باز میشود.
گزینه  )2منظور این عبارت ،شروع پتانسیل عمل است .در شروع پتانسیل عمل ،کانالهای
سدیمی باز میشود.

آنالیز سوال

گزینه  )3در  1و  2تراکم یون سدیم درون نورون رو به افزایش است .در  1ختالف پتانسیل
درون نورون رو به کاهش یافتن است  -65 ( .صفر )
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :فعالیت نورون ()302

31

سطح سوال  :متوسط

گزینه 1

آنالیز سوال

عصتتبی که پیام عصتتبی در آن دو طرفه هدایت میشتتود یعنی مختلط استتت .همهی عصتتبهای نخاعی و بع ضی از عصتتبهای مغزی مختلطاند.
بنابراین این اعصاب اگر نخاعی باشند پیام حسی را به نخاع و اگر مغزی باشند پیام حسی را مغز ،وارد میکنند.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه عصبی محیطی ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

کادر آموزشی این تست

دستگاه عصبی محیطی شامل عصبهای مغزی ،عصبهای نخاعی میباشد:
از مغز  12جفت ( 24عدد) عصب خارج میشود.
در مورد این اعصاب (عصب های مغزی) مطالب زیر را آوردیم:
بعضی از اعصاب مغزی فقط حسی هستند .یعنی دارای نورونهای حسیاند و پیامهای عصبی را از صورت و سر (گردن به باال) به مغز میبرند.
نکته :جهت حرکت پیام در این عصبها یک طرفه و از محیط به طرف مغز است.
بعضی از عصبهای مغزی فقط حرکتیاند.این اعصاب دارای نورونهای حرکتی بوده و پیامهای حرکتی را به ماهیچهها و غدهها میبرند.
نکته :جهت حرکت پیام در این عصبها یک طرفه و از مغز به طرف اندامهای صورت است.
بعضی دیگر از عصبهای مغزی دارای مجموعهای از تارهای حسی و حرکتی هستند ،یعنی مختلطاند .این عصبها پیامهایی را به مغز وارد
و از آن پیامهایی دریافت میکنند.
نکته :جهت حرکت پیام در این عصبها دو طرفه است .یعنتی نورونهای حرکتی پیامهتایی را از مغتز دور و نتوروهتای حسی این اعصاب،
پیامهایی را به مغز نزدیک میکنند.
طبق شتکل ( ،)2-12بیشتر عصبهای مغزی وارد ساقهی مغز و تعداد کمتری وارد بخشهای دیگتری از مغز میشوند.
با توجه به همان شکلها نورونهای حسی موجود در اعصاب مغزی پیامهای حسی در ناحیتهی صتورت را جمتع آوری و سپس به مغز میفرستند.
اگر دوباره به همان شکل نگاهی بیندازید ،متوجه میشوید که نورونهای حرکتی موجود در عصبهای مغزی ،پیامهتای عصبی را از مغز به غدهها و
ماهیچههای صورت (یا سر) منتقل میکنند.
نکته :همهی عصبهای مغزی جز دستگاه عصبی محیطی هستند (طبق گفتهی کتاب درسی).
نکته :پیامهای حسی تولید شده در پوست صورت ،چشم ها ،بینی ،زبان و  ...توسط اعصاب مغزی به مغز ارسال میشود.
نکته :پیامهای حرکتی مربوط به ماهیچههای حلقوی چشم ،گونهای ،حلقوی لب ،زبان و  ،...غدههای بناگوشی ،زی تر آروارهای ،زی تر زبانی و  ...توسط
عصبیهای مغزی از مغز به موارد مذکور فرستاده میشود.
نکته :طبق شکل ( )2-12عصبهای مغزی در صورت انشعابهایی را ایجاد میکنند و تعداد زیادی عصب (بتا قطتر کمتتر) پدیتد میآورند.
تذکر :پیامهای موجود در عصبهای مغزی ،هیچگاه از نخاع و عصبهای نخاعی عبور نمیکنند.
در هر فرد ستتالم .1 ،جفت ع صب نخاعی وجود دارد .در مورد این عصتتبها قبالً کلی حرف زدیم و به طور کلی گفتیم این اعصتتتتتتتاب همگی
مختلطاند و هر عصب دارای یک ریشهی پشتی و یک ریشهی شکمی استت .ریشتهی شتکمی محتوی آکسونهای نورون حرکتی و
ریشه پشتی دارای نورونهای حسی است.
یه انیمیشننن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای اعضننای دسننتگاه عصننبی مرکزی رو خوب خوب یادش بگیری،
میتونی با برنامهای ساده که فایل  QRرو ا سکن می کنه ،ت صویر مقابل رو ا سکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای د ستگاه
عصبی مرکزی رو ببینی
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گزینه 2

وقتی انتقالدهندهی عصبی به گیرندهی خود در نورون پس سیناپسی متصل می شود ،اختالف پتانسیل سلول پس سیناپسی تغییر میکند .این یعنی
نفوذپذیری غشای سلول پسسیناپسی تغییر میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه ( : )1وقتی ناقل عصتتبی به گیرندهی خود متصتتل میشتتود ،حتماً اختالف پتانستتیل ستتلول پسستتیناپستتی تغییر میکند ولی سلول
پسسیناپسی مهار یا تحریک میشود.

آنالیز سوال

گزینه ( : )3وقتی پیام عصبی به پایانهی آکسون میرسد ،ناقل عصبی که قبالً ساخته شده به درون فضای سیناپسی ترشح میشود.
گزینه ( : )4وقتی اختالف پتانسیل نورون درحال استراحت بیشتر میشود یعنی منفیتر شده .در اینحال سلول پسسیناپسی مهار میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :فعالیت نورون ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

