اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســـــخ تشـــــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ8
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 38

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای جامع –  51سوال
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Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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o
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صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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o

c
.
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o
to

o
o
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com
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آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1
بررسی همهی گزینهها :
گزینه الف) پس از تحریک گیرندههای مکانیکی دیواره گلو ،اع صابی پیام ع صبی را به مراکز تنظیم کننده در مغز میبرند و اع صابی از این

مراکز پیام حرکتی را به عضالت دیواره مری حمل میکنند ( .تائید گزینه )
گزینه ب) غذا پس از جویده شدن با باال آمدن زبان (به و سیله انقباض ماهیچه های آن) و چ سبیدن به کام ( سقف حفره دهان) به سوی
گلو رانده می شود و سپس گیرندههای مکانیکی دیواره گلو را تحریک میکند( .رد گزینه )
گزینه ج) زبان کوچک با باال آمدن در امتداد کام قرار میگیرد و دهانه راه بینی را میبندد .راه نای نیز با باال رفتن حنجره و پایین آمدن
اپی گلوت بسته میشود ( .تائید گزینه )
گزینه د) با رسیدن هر موج دودی به ناحیه انتهایی مری ،انقباض ماهیچهها از بین میرود و ورود غذا به معده تسهیل میشود.
(همپوشانی و تماس رشتههای اکتین و میوزین از بین میرود) (رد گزینه )

m
o

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،شمارشی ،دامدار مبحث سوال  :بلع و استفراغ ()204

هدف از استفراغ

c
.
h

سطح سوال  :سخت

استفراغ

استفراغ یک انعکاس دفاعی است که اهداف آن موارد زیر است:

s
r

 .aخالی کردن محتویات معده از راه دهان
 .bخالی کردن محتویات بخش باالیی رودهی باریک (دوازدهه) از راه دهان

o
to

ترکیب :توکسین استافیلوکوکوس ائوروس شایعترین نوع مسمومیت غذایی را باعث میشود از عالئم آن میتوان حالت تهوع ،استفراغ و اسهال اشاره
کرد.
هدف از استفراغ و اسهال خروج توکسین از لولهی گوارش است.
نکته :استفراغ و اسهال جزء نخستین خط دفاع غیر اختصاصی است.

دالیل استفراغ
انعکاس استفراغ به دالیل زیر ممکن است ایجاد شود:
 .aتحریک ناحیهی گلو و گیرندههای معده و روده
 .bبیماریهای مختلف مثل شایعترین نوع مسمومیت غذایی.

o
o

تذکر :تحریک ناحیهی گلو (نه حلق!) میتواند باعث بروز انعکاس استفراغ شود.

مراحل استفراغ
 -1دم عمیق
 -2بسته شدن حنجره (پایین رفتن اپیگلوت و باالرفتن حنجره)
 -3باالرفتن زبان کوچک و بسته شدن راه بینی

il m

نکته 3 ،2 ،1 :مراحل آغاز شدن استفراغ میباشد.
ترکیب :در طی دم عمیق دیافراگم مسطح شده دندهها و جناغ به سمت بیرون و باال حرکت میکند.
 -4در مرحلهی بعد با انقباض ماهیچههای شکم و سینه و افزایش فشار وارد بر معده محتویات آن از راه دهان خالی میشود.
ترکیب :منظور از ماهیچههای شکم ،مورب داخلی ،مورب خارجی و راست شکمی میباشد.
نکته :طی استفراغ انقباضات کاردیا از بین رفته و در مری حرکات دودی معکوس رخ میدهد.
نکته :بعد از استفراغ محتویات معده خالی میشود پس چین خوردگی دیوارهی معده افزایش اما حجم کیموس معده و کشیدگی دیوارهی آن کاهش
مییابد.
نکته :در طی استفراغ  PHخون افزایش مییابد.
نکته :در طی استفراغ هوا درون ششها محبوس شده است .در این حالت درون مجاری تنفسی و ششها هوای جاری هوای ذخیرهی دمی و هوای باقی
مانده وجود دارد.
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گزینه 3

منشا آنزیمهای روده باریک یا از ترشحات غدد برونریز پانکراس میباشد یا از سلولهای پوشاننده مجرای روده باریک
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1در مورد پروتئازهای پانکراس صادق میباشد.
گزینه  )2ترشح فرآیندی زیستی است که توسط سلولهای زنده صورت میگیرد در حالی که سلولهای کنده شده از دیواره روده در پی از دست
دادن توانایی کنترل تبادل مواد (سلول مرده) آنزیمهای خود را آزاد میکنند.
گزینه  )4سلولهای آزاد شده توسط سلولهای کنده شده از دیواره لوله گوارش ابتدا فعالیت درون سلولی داشتهاند( .آنزیم درون سلولی هستند)

پانکراس
آناتومی و ساختار پانکراس
پانکراس غدههای بزرگی است که زیر و موازی با معده قرار گرفته است .سر پانکراس در مجاورت دوازدهه قرار گرفته است.
یک مجرا از پانکراس خارج میشود و یک مجرای دیگر نیز از کبد و کیسهی صفرا خارج میگردد .مجرای خارج شده از پانکراس و کبد در نهایت به

m
o

یکدیگر متصل میشود و مجرایی را ایجاد میکنند که به ابتدای دوازدهه متصل میشود و مواد ترشحی از بخشهای برونریز پانکراس و کبد
به دوازدهه میریزند.

ترشحات پانکراس

c
.
h

پانکراس به طور عمده از دو بخش درونریز و برونریز تشکیل شده است .قسمت برونریز پانکراس آنزیمهای گوارشی را میسازد و از طریق
مجراهای خاصی آنها را به ابتدای رودهی باریك (دوازدهه) میرساند .قسمت درونریزپانکراس دو هورمون به نام انسولین و گلوکاگون میسازد
که در تنظیم مقدار قند خون دخالت دارند.

s
r

 .1آنچه را که باید دربارهی بخش برونریز پانکراس بدانیم:

 )aوظیفهی بخش برونریزپانکراس سنتز و ترشح آنزیمهای گوارشی است .پانکراس برای هیدرولیز همهی مواد ،آنزیمهای گوارشی سنتز میکند.

o
to

در شیرهی پانکراس برای هیدرولیز پروتئینها ،کربوهیدراتها ،چربیها و اسیدهای نوکلئیك ،آنزیمهای گوارشی وجود دارد.
 )bهمهی آنزیمهای گوارشی شیرهی پانکراس از جنس پروتئین هستند و به دلیل اینکه به خارج از سلول ترشح میشوند ،توسط ریبوزومهای متصل
به شبکهی آندوپالسمی زبر سنتز میشوند.

o
o

نکته :آنزیمهای گوارشی شیرهی پانکراس بعد از ورود به روده و هضم مواد غذایی در طول روده به وسیلهی پروتئازها هیدرولیز و به اسید آمینه تبدیل
میشوند .اسیدهای آمینه در طول روده طی انتقال فعال (مصرف  )ATPجذب سلولهای استوانهای روده میشوند وجود سدیم در روده بر انتقال برخی
از آنها الزم است.

il m

 )cپروتئازهای شیرهی پانکراس در پانکراس به صورت غیرفعال هستند و پس از ورود به روده فعال میشوند .به راستی چرا پروتئازها در پانکراس و
مجاری آن باید غیرفعال باشند؟
اگر پروتئازهای شیره ی پانکراس در پانکراس فعال شوند در عرض چند ساعت تمام پانکراس را هضم میکنند.
 )dدر شیرهی پانکراس ،عالوه بر آنزیمها مقدار زیادی بیکربنات سدیم برای از بین بردن اثر کیموس معده و قلیایی کردن محیط روده وجود دارد
که بیشترین قسمت آن در روده دوباره جذب میشود.
 )eوظیفهی بیکربنات شیرهی پانکراس خنثی کردن کیموس اسیدی معده ،در دوازدهه است .بنابراین هر چقدر کیموس معده اسیدیتر باشد ،بیکربنات
بیشتری توسط پانکراس به درون روده آزاد میشود.
* هورمون سکرتین محرك ترشح بیکربنات پانکراس است .بنابراین هر چقدر کیموسی که وارد روده میشود اسیدیتر باشد هورمون سکرتین
بیشتری سنتز و به جریان خون ترشح میشود.
نکته :سلولهای هدف هورمون سکرتین در بخش برونریز پانکراس قرار دارد.
 )fگاسترین به وسیلهی غدههای مجاور پیلور سنتز و در مواقع نیاز به خون میریزد ،این هورمون محرك ترشح اسیدکلریدریك و تا حدی
آنزیمهای شیرهی معده است.
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نکته  :اثر هورمونهای گاسترین ،سکرتین و اکسیتوسین بر غدههای برونریز است.
 )gکیموس اسیدی دارای مقادیر زیادی  HClمیباشد و همانطور که در جریان هستید  HClتوسط بیکربنات سدیم در روده خنثی میشود.
واکنش این فرآیند به صورت زیر است :

نکته « :اسیدکربنیک  H2CO3 

دوازدهه
HCl  NaHCO3 
 NaCl  H2CO3

ناپایدار است و بالفاصله به آب و  CO2تجزیه میشود ».در نتیجه در روده  H2CO3تجزیه شده و آب و

دیاکسیدکربن تولید میشود.
نکته :عوامل عصبی و هورمونی ترشح شیرهی پانکراس را تنظیم میکنند.

3

گزینه 4
بررسی همهی گزینهها :

مورد اول) دیافراگم با فعالیت های عضالت خود و
تغییر حجم قفسه سینه و شکم موجب تغییر فشار داخلی
آنها و ساختار های مجاور آن ها از جمله سیاهرگها

m
o

میگردد ( .تائید گزینه )

c
.
h

مورد دوم) دیافراگم در تنفس آرام و طبیعی
مهمترین نقش را دارد ( .تائید گزینه )

s
r

مورد سوم) عضالت دیافراگم با داشتن آنزیمهای
تولیدکننده گلیگوژن ،گلوکز اضافی دریافت شده را ذخیره و

در مواقع نیاز با انزیمهای تجزیه کننده برای مصرف خود سلول استفاده میکنند ( .تائید گزینه )

o
to

مورد چهارم) مری ،بزرگ سیاهرگ زیرین ،آئورت و ...برای گذر از قفسه سینه به شکم و برعکس باید از دیافراگم عبور کنند ( .تائید گزینه)

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی ،دامدار

4

گزینه 2

سطح سوال  :سخت

مبحث سوال  :دیافراگم (ترکیبی)

o
o

دیواره سیاهرگها دارای قطر زیاد و مقاومت کم میباشند و حجم زیادی از خون را در خود انباشته اند.
بررسی سایرگزینهها :

گزینه  )1سیاهرگهای دیواره روده باریک پس از خروج ابتدا به کبد و پس به قلب میروند.

گزینه  )3دریچههای النه کبوتری در سیاهرگهای قسمتهای فوقانی بدن مشاهده نمیگردند.

il m

گزینه  )4لنف بدن در نهایت به یکی از سیاهرگهای بدن وارد میشود و دوباره به گردش خون باز میگردد.
عنوان رگ

قطر دورنی

ساختمان از داخل به خارج

حاوی  ........می باشد

خون را به  .......تحویل میدهد

سرخرگ

نسبتاً زیاد

سمپ

خون تیره یا روشن

بافت های بدن  ،شش و قلب

سیاهرگ

زیاد

سمپ

خون تیره یا روشن

قلب و کبد

مویرگ

کم

سنگفرشی ساده

خون تیره  /روشن

بافت ها و رگ ها

رگ لنفی

ـــ

ـــ

لنف

سیاهرگ

رگ

بافت پوششی

ماهیچه

بافت پیوندی

دریچه

صاف

سرعت حرکت

ضخامت دیواره

قطر داخلی

خون

سرخرگ

√

√

√

×

زیاد

ضخیم تر

کم

سیاهرگ

√

√

√

√

متوسط

ضخیم

زیاد

مویرگ

√

×

×

×

آهسته

نازك

خیلی کمتر
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گزینه 2

پادتن ضد  Rhتنها در صورت بر خورد با آنتی ژن  Rhایجاد میگردد.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1فردی با گروه خونی  Bبدون برخورد با آنتی ژن  Aدارای پادتن ضد  Aدر پالسمای خود میباشد.
گزینه  )3فردی با گروه خونی  Bمی تواند از لحاظ ژنتیکی برای آن خالص یا نا خالص باشد.
گزینه  )4آنزیم انیدراز کربنیک آنتی ژن های گروههای خونی بر روی غشا گلبولهای قرمز قرار میگیرند.

6

گزینه 2

افزایش فعالیتهای ترشحی نورونهای درونریز هیپوتاالموس موجب افزایش هورمون ضد ادراری میگردد که میزان بازجذب آب در نفرون را افزایش
میدهد.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1مصرف غذاهای گیاهی موجب افزایش خاصیت قلیایی خون و در نتیجه کاهش ترشح یونهای هیدروژن در کلیهها میگردد.

m
o

گزینه  )3اوره در لولههای جمع کننده ادرار در با فرآیند انتشار بازجذب میشود.
گزینه  )4در پی عدم تولید اریتروپویتین از کلیهها میزان ساخت گلبولهای قرمز کاهش مییابد.

c
.
h

 -1مواد زیر در کلیه باز جذب میشوند:

 ، NaClگلوکز ،آمینواسید ،بیکربنات ،یون کلسیم ،اوره و  ...دربارهی این مواد باید بدانید که:
.a

مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه بیشتر از سرخرگ وابران است.

s
r

 .bمقدار این مواد در ادرار از مقدار تراوش شده کمتر است.
.c

مقدار این مواد در سرخرگ آوران بیشترین و در سرخرگ وابران کمترین است.

o
to

 -2مواد زیر هم طی تراوش و هم طی ترشح از خون وارد ادرار میشوند و باز جذب ندارند:
 ،H+بعضی از سم (توکسین) و داروها (پنی سیلین) و یون پتاسیم دربارهی این مواد باید بدانید که:
 .aمقدار این مواد در ادرار بیشتر از مقدار تراوش شده به درون کپسول بومن است.
 .bمقدار این مواد در نفرون بیشتر از سرخرگ وابران و سیاهرگهای کلیه است.
.c

مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه از سرخرگ وابران کمتر است.

o
o

 .dبیشترین مقدار این مواد در سرخرگ آوران و کمترین مقدار آن در سیاهرگ کلیه است.

 -3حال فرض بگیرید آنزیم تولید کنندهی  ATPدر نفرون غیر فعال شود در این حالت اتفاقات زیر رخ میدهد:
 .aفرایند ترشح ( H+, K+,بعضی از سمها و داروها) کامأل متوقف میشود.
 .bباز جذب فعال  NaClکامأل متوقف میشود.

il m

نکته :در این حالت باز جذب غیر فعال  NaClاز بخش باال رو و نازك هنله ادامه مییابد .در ضمن  NaClاز لولهی جمع کننده نیز باز جذب فعال دارد.
.c

باز جذب فعال  HCO3-در لولهی پیچ خوردهی دور کامأل متوقف میشود اما باز جذب غیر فعال آن از لولهی پیچ خوردهی نزدیک ادامه مییابد.

 .dباز جذب گلوکز و آمینواسید کامأل متوقف می شود .در این حالت مقدار گلوکز و آمینواسید شدیدا افزایش مییابد .با افزایش گلوکز در ادرار مقدار
زیادی آب به همراه گلوکز طی پدیدهی اسمز وارد نفرون شده و حجم ادرار افزایش مییابد .با افزایش حجم ادرار فرد بیشتر احساس تشنگی
میکند و هیپوتاالموس بیشتر تحریک میشود .در این حالت چون قند خون افت میکند (محمد شاکری) ترشح گلوکاگون افزایش مییابد.
ترکیب :در افراد مبتال به دیابت شیرین قند موجود در ادرار و حجم ادرار افزایش مییابد.
 .eدر این حالت همهی فعالیتهای لولهی پیچ خوردهی دور (ترشح و باز جذب) غیر فعال میشود.
هورمونهای موثر بر کلیه :
 .Iهورمون ضد ادراری در سلولهای مکعبی نفرون گیرنده دارد و باز جذب آب را افزایش میدهد .این هورمون سبب کاهش حجم ادرار و کاهش
غلظت خون میشود.
نکته :اگر ترشح این هورمون متوقف شود حجم ادرار افزایش ،غلظت پالسما افزایش و حجم خون (پالسما) کاهش مییابد.
 .IIهورمون آلدوسترون در سلول های مکعبی نفرون گیرنده دارد .این هورمون باعث افزایش باز جذب سدیم و افزایش ترشح پتاسیم میشود.
بنابراین اگر مقدار این هورمون در خون افزایش یابد مقدار سدیم در خون و مقدار پتاسیم در ادرار افزایش مییابد.
 .IIIهورمون غدد پاراتیروئید در سلولهای مکعبی نفرون گیرنده دارد .این هورمون سبب افزایش باز جذب کلسیم در کلیه میشود .با افزایش این
هورمون در خون مقدار کلسیم خون افزایش مییابد.

4
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گزینه 3

واحد ساختاری ماهیچههای مخطط تارهایی به قطر  1۱تا  1۱۱میکرون است که طول متفاوت دارند.
میونها در ماهیچه به وسیله سیمانی از بافت پیوندی در کنار یکدیگر قرار دارند و غالفی پیوندی مجموعه آنها را میپوشاند.
تارهای ماهیچههای اسکلتی دارای گیرنده هورمون تیروکسین ( )T4در هستههای خود میباشند.
با توجه شکل کتاب درسی هستههای متعدد میونها زیر غشای پالسمایی قرار گرفتهاند.
برای تبادل کلسیم بین شبکه آندوپالسمی صاف و سیتوسل میون وجود کانالهای کلسیمی در غشای این شبکه الزامی است.
با توجه به عبارتهای باال موارد اول و دوم نادرست هستند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :ساختار میون ()208

سطح سوال  :سخت

ساختار ماهیچهی مخطط (ماهیچهی اسکلتی)
 -1میون واحد ساختاری ماهیچههای مخطط است که دربارهی آن باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aتارهایی به قطر  1۱تا  1۱۱میکرون طویل (دراز) استوانهای شکل و چند هستهای هستند

m
o

نکته :به علت دراز بودن میونها نسبت سطح به حجم در این سلولها باالست (مثل نورونها) .
 .bطول متفاوت دارند.
 .cهر میون (و غشای پالسمایی آن) توسط سیمانی از جنس بافت پیوندی احاطه شده است.

c
.
h

نکته :هر میون و مجموع میونها توسط غالف پیوندی احاطه شدهاند .این غالف در سر تارها به هم میپیوندند و زردپیهای دو سر ماهیچهها را
میسازند.

نکته :زردپی از نوع بافت پیوندی بسیار مقاوم است (بافت پیوندی رشتهای) و نیروی انقباض ماهیچه را به استخوان منتقل میکند.
 .dاگر یک تار ماهیچه ای مخطط (میون) را در زیر میکروسکوپ بررسی کنیم وجود الیههای تیره و روشن را که به آنها منظره مخطط
(خطدار) میدهد .مشاهده میکنیم.

s
r

o
to

نکته :در ماهیچههای قلبی (مانند میونها) همین تناوب الیههای تیره و روشن وجود دارد ولی ماهیچههای صاف وضع متجانس دارند و خطدار
نیستند.
 .eهر تار ماهیچهای از پوششی به نام سارکولم احاطه شده و درون آن چندین تارچه وجود دارد.
.f

o
o

سارکولم همان غشای پالسمایی میونهاست بنابراین دارای فسفولیپید (بیشترین جز غشا) ،پروتئین ،کربوهیدرات و کلسترول است.

ترکیب :گیرندهی ناقل عصبی ،پمپ سدیم -پتاسیم و  ...در سارکولم قرار دارد.
 .gتعداد سلولهای ماهیچهی مخطط (میونها) پس از تولد افزایش نمییابد .چون این سلولها تقسیم نمیشوند بزرگ شدن این ماهیچهها
با افزایش حجم آنها صورت میگیرد.

il m

ترکیب :چون بعد از تولد میونها میتوز و سیتوکینز ندارند پس در آنها تشکیل ساختار دوك ،تجزیه و تشکیل پوشش هسته ،دور شدن سانتریولها،
مراحل میتوز و تشکیل کمربند انقباضی به منظور سیتوکینز ،صورت نمیگیرد.
 -2ساختارهای الزم برای ساختن میون:
هسته -میتوکندری -شبکهی آندوپالسمی گسترده -تارچه -کمی سارکوپالسم و ...
 -3دربارهی هستهی میونها مطالب زیر را باید بدانیم:
 .aدر هر میون چندین هسته وجود دارد.
 .bهستهها در زیر و نزدیک به غشای پالسمایی قرار دارند.
 .cدر آنها همانندسازی  DNAخطی صورت نمیگیرد و آنزیم DNAپلیمراز و هلیکاز غیر فعال است.
 -4میتوکندری در میونها:
 .aدر هر میون تعداد زیادی میتوکندری وجود دارد.
 .bچون فعالیت میتوکندری در میونها زیاد است بنابراین تعداد کریستا در آنها زیاد بوده و توانایی آنها در تولید  ATPباالست.
 .cهر چقدر فعالیت میونها بیشتر باشد میزان تقسیم دوتایی در میتوکندریها بیشتر بوده و تعداد آن افزایش مییابد .در ضمن در این
حالت همانندسازی  DNAحلقوی صورت میگیرد .استاد شاکری
 .dدرون میتوکندری چرخهی کربس رخ میدهد و  ATPتولید میشود .در ضمن درون میتوکندری همانندسازی و رونویسی از DNA
حلقوی و ترجمه (پروتئین سازی) صورت میگیرد.
ترکیب :اگر در میونها اکسیژن به مقدار کافی وجود نداشته باشد تخمیر صورت میگیرد و اسید الکتیک تولید میشود .در این حالت مقدار ATP,
 CO2تولیدی کم بوده و فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک کاهش مییابد و کلیهها مقدار بیشتری  H+ترشح و بی کربنات جذب میکنند.

ویژه آزمون مرحلــه  5بهمن قلم چی
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ترکیب :محل وقوع گلیکولیز در میونها سارکوپالسم (سیتوپالسم معمولی در سلولهای ماهیچهای) و محل وقوع چرخهی کربس
و زنجیرهی انتقال الکترون درون میتوکندری میباشد.
 -5تارچه در میونها:
 .aدرون هر میون چندین تارچه وجود دارد.
 .bهر تارچه از توالی تعدادی سارکومر درست شده است.
 .cهر سارکومر بخشی است که بین دو خط  Zقرار دارد.
 .dتارچه توسط شبکهی آندوپالسمی صاف (شبکهی سارکوپالسمی) احاطه شده است.
 .eدر هر تارچه بخشهای تیره و روشن وجود دارد که در طی فاصلههای منظمی تکرار میشود.
 .fدر هر تارچه موارد زیر وجود دارد که بعدأ توضیح میدهم:
خط  ، Zاکتین ،میوزین ،صفحهی هنسن ،خط  ،Mبخشهای تیره ،بخشهای روشن و ...
 -6شبکهی آندوپالسمی صاف در تارهای ماهیچهای (میونها):
.a
.b
.c
.d
.e

شبکهی آندوپالسمی صاف در تارهای ماهیچهای شبکهی سارکوپالسمی خوانده میشود.
شبکهی سارکوپالسمی در سلولهای ماهیچهای گسترش زیادی یافته.
شبکهی سارکوپالسمی اطراف هر تارچه را احاطه کرده.
این شبکه در فواصل منظم در هر سارکومر به صورت کیسههایی متسع میشود و لولههای عرضی به درون سارکومر وارد میکند.
شبکهی آندوپالسمی و لولههای عرضی آن ،مقدار زیادی کلسیم ذخیرهای دارند .کلسیم در هنگام تحریک ماهیچه آزاد و سبب آغاز فرایند انقباض آن میشود.

m
o

c
.
h

 .fشبکهی سارکوپالسمی در میونها وظایف زیر را بر عهده دارد:
ذخیرهی یون کلسیم -سنتز فسفولیپید -تولید کلسترول و سایر استروئیدها
 .gدر غشای شبکهی سارکوپالسمی گیرندهی ناقل عصبی وجود ندارد.
 .hدر غشار شبکهی سارکوپالسمی پروتئینهایی وجود دارد که در جذب کلسیم سارکوپالسم (سیتوپالسم) و آزادسازی کلسیم به سارکوپالسم نقش دارند.

8
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گزینه 1

o
to

طبق شکل کتاب ،بازجذب نمک در بخش ضخیم صعودی لولهی هنله ،و همچنین در لولهی پیچ خوردهی دور ،با صرف انرژی صورت میگیرد.
بازجذب آب در بخش نازک نزولی لولهی هنله ،و همچنین در لولهی پیچ خوردهی نزدیک ،بدون صرف انرژی صورت میگیرد.
 -1مواد زیر در کلیه باز جذب میشوند :

o
o

 ، NaClگلوکز ،آمینواسید ،بیکربنات ،یون کلسیم ،اوره و  ...دربارهی این مواد باید بدانید که:
.I

مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه بیشتر از سرخرگ وابران است.

.II

مقدار این مواد در ادرار از مقدار تراوش شده کمتر است.

.III

مقدار این مواد در سرخرگ آوران بیشترین و در سرخرگ وابران کمترین است.

 -2مواد زیر هم طی تراوش و هم طی ترشح از خون وارد ادرار میشوند و باز جذب ندارند:
 ،H+بعضی از سم (توکسین) و داروها (پنی سیلین) و یون پتاسیم دربارهی این مواد باید بدانید که:
 مقدار این مواد در ادرار بیشتر از مقدار تراوش شده به درون کپسول بومن است.

il m

 مقدار این مواد در نفرون بیشتر از سرخرگ وابران و سیاهرگهای کلیه است.
 مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه از سرخرگ وابران کمتر است.
 بیشترین مقدار این مواد در سرخرگ آوران و کمترین مقدار آن در سیاهرگ کلیه است.
 -3حال فرض بگیرید آنزیم تولید کنندهی  ATPدر نفرون غیر فعال شود در این حالت اتفاقات زیر رخ میدهد:
 .Aفرایند ترشح ( H+, K+,بعضی از سمها و داروها) کامأل متوقف میشود.
.B

باز جذب فعال  NaClکامأل متوقف میشود.

 .Cباز جذب فعال

HCO3-

در لولهی پیچ خوردهی دور کامأل متوقف میشود اما باز جذب غیر فعال آن از لولهی پیچ خوردهی نزدیک ادامه مییابد.

 .Dباز جذب گلوکز و آمینواسید کامأل متوقف میشود .در این حالت مقدار گلوکز و آمینواسید شدیدا افزایش مییابد .با افزایش گلوکز در ادرار مقدار
زیادی آب به همراه گلوکز طی پدیدهی اسمز وارد نفرون شده و حجم ادرار افزایش مییابد.قوی ترین جزوات زیست شناسی در سایت زیستکده
با افزایش حجم ادرار فرد بیشتر احساس تشنگی میکند و هیپوتاالموس بیشتر تحریک میشود .در این حالت چون قند خون افت میکند ،ترشح
گلوکاگون افزایش مییابد.
نکته :در این حالت باز جذب غیر فعال  NaClاز بخش باال رو و نازك هنله ادامه مییابد .در ضمن  NaClاز لولهی جمع کننده نیز باز جذب فعال دارد.
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گزینه 1

گیرندههای نوری شبکیه با توجه به شکل کتاب تا مرز بین اجسام مژگانی مشیمیه امتداد یافتهاند و در پشت عنبیه (جلوی عدسی) وجود ندارد.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )2لکه زرد در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد و با تراکم زیاد گیرندههای نوری مخروطی در دقت و تیز بینی چشم نقش دارند.
گزینه  )3شبکیه شامل گیرندههای نوری و نورونهاست.گیرندههای نوری تحت تاثیر محرك نوری پتانسیل غشای خود را تغییر میدهد نورونها نیز
برای این کار اختصاصیت پیدا کردهاند و پیام را از گیرندهها میگیرند.
گزینه  )4نقطه کور قسمتی از شبکیه است که اعصاب بینایی از آن خارج میگردد و در زیر لکه زرد قرار دارد.
 -1درون شبکیه دو نوع گیرندهی نوری وجود دارد؛ یکی سلولهای استوانهای و دیگری سلولهای مخروطی.
در مورد این سلولها باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aسلولهای استوانهای و مخروطی ،نورونهای حسی تمایز یافته هستند.
 .bسلولهای گیرندهی نور انرژی نورانی را به پیام عصبی تبدیل میکنند.

m
o

 .cبا توجه به شکل ( )3-3محل ورود دندریت به جسم سلولی گیرندههای نوری
یک عدد بوده و مقابل محل خروج آکسون از جسم سلولی قرار دارد.

c
.
h

 .dدر بخش دندریتی تمایز یافتهی سلولهای استوانهای ،تعداد بیشتری
ساختار بشقاب مانند (دیسک) وجود دارد( .نسبت به سلولهای
مخروطی) این امر باعث شده که تعداد رنگدانههای جاذب نور

s
r

در سلولهای استوانهای بیشتر از سلولهای مخروطی

باشد .بنابراین حساسیت سلولهای استوانهای بیشتر از
سلولهای مخروطی است.

o
to

نکته :در صفحات بشقاب مانند (یا دیسکها ) رنگدانههای جاذب نور وجود دارند.

هر چقدر تعداد این بشقابها بیشتر باشد توانایی آن سلول در جذب نور بیشتر است.

o
o

 .eسلولهای استوانهای در نور ضعیف و سلولهای مخروطی در نور قوی بیشتر تحریك میشوند.
 در نور ضعیف هم سلولهای استوانهای و هم سلولهای مخروطی تحریک میشوند ولی سلولهای استوانهای بیشتر.

il m

 در نور قوی همسلولهای استوانهای و هم سلولهای مخروطی تحریک میشوند ولی سلولهای مخروطی بیشتر.

 .fسلولهای مخروطی به ما توانایی دیدن رنگ و جزئیات ظریف اشیا را نیز میدهند و در نتیجهی تحریک آنها ،تصاویر دقیقی تولید میشود.
 .gبخش دندریتی سلول مخروطی ،مخروطی شکل و بخش دندریتی سلولهای استوانهای ،استوانهای شکل است.
 .hبخش مخروطی و استوانهای شکل سلولهای گیرندهی نور ،واجد دیسک و رنگدانههای جاذب نور است.

 .iدر پایانهی آکسون سلولهای گیرندهی نور ،وزیکولهای سیناپسی ذخیره شدهاند و نقش آنها انتقال پیام حسی به نورون پس سیناپسی است.
 -2در شبکیه عالوه بر سلولهای گیرندهی نور ،نورون وجود دارد .پیام بینایی تولید شده در نهایت توسط عصب بینایی از پشت چشم خارج شده و وارد
مغز میشود و تشکیل کیاسمای بینایی میدهد.
نکته :پیام بینایی ابتدا وارد کیاسمای بینایی و سپس تاالموس شده ،تقویت گردیده و سپس به قشر مخ در لوب پسسری ارسال میشود.
نکته :با توجه به شکل پشت جلد کتاب درسی؛ عصب بینایی خارج شده از هر دو چشم در مغز به یکدیگر میپیوندند و سپس جدا میشوند و در
نهایت برای پردازش به قشر مخ در لب پسسری ارسال میشوند.
 -3بخشی از شبکیه را بهش میگن لکهی زرد .در مورد لکهی زرد چند مطلب آوردیم:
 .aلکهی زرد بخشی از شبکیه بوده و از جنس بافت عصبی است.
 .bلکهی زرد در امتداد محور نوری کرهی چشم قرار دارد.
 .cلکهی زرد در دقت و تیزبینی چشم اهمیت دارد.
نکته :چون لکهی زرد در دقت و تیزبینی نقش دارد پس محل اجتماع سلولهای مخروطی است و بیشترین تراکم گیرندههای مخروطی در این
ناحیه است.

ویژه آزمون مرحلــه  5بهمن قلم چی
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گزینه 1

سلولهای پوششی سقف حفره بینی فاقد مژك میباشند
ولی دارای ریز پرزهای فراوان در سطح راس غشای
سلولی میبا شند( .الزم به ذکر ا ست حرکات مژك از نوع
ضربانی و حرکات تاژك به صورت موجی میباشد).
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )2با توجه به شکل کتاب درسی اکسون سلولهای
گیرنده با گذر از منافذ جمجمه با سلول های عصبی لب
بویایی (پیاز بویایی) سیناپس می دهند .سطح داخلی
جمجمه به وسیله مننژ پوشیده شده است.
گزینه  )3هسته سلول های گیرنده باال تر از هسته
سلولهای پوششی قرار گرفته است  .هسته سلولهای
پوششی نزدیک راس سلول قرار گرفته است.

m
o

گزینه  )4ترکیبات شیمیایی موجود در هوا گیرندهها
بویایی را تحریک می کنند .این سلول ها پس از تحریک
شدن پیام عصبی را تولید و به مغز ارسال میکنند.

c
.
h

s
r

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و شکل کتاب ،دامدار مبحث سوال  :گیرندههای مژکدار بینی ()303

همهچیز در مورد گیرندههای بویایی:

سطح سوال  :متوسط

o
to

 -aنوعی گیرنده شیمیایی هستند ( .مثل سلولهای چشایی)
 -bفقط در سقف حفرهی بینی قرار دارند.

 -cدارای گیرندههایی برای ترکیبات بودار هستند.

o
o

 -dاتصال مولکولهای بو به این گیرندهها باعث تغییر پتانسیل الکتریکی آنها میشود.

ترکیب :گیرنده های پروتئینی بویایی و چشایی در غشای پالسمایی قرار دارند ،بنابراین توسط شبکهی آندوپالسمی زبر (و ریبوزومهای متصل به
آن) ساخته میشوند.
 -eدر حفرهی بینی توسط مایع مخاطی پوشیده شدهاند.

il m

نکته :در سرماخوردگی بهدلیل افزایش ترشح مایع مخاطی ،سطح این گیرندهها پوشیده میشود .بنابراین مولکولهای بودار خیلی کمتر به این
گیرندهها متصل میشوند و قدرت بویایی فرد کاهش مییابد.

 -fرشتههای گیرندهی بویایی مستقیماً وارد لوبهای بویایی (در دستگاه لیمبیک) میشوند و با نورونهای لب بویایی سیناپس تشکیل
میدهند.

ترکیب :رشتههای گیرندههای بویایی که وارد مغز میشوند ،جز یکی از عصبهای مغزی بوده و منحصراً حسی میباشند .در ضمن طول آکسون
آنها بلندتر از دندریتشان میباشد.
 -gعصب بویایی وارد تاالموس نمیشود .پس پیام بویایی در تاالموس تقویت نمیگردد.
نکته :پیام حسی چشایی در تاالموس تقویت میشود.
عصب بویایی کوچكترین عصب مغزی است( .از سقف حفرهی بینی تا لوبهای بویایی)

عوامل مؤثر بر درک مزهی غذا


حس چشایی و حس بویایی بر درك مزهی غذا مؤثر میباشد .مثالً وقتی به سختی سرما خوردهایم و دچار گرفتگی بینی شدهایم (اگر گفتید
چرا؟!) به نظر میرسد که اغلب غذاها بیمزه اند.

8
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه3

با توجه به شکل کتاب در سی پینه ال در پ شت مغز میانی و باالتر
از برجتگیهای چهار گانه قرار دارد.
بررسی سایرگزینهها :
پینه آل غدهای به اندازهی نخود در مغز اســت که مالتونین ترشــح
میکند .هورمون مالتونین در انســان در پاســ به تاریکی ترشــح
میشود.
(در شـــب حداکثر ف عال یت را دارد) ب نابراین احت ماال در ای جاد
ریتمهای شبانهروزی دخالت دارد.

12

گزینه 2

مویرگهای خون رسانی کنند به مغز در ایجاد سد خونی مغز نقش دارند.

m
o

بررسی سایرگزینهها :

سخت شامه از دو الیه درونی و بیرونی ت شکیل شده ا ست و در بع ضی نواحی از هم جدا شده و حفرههایی را ایجاد میکنند .تنها نرم شامه به طور
مستقیم با مادهی سفید نخاع و مادهی خاکستری قشر م در ارتباط است.

c
.
h

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و خط به خط  ،دامدار
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گزینه 3

بررسی همهی گزینهها :

مبحث سوال  :پرده مننژ ()302

سطح سوال  :متوسط

s
r

o
to

مورد اول) هورمون های ق شر فوق کلیه ا ستروئیدی میبا شند و تحت تاثیر هورمون محرك غده فوق کلیه میزان تر شح و تولید آنها افزایش
میباشد ( .تائید گزینه )

o
o

مورد دوم) ترشح طوالنی مدت کورتیزول سبب سرکوب سیستم ایمنی می شود در نتیجه توانایی بدن برای از بین بردن سلولهای تغییریافته
سرطانی کاهش مییابد و تعداد این سلولها افزایش ( .تائید گزینه )

مورد سوم) هورمون های قشر فوق کلیه استروئیدی می باشند و گیرنده ی داخل سلولی دارند( .رد گزینه )

il m

مورد چهارم) بر اساس مکانیسم باز خورد منفی افزایش ترشح هورمونهای قشر فوق کلیه موجب کاهش محرك آن میگردد.
( تائید گزینه )

هورمونهای ترشح شده از غدد فوق کلیه

یادآوری :از بخش مركزی غدد فوق کلیه ،اپینفرین و نوراپینفرین ،از بخش قشری آن كورتیزول ،آلدوسترون و ...ترشح میشود .در اينجا
فقط بیماریهای ناشی از فعالیت بخش قشری غدهی فوق کلیه را بررسی میکنیم.
یادآوری :قرار گرفتن فرد در فشارهای روحی -جسمی سبب افزايش فعالیت غدد فوق کلیه میشود.
 -1کورتیزول
یادآوری :کورتیزول باعث شكستن پروتئینها و تبديل آنها به گلوكز میشود و انرژی در دسترس بدن افزایش مییابد .اين هورمون سیستم
ایمنی را نیز سركوب میکند.
 )aافزایش غلظت کورتیزول در خون به مدت طوالنی
در این حالت همهی موارد زیر رخ میدهد:
 -1مقدار زيادی از پروتئینها شکسته میشود .با کاهش پروتئین در خون احتمال ابتال به خیز (ادم) افزايش میيابد .در افراد مبتال به خیز حجم
مایع بین سلولی افزایش یافته و مقدار زیادی از پالسما از رگها خارج میشود.
 -2كالژن موجود در بافتهای پیوندی از قبیل سُست ،رشتهای (زردپی و رباط) ،غضروف و استخوان تخريب گرديده و استحكام بافتهای
مذكور كاهش مییابد.
 -3مقدار گلوكز خون افزایش مییابد در اين حالت فرد دچار عالئمی مانند افراد مبتال به دیابت شیرین میشود .در افراد مبتال به اين بیماری،
دفع گلوكز و حجم ادرار افزايش میيابد.
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یادآوری :همانطور که در فصل يك به طور مفصل بررسی کرديم افزايش غلظت اين هورمون در خون سبب سرکوب سیستم ايمنی میشود .در
این حالت موارد زیر میتواند رخ دهد:
 -4کاهش فعالیت لنفوسیتها و ماکروفاژها سبب افزایش احتمال ابتال به سرطان میشود.
 -5با کاهش فعالیت ائوزینوفیلها احتمال ابتال به بیماریهای انگلی افزایش مییابد.
 -6میزان فعالیت فاگوسیتها (ذرهخوارها) کاهش میيابد در نتیجه فاگوسیتوز ذرات خارجی كمتر میشود.
 )bکاهش هورمون کورتیزول در خون به مدت طوالنی
* اختالالت مربوط به کاهش اين هورمون نمیشود در اينجا بررسی کرد .دلیل آن هم اين است که باالتر سطح کتاب درسی میباشد.
یادآوری  :به افراد دريافتکنندهی عضو داروهای شبه کورتیزولی و کورتیزول تزريق میکنند تا سیستم ايمنی سرکوب شود و پیوند عضو به
خوبی صورت گیرد .اگر به فرد دريافتکنندهی عضو اين داروها تزريق نشود احتمال رد عضو پیوندی افزايش میيابد.
 -2آلدوسترون
یادآوری  :آلدوسترون در بازجذب سدیم و ترشح پتاسیم در كلیهها نقش دارد.
* افزايش بیش از حد و يا کاهش زياد اين هورمون در خون سبب تغییر در غلظت سديم و پتاسیم میشود .تغییر در غلظت يونهای سديم و
پتاسیم میتواند در کار نورونها و قلب اختالل ايجاد کند.

m
o

یادآوری :اگر غلظت اين هورمون ها خیلی کاهش يابد ،مقدار پتاسیم ممکن است زياد شود و به مقادير خطرناك و حتی کشنده برسد.
* افزايش بیش از حد اين هورمون سبب افزايش مقدار يون سديم در بدن میشود .با افزايش يون سديم در بدن احتمال ابتال به خیز افزایش

c
.
h

مییابد و پالسمای بیشتری از رگها خارج و وارد بافت میشود.
نكته :با افزايش بازجذب سديم در نفرونها ،حجم ادرار فرد نیز كاهش میيابد.

14

گزینه 4

s
r

اکســین توســین و هورمون ( ADHآنتی دیورتیک که در کنکور  ۶۹آمده بود) هر دو دارای گیرنده بر روی ســلولهای ماهیچهای صــاف هســتند و
موجب انقباض آنها میگردند.
بررسی سایر گزینهها :

o
to

گزینه  )1هورمون مترشحه از غدد پاراتیروئید موجب فعال شدن ویتامین  Dو افزایش جذب کلسیم میگردد.

o
o

گزینه  )2با توجه به شــکل کتاب درســی آکســون نورونهای ترشــح کننده هورمونهای آزادکننده و مهارکننده به ابتدای ســاقهی هیپوفیز ختم
میگردد.
گزینه  )3هورمونهای تیروئیدی میزان متابولیسم پایه بدن را افزایش میدهند و از این طریق موجب افزایش تولید کربن دی اکسید و افزایش
فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک میگردد.

il m

11

