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

پیش آزمون شماره 3
3330/80/33

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســواالت و پاســخنامه تـریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ3

گروه مولفان
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دپارتمان زیستشناسی لیموترش  +رتبههای برتر کنکور 89

تعداد سواالت در هر فصل

or
oo

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

پروژه پیش آزمونهای مرحلهای –  01سوال

m

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

آنالیز دقیق سواالت

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

Li

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 33

m

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی برداری و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

 یه فرصت تکرارنشدنی و فوق العاده
 قراره یه هدیه ویژه و عالی از لیموترش دریافتکنید 
 پس عکس پایین رو جدی بگیرید!!!
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همین االن به فروشگاه و کانال لیموترش یه سر بزنید :
www.limootoorsh.com/shop
@limootoorsh_free

زیست شناسی ویژه دوازدهم – پیش آزمون مرحله سوم  :سال تحصیلی 99-99

گروه آموزشی لیموترش

 13آبان 99

طی فرآیند رونویسی درون هسته یاخته های یوکاریوتی ،در مرحله  ....................به طور حتم ....................
 )1طویل شدن – بین ریبونوکلئوتیدهای رِنا پیوند فسفودی استر ایجاد میشود.
 )2آغاز – دو رشته مولکول دِنا درون جایگاه فعال آنزیم رنابسپاراز قرار گرفتهاند.
 )3طویل شدن – مولکول رِنای درحال ساخت در تمام طول خود متصل به رشته الگو است.
 )4پایان – با جدا شدن رنابسپاراز ،توالی حاصل از رونویسی به رشته غیرالگو اتصال مییابد.

m

کدام گزینه در ارتباط با ساختارهایی که بر اثر فعالیت همزمان چندین آنزیم رنابسپاراز روی ژن ایجاد میشود ،صادق است؟
 )1به واسطهی فعالیت انواعی از آنزیمها مقدار نوکلئوتیدهای آزاد سلول رو به کاهش میباشد.
 )2گروهی از رنابسپارازها با آغاز رونویسی از بخش میانی ژن به توالی پایان رونویسی نزدیکتر هستند.
 )3تعداد زیادی از رنابسپارازها با استفاده از رشته الگو مقدار فراوانی رِنا از یک نوع میسازنند.
 )4تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل نوکلئوتیدها ،توسط رنابسپارازها انجام میشود.
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سیانید  .....................افزایش بیش از اندازه دمای محیط آنزیمها .....................
 )1همانند  -در اتصال پیش ماده به جایگاه فعال آنزیم اثر منفی دارد.
 )2برخالف  -سبب کاهش غلظت فراورده در محل فعالیت آنزیم میشود.
 )3همانند  -با تغییر ساختار سوم آنزیم ،بر عملکرد آن تاثیر میگذارد.
 )4برخالف  -انرژی فعالسازی واکنش را درجهت کاهش سرعت واکنش تغییر میدهد.
کدام گزینه زیر در ارتباط با بیماری کمخونی داسیشکل به درستی بیان شده است؟

or

 )1همانند سینهپهلو نوعی بیماری ارثی بوده که از طریق ژن به نسل بعد انتقال مییابد.
 )2در فرد مبتال نوعی تغییر ژنی در گویچههای قرمز موجود در خون سبب تغییر ظاهری یاخته شده است.
 )3تغییر ژنی گسترده در سطح ژن سازنده هموگلوبین سبب تغییر شکل گویچه قرمز از حالت گرد به داسی شکل میباشد.
 )4این بیماری نشاندهنده ارتباط ژن با پروتئین بوده که در آن توانایی گویچهی قرمز در حمل گازهای تنفسی کاهش مییابد.
کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل میکند؟

کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور صحیح کامل میکند؟

oo

to

« در انسان بالغ ،با توجه به سطوح ساختاری پروتئین میوگلوبین همانند » ....................
 )1پادتنها ،پیوندهای آبگریز در تشکیل ساختار نهایی موثر هستند.
 )2هموگلوبین ،یون آهن دو بار مثبت در مرکز بخش هِم زنجیرهها قرار دارد.
 )3اکتین ،تعییر حتی یک آمینواسید میتواند موجب تغییر عملکرد مولکول شود.
 )4کالژن ،تا خوردگی بیشتر ساختارهای ماپیچی و صفحه مانند موجب کروی شدن زنجیره میشود.

 )2محدود ،گردهها و سلولهای آسیبدیده فیبرینوژن ترشح میکنند.
 )4شدید ،وجود ویتامین  Kو یون  Caبرای فرآیند انعقاد ضروری است.

در گردش خون  .....................همانند کرم خاکی......................... ،
 )1ملخ – رگ پشتی خون را به سمت سر جانور هدایت میکند.
 )3ماهی – رگ پشتی خون روشن را از سر به سمت دم میبرد.

 )2ماهی – رگ شکمی خون را به سطح تنفسی جانور هدایت میکند.
 )4ملخ – رگ شکمی خون تیره را از شبکه مویرگی خارج میکند.

Li

به طور معمول ،در خون انسان بالغ بیشترین  ...................به طور حتم ...................
 )1ترکیب خوناب – تنظیم  pHو شروع فرآیند انعقاد برعهده دارد.
 )2یاختههای خونی – در انتقال گازهای تنفسی نقش اصلی را برعهده دارند.
 )3یاختههای خونی – پس از خروج مغز استخوان ،هسته خود را از دست میدهند.
 )4ترکیبات آلی خوناب – درون سیتوپالسم توسط یاختههای خونی تولید میشوند.

m

به طور معمول ،در خونریزیهای ..................
 )1شدید ،گردهها دور هم جمع میشوند تا درپوش ایجاد شود.
 )3محدود ،تشکیل لخته در محل آسیب ،جلوی خونریزی را میگیرد.

هر جانور مهرهدار دارای قلب  .....................نمیتواند  .....................داشته باشد.
 )1سه حفرهای – تنفس ششی
 )2سه حفرهای – تنفس پوستی
 )3چهار حفرهای – کیسههای هودار
 )4دو حفرهای – پیچیدهترین شکل کلیه
صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

t.me/limootoorsh_com_bot

زیست شناسی ویژه دوازدهم – پیش آزمون مرحله سوم  :سال تحصیلی 99-99

گروه آموزشی لیموترش

 13آبان 99

در یک فرد سالم و بالغ ،همه یاختههای خونی  ...................میتوانند ...................
 )1بدون هسته – از یاختههای لنفوئیدی مغز استخوان منشا بگیرند.
 )2با هسته چند قسمتی – میان یاختهای با دانههای روشن درشت داشته باشند.
 )3با هسته لوبیایی – از یاختههای میلوئیدی مغز استخوان منشا بگیرند.
 )4با هسته دو قسمتی – پس از مرگ خود ،غلظت بیلیروبین در خون را افزایش دهند.
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صفحه 2

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 99ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←

Limootoorsh.com/add

:1

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

به عنوان یه نکته باید بدانید که در تمام مراحل رونویسی ،بین ریبونوکلئوتیدهای رِنا پیوند فسفودی استر ایجاد می شود .البته بیشتر توالی مولکول رنا
در مرحله طویل شدن انجام میپذیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2فقط یک رشته از مولکول دنا به عنوان الگو عمل میکند و در جایگاه فعال آنزیم رنابسپاراز قرار میگیرد.
گزینه  )3همچنان که مولکول رناب سپاراز به پیش میرود ،دو ر شته دنا در جلوی آن باز و در چندین نوکلئوتید عقبتر ،رنا از دنا جدا می شود و دو

رشته دنا مجددًا به هم میپیوندند ( .کسب درصد باالی زیست با استفاده از آزمون لیموترش -تطابقهای  011درصدی با تستهای کنکور )89
گزینه  )4با جدا شدن رنابسپاراز ،توالی رشته الگو (نه رشته حاصل از رونویسی که رنا است) به رشته غیرالگو اتصال مییابد.

m

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

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :مراحل رونویسی ()122

مرحله آغاز :

sh
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 -aدر این مرحله ،رنابسپاراز به مولکول دنا متصل میشود و دو رشتة آن را از هم باز میکند.
 -bبرای اینکه رونویسییی ن از محل صحیح خود شییروش شییود توالیهای نوکلئوتیدی ویژهای (راهانداز) در دنا وجود دارد که رنابسییپاراز آن را
شناسایی میکند.

تعریف  :به توالیهای نوکلئوتیدی ویژهای در دنا که رنابسپاراز آن را شناسایی میکند برای اینکه رونویسی ن از محل صحیح خود شروش
نماید ،راهانداز گفته میشود.
 -cراهانداز موجب میشود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را بهطور دقیق پیدا و رونویسی را از آنجا آغاز کند.

or

 -dدر این حالت بخش کوچکی از مولکول دنا باز و زنجیره کوتاهی از رنا ساخته میشود.
 -eباز شدن دو رشته دنا با شکستن پیوند هیدرو نی بین بازهای دو رشتهی مقابل توسط آنزیم رنابسپاراز صورت میگیرد.
تذکر مهم  :شکستن پیوند هیدرو نی بدون صرف انر ی  ATPو مصرف مولکول آب صورت میگیرد.
توجه کنید  :فعالیت بسپارازی و ایجاد پیوند فسفودیاستر توسط آنزیم رنابسپاراز در همین مرحله آغاز ،شروش میشود.

to

 -fنحوة عمل رنابسییپاراز به این صییورت اسییت که آنزیم با توجه به نوش نوکلئوتید ر شته الگوی دنا ،نوکلئوتید مکمل را در برابر آن قرار میدهد و
سپس این نوکلئوتید را به نوکلئوتید قبلی رشته رنا متصل میکند.

توجه  :در رونویسی ،نوکلئوتید یوراسیلدار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنیندار دنا قرار میگیرد.

oo

چند نکته پایانی :

نکته  :به منظور رونویسی از ن ،پروتئینهای هیستون از دنا جدا شوند و فشردگی دنا در محل نی که رونویسی میشود ،از بین برود ،پس قبل از
اتصال آنزیم به راهانداز ،پیچوتاب دنا کاهش مییابد.

m

نکته  :راهانداز در نزدیکی و قبل از جایگاه آغاز رونویسی قرار دارد.

نکته  :جایگاه آغاز رونویسی به اولین نوکلئوتیدی از  DNAگفته میشود که رونویسی میشود .بنابراین جایگاه آغاز رونویسی بخشی از

Li

( DNAو ژن) بوده و یک نوکلئوتید است.

نکته  :در یوکاریوتها شناسایی راهانداز توسط RNAپلیمراز ،به کمک عوامل رونویسی و توالی افزاینده صورت میگیرد.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

ویژه آزمون مرحلـــه  11آبان قلم چی

2

 مرحله طویل شدن :
در این مرحله رنابسپاراز ساخت رنا را ادامه میدهد که در نتیجة آن ،رنا طویل میشود.
همچنان که مولکول رنابسپاراز بهپیش میرود ،دو رشته دنا در جلوی آن باز و در چندین نوکلئوتید عقبتر ،رنا از دنا جدا میشود و دو رشتة
دنا مجدداً به هم میپیوندند.
نکته  :در طی رونویسی ،ابتدا پیوند هیدرو نی برقرار میشود و بعد پیوند فسفودی استر تشکیل میگردد.
تذکر  :در طی این مرحله بخشهای ابتدایی رنا (جایگاه آغاز رونویسی) به صورت جدا از رشته الگو قرار دارند.
توجه  :برخالف همانندسازی که رشته پلی نوکلئوتیدی درحال ساخت تا پایان همانندسازی به رشته الگو متصل باقی میماند ،در رونویسی رشتهی
درحال ساخت فقط در بخشی از خود به ر شته الگو متصل از و پس از پایان رونویسی به طور کامل از رشته الگو جدا میشود.
ترکیب  :در همانندسازی  ،DNAپیوند هیدرو نی توسط هلیکاز شکسته میشود.

m

در محل رونویسی و نواحی مجاور آنها حالتی شبیه حباب (حباب رونویسی) ایجاد میشود که به سوی انتهای ژن پیش میرود.
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 مرحله پایان :

در دنا توالیهای ویژهای وجود دارد که موجب پایان رونویسی توسط آنزیم رنابسپاراز میشوند.

در این جایگاهها ،آنزیم از مولکول دنا و رنای تازه ساخت جدا و دو رشتة دنا به هم متصل میشوند.
آغازی که یک نوکلئوتیدی بود).

Li
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نکته  :جایگاه پایان رونویسی بخشی از  DNAبوده و از بیش از یک نوکلئوتید ساخته شده است یعنی چندین نوکلئوتید دارد( .برخالف جایگاه

:3

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

2

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

در ساختارهایی که بر اثر فعالیت همزمان چندین آنزیم رنابسپاراز روی ن ایجاد میشود ،همهی رنابسپارازها با استفاده از یکی از رشتههای الگو (نه
رشتههای الگو) مقدار فراوانی رنا از یک نوش میسازنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1به وا سطهی فعالیت نوعی آنزیم رناب سپاراز که ممکن ا ست  Іیا  ІІیا  ІІІبا شد (نه انواعی از آنزیمها) مقدار نوکلئوتیدهای آزاد یاخته به
سبب تولید رنا رو به کاهش میباشد.
گزینه  )2توجه د ا شته با شید که رونوی سی از ن همواره از ابتدای آن (جایگاه آغاز رونوی سی) که به کمک راهانداز و تو سط رناب سپارازها شنا سایی
می شود ،صورت میگیرد و در این ساختارها  ،رنابسپارازهایی که به توالی پایان رونویسی نزدیکتر هستند به خاطر این است که فرایند رونویسی را

m

زودتر شروش کردهاند ( .کسب درصد باالی زیست با استفاده از آزمون لیموترش -تطابقهای  011درصدی با تستهای کنکور )89
گزینه  )4تشکیل پیوند هیدرو نی بین بازهای مکمل نوکلئوتیدها ،بدون دخالت آنزیم و بدون صرف انر ی صورت میگیرد.

or
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نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :ساختار پرمانند ()121

سطح سوال  :نسبتا سخت

⃝  ،B 2نزدیک جایگاه آغاز رونویسی است.
⃝ RNA ،D 4های در حال ساخت کوتاه.

oo

⃝  ،A 1بخش ن از مولکول  DNAاست.
⃝  ،C 3نزدیک جایگاه پایان رونویسی است.
⃝ RNA ،E 5های در حال ساخت بلند.

to

ساختار حاصل از فعالیت همزمان چند آنزیم بر روی ژن

نکته  :جهت رونویسی از سمت RNAهای کوتاه به سمت RNAهای بلند است ( .از سمت  Bبه  Cیا  Dبه )E
⃝ RNA 6ای که رونویسی آن زودتر شروش شده است ،بلندتر است.

Li

⃝  7رونویسی RNAهای کوچک دیرتر آغاز شده است.
⃝ RNA 8های بلندتر ،ازجایگاه آغاز و راهانداز دورتر بوده و به جایگاه پایان رونویسی نزدیکتر هستند .
⃝ RNA 9های کوچکتر ،به جایگاه آغاز و راهانداز نزدیک تر بوده و از جایگاه پایان دورتر هستند.

m

نکته  :هرچقدر طول رشتهی پلینوکلئوتیدی بلندتر باشد ،تعداد نوکلئوتیدهای آن نیز بیشتر است.

نکته  :با توجه به ⃝  8و ⃝  9می توان فهمید که هنگام رونویسی از یک ن ،اندازهی RNAهای در حال ساخت و تعداد نوکلئوتیدهای آن
متفاوت میباشد.

⃝  11توجه داشته باشید که همهی رنابسپارازهایی که دارند ن مذکور را رونویسی میکنند ،ازجایگاه آغاز رونویسی ،فعالیت خود را آغاز کردهاند.
تذکر :رنابسپارازهای مذکور در زمان متفاوتی فعالیت رونویسی خود را آغاز کردند.
⃝  11این رونویسی فقط از روی یکی از رشته های ژن دارد صورت میگیرد.
⃝  12از روی یک ن تعداد زیادی  RNAدر حال ساخت است که همگی یک نوعاند.
⃝  13تعداد زیادی رنابسپاراز در حال رونویسی از نِ مذکور هستند که همگی یک نوعاند.

⃝  14در شکل مذکور ،خط افقی میانیDNA ،ای است که از روی آن رونویسی در حال انجام است .رشته های منشعبRNA ،هایی هستند
که در حال ساخته شدهاند.
⃝  15چون شکل فرضی باال نمایانگر رونویسی در یک یاخته یوکاریوتی است ،پس RNAهای در حال ساخت احتماالً نابالغاند و دارای
رونوشت اگزون و اینترون هستند.
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3

4

گزینه 1

مواد سییمی همچون سیییانید با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم مانا فعالیت آن میشییوند .افزایش بیش از اندازه دمای محیط باعث ایجاد
شکل غیرطبیعی و برگشتناپذیر در آنزیم میشود که اتصال پیش ماده به جایگاه فعال را مختل میکند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2هم وجود سیانید و هم افزایش بیش از اندازه دمای محیط سبب مختل شدن واکنش و کاهش غلظت فراورده میشوند.
گزینه  )3سیانید بر شکل و ساختار آنزیم ها تاثیر نمی گذارد و تنها با اشغال کردن جایگاه فعال آنزیم از اتصال پیش ماده به آنزیم جلوگیری
می کند.
گزینه  )4هر دو عامل سبب کاهش سرعت واکنش و افزایش انر ی فعالسازی واکنش میشوند.

آنزیمها :

m

نوع سوال  :استداللی و خط به خط و مفهومی

مبحث سوال  :ویژگی آنزیمها ()121

سطح سوال  :متوسط

sh
.c
o

واکنشهای شیمیایی در صورتی سرعت مناسب میگیرند که انرژی اولیه کافی برای انجام آن وجود داشته باشد.
تذکر  :به رابطه علت و معلولی دقت کنید ،چیزی که سبب سرعت مناسب واکنشهای شیمیایی میشود ،وجود انرژی اولیه کافی برای انجام آن است.
تعریف  :وجود انرژی اولیه کافی برای انجام واکنشهای شیمیایی را انرژی فعالسازی گویند.
تعریف  :انجام واکنشها در بدن موجود زنده نیز به عنوان کلی سوختوساز (متابولیسم) مطرح میشود.
نکته مهم  :انجام واکنشها در بدن موجود زنده با حضور آنزیم انجام میشوند.
چرااا؟ آنزیم امکان برخورد مناسب مولکولها را افزایش و انر ی فعالسازی واکنش را کاهش میدهد.
توضیح  :خودمونیش اینه آنزیم با پارتی بازی پول کمتری از شما میگیره (همون فعال سازی کمتر) و کارت رو زودتر راه میندازه( .امکان برخورد

or

مناسب رو ایجاد میکنه)

نکته  :آنزیمها با فعالیت خود ،سرعت واکنشهایی را که در بدن موجود زنده انجامشدنی هستند زیاد میکند.
پس یه جمع بندی کنیم نحوه فعالیت آنزیم رو :
 امکان برخورد مناسب مولکولها  افزایش

to

 انر ی فعالسازی واکنش  کاهش

 سرعت واکنشها  زیاد

توجه  :بدون آنزیم ممکن است در دمای بدن ( 37درجه) سوختوساز یاختهها بسیار کند انجام شود و انرژی الزم برای حیات تأمین نشود.

oo

◄ محل فعالیت انواع آنزیمهای مختلف بدن :

 : آنزیمهای ترشحی دستگاه گوارش مثل آمیالز بزاق و لیپاز در خارجیاخته عمل میکنند.
 : آنزیمهای مؤثر در تنفسیاختهای ،فتوسنتز و همانندسازی درونیاخته فعالیت میکنند.

پروتئینی
انواش آنزیمها

↖
↙

غیر پروتئینی

↖
↙
⟵

درون یاختهای
برون یاختهای

Li

انواع آنزیمها

m

 : گروهی از آنزیمها مثل پمپ سدیم-پتاسیم فعالیت خود را در غشا انجام میدهند.

درون یاختهای

آنزیمها درون یاخته ساخته میشوند.
نکته :ساختار اولیه و اصلی آنزیمهای پپسین و ترومبین در یاخته ساخته میشود (پپسینو ن و پروترومبین) اما در خارج یاخته فعال میشوند.
بیشتر آنزیمها پروتئینی هستند.
نکته rRNA :نوعی آنزیم غیر پروتئینی است که جنس آن RNAاست و قند ریبوز دارد .و در ساختار رِناتَن (ریبوزوم) است.
به آنزیمهایی که درون یاخته فعالیت میکنند ،میگن آنزیمهای درون یاختهای.
نکته :این آنزیمها به واکنشهای زیستی درون یاخته سرعت میبخشند و در تنظیم کار آنزیمهای دیگر مؤثرترند.
به آنزیمهایی که در خارج از یاخته سازنده فعالیت میکنند ،میگن آنزیمهای برون یاختهای.
مثال :آنزیمهای گوارشی (آمیالز ،پپسینو ن ،پروتئاز و  ،)...آنزیم لیزوزیم ،پروترومبیناز ،ترومبین و ...
ترکیب :آنزیمهای برون یاختهای در جانداران یوکاریوتی ،توسط رِناتَن (ریبوزوم)های شبکهی آندوپالسمی ساخته میشوند.
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گزینه 4

این بیماری نشاندهنده ارتباط ن با پروتئین بوده که در آن توانایی گویچهی قرمز در حمل گازهای تنفسی کاهش مییابد چون به شکل داسی در
میایند و توانایی فعالیت آنها به شدت افت میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بیماری کم خونی دا سی شکل ،نوعی بیماری ارثی بوده که از طریق ن به ن سل بعد انتقال مییابد .ولی سینهپهلو بیماری اکت سابی از

محیط است ( .کسب درصد باالی زیست با استفاده از آزمون لیموترش -تطابقهای  011درصدی با تستهای کنکور )89
گزینه  )2در فرد مبتال نوعی تغییر نی در یاختههای بنیادی وجود دارد که سبب تغییر ظاهری گویچههای قرمز موجود در خون شده است.
نکته  :حواستون باشه که گویچههای قرمز فاقد هسته و ماده نتیک هستند و امکات تغییر ماده نتیک در انها وجود ندارد.

m

گزینه  )3تغییر نی جزئی (نه گسترده) در سطح ن سازنده هموگلوبین سبب تغییر شکل گویچه قرمز از حالت گرد به داسی شکل میباشد.

 بیماری کمخونی داسیشکل :

sh
.c
o

تصویر رو به ور دو گویچه قرمز را نشان میدهد.
گویچة سمت راست مربوط به شخصی است که دچار نوعی بیماری ارثی به نام کمخونی
داسیشکل است.
علت بیماری  :نوعی تغییر ژنی (جهش) است که باعث میشود

پروتئین هموگلوبین حاصل از آن دچار تغییر شود که نتیجه آن تغییر شکل گویچه قرمز
از حالت گرد به داسیشکل است.

or

توضیح بیماری (برای کنکور الزم نیست!!) :

عامل این بیمارى وراثتى است (یعنی مشکل نی در دنا وجود دارد) که موجب کمبود هموگلوبین مىشود.
بعضى از گویچههای قرمز افرادى که به این بیمارى مبتال هستند ،به علت دارا بودن نوع ناقصى از هموگلوبین ،داسى شکل مىشوند.

چند نکته در ارتباط با این بیماری کم خونی داسی شکل :

to

این گویچههای قرمز داسى شکل نمىتوانند به خوبى اکسیژن را منتقل کنند ،به عالوه به علت چسبیدن این گلبولها به دیوارههاى رگها،
جریان خون در آنها دشوار مىشود.

تذکر  :بیلیروبین توسط یاختههای درشتخوار (ماکروفا )

Li

درون کبد و طحال با تجزیه هموگلوبین (بخش هِم)
گویچه قرمز تولید میشود.
 )dهموگلوبینهای ناقص این افراد در مقایسه با افراد سالم
و فقط در یک آمینواسید با هم تفاوت دارند.
 )eمقایسة نهای هموگلوبین در بیماران و افراد سالم
نشان میدهد که در رمز مربوط به این آمینواسید،
نوکلئوتید  Aبهجای  Tقرار گرفته است.

m

oo

 )aاکسیژن رسانی به بافتها کاهش و ترشح هورمون اریتروپویتین از کلیهها و کبد مییابد.
 )bمیزان مصرف اسید فولیک و آهن در مغز قرمز استخوان
افزایش مییابد.
 )cبه دلیل تخریب زیاد گویچههای قرمز و هموگلوبین،
مقدار تولید و دفا بیلیروبین از بدن افزایش مییابد.

یادآوری مهم  :تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییر در ساختار اول پروتئین میشود و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.
 )fدر این جا نیز همین تغییر کوچک آمینواسید سبب در ساختارهای بعدی پروتئین و در نهایت ساختار نهایی (ساختار چهارم) شده است
و پروتئین کارایی الزم را ندارد.
توجه  :علت این مشکل جهش کوچک در یکی از ژنهای هموگلوبین و قرارگرفتن نوکلئوتید  Aبهجای  Tاست.
نکته  :این تغییر نی ،بسیار جزئی است و در آن تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر یافته است.
یادآوری  :این بیماری به نوعی ،رابطة بین ژن و پروتئین را نشان میدهد( .تغییر در ساختار ن ،سبب تغییر در محصول آن میشود)
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6

گزینه 3

در ساختار نهایی پروتئینهای اکتین و میوگلوبین تعییر حتی یک آمینواسید میتواند موجب تغییر عملکرد مولکول شود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1میوگلوبین یک پروتئین با یک زنجیره پلیپپتیدی ا ست که پیوندهای آبگریز در ت شکیل ساختار نهایی ( ساختار سوم) موثر ه ستند ،اما
دقت کنید که پادتن پروتئینی با دو زنجیره سبک و سنگین است ،پس ساختار نهایی آن ساختار چهارم است و پیوندهای آبگریز در تشکیل ساختار
سوم (نه ساختار نهایی) موثر هستند
گزی نه  )2در مولکول هموگلوبین یون آهن دو بار مث بت در مرکز بخش هِم زنجیره ها قرار دارد ،میوگلوبین نیز یون آهن دو بار مث بت در مرکز
بخش هِم دارد ولی فقط دارای یک زنجیره است.
گزینه  )4در مولکول میوگلوبین ساختار سوم و نهایی از تا خوردگی بی شتر ساختارهای ماپیچی ایجاد می شود که موجب کروی شدن زنجیره

m

میشود( .میوگلوبین فاقد ساختارهای صفحه مانند است)

6

گزینه 4

sh
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o

در خونریزیهای شدید که لخته ایجاد میشود ،وجود ویتامین  Kو یون  Caبرای
فرآیند انعقاد ضروری است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در خونریزیهای محدود ،گردهها دور هم جما میشوند تا درپوش ایجاد شود.
گزینه  )2در خونریزیهای شدید ،گردهها و سلولهای آسیبدیده
آنزیم پروترومبیناز (نه فیبرینو ن) ترشح میکنند.
جلوی خونریزی را میگیرد.

to

1

گزینه 1

or

گزینه  )3در خونریزیهای شدید ،تشکیل لخته در محل آسیب،

اگر به گردش خون ملخ و کرم خاکی نگاه کنید ،رگ پشتی همان قلب است که خون را به سمت جلو (سر جانور) هدایت میکند.
بررسی سایر گزینهها :

oo

گزینه  )2در کرم خاکی رگ شکمی خون را به سطح تنف سی (پو ست) جانور هدایت میکند در ماهی ما دو نوش رگ شکمی داریم ( سرخرگ
شکمی و سیاهرگ شکمی) فقط سرخرگ شکمی خون را به سطح تنفسی (آبشش) هدایت میکند.

m

گزینه  )3در ماهیها ،رگ پشتی خون روشن را از سر به سمت دم میبرد در حالی که در کرم خاکی رگ پشتی خون تیره را از انتهای بدن به
سمت سر میبرد.

کرم خاکی :
سادهترین سامانة گردش بسته در کرمهای حلقوی ،نظیر کرم خاکی وجود دارد.

Li

گزینه  )4در ملخ که تنفس نایی دارد و گردش خون در حمل گازهای تنفسیییی نقشیییی ندارد ،خون روشییین و تیره معنی ندارد همچنین این
جانوران گردش خون باز دارند و فاقد شبکه مویرگی هستند ( .در کرم خاکی رگ شکمی خون تیره را به شبکه مویرگی سطح تنفسی میبرد).

در این سامانه مویرگها در کنار یاختهها و با کمک آب میان بافتی ،تبادل مواد غذایی ،دفعی و گازها را انجام میدهند

)a
)b
)c
)d

در کرم خاکی رگ پشتی به صورت قلب اصلی عمل میکند و خون را به جلو میراند.
در قسمت جلویی بدن  5جفت کمان رگی در اطراف لولة گوارش به صورت قلب کمکی عمل میکنند.
خون را به سمت پایین و سپس به عقب میرانند.
مویرگها در همه قسمتهای بدن ،بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند.

:7
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نکات ترکیبی کرم خاکی :
 )aاز جانوران بی مهره و از گروه کرم های حلقوی است.
 )bدارای بدنی حلقه حلقه است.
 )cدارای تنفس پوستی است.
 )dبیشتر کرمهای حلقوی (نظیرکرم خاکی) و نرم تنان سامانه دفعی متانفریدی دارند .در هر حلقه بدن کرم خاکی یک جفت متانفریدی
وجود دارد.

 )eگوارش در کرم خاکی

8

گزینه 2

sh
.c
o

m

در کرم خاکی غذا وارد دهان می شود سپس وارد حلق می شود و در ادامه وارد مری می شود .در انتهای مری چینه دان قرار گرفته است.
غذا در چینه دان ذخیره می شود سپس غذرا وارد سنگدان می شود و تحت گوارش مکانیکی قرار می گیرد و خرد می شود.
ذرات غذایی خرد شده از سنگدان به روده می رود در روده آنزیم های گوارشی بر غذا تاثیر می گذارند و آن را به واحدهای قابل جذب تبدیل
میکند
مواد قابل جذب از سلول های روده گذشته و وارد شبکه مویرگی می شوند و مواد گوارش نیافته به سوی مخرج می روند تا دفا شوند.
 )fدارای ایمنی غیراختصاصی است.
 )gدر کرمهای حلقوی ،مثل کرم خاکی ،لقاح دو طرفی انجام میشود ،یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار میگیرند ،اسپرم های هر کدام
تخمکهای دیگری را بارور میسازد
بیشترین یاختههای خونی ( )%99گویچههای قرمز هستند که در انتقال گازهای تنفسی نقش اصلی را برعهده دارند.
بررسی سایر گزینهها :

or

گزینه  )1بیشترین ترکیب خوناب ،آب است ( )%91وظیفه تنظیم  pHو شروش فرآیند انعقاد برعهده پروتئینهای خوناب است.
گزینه  )3گویچههای قرمز ،قبل (نه پس) از خروج مغز استخوان ،هسته خود را از دست میدهند.
گزینه  )4فراوانترین ترکیبات آلی خوناب ،پروتئینها ه ستند که اغلب تو سط یاختههای کبدی (نه خونی) ساخته می شوند( .مثل آلبومین و

9

گزینه 4

to

فیبرینو ن)

ماهیها و دوزیسییتان نابال  ،دارای قلب دو حفرهای هسییتند ،پیچیدهترین شییکل کلیه در پرندگان و خزندگان که قلب چهار حفرهای دارند

بررسی سایر گزینهها :

oo

مشاهده میشود.

m

گزینه  1و  )2دوزیستان بال  ،دارای قلب سه حفرهای هستند و میتوانند هر دو نوش تنفس پوستی و تنفس ششی را داشته باشند.

گزینه  )3قلب چهار حفرهای در پرندگان و پستانداران و خزندگان مشاهده میشود و شما میدونید که پرندگان دارای کیسههای هودار هستند.

Li

گردش خون مضاعف :

در گردش مضاعف ،که در سایر مهره داران دیده میشود ،خون ضمن یک بار گردش در بدن ،دو بار از قلب عبور میکند.
در این سامانه ،قلب به صورت دو تلمبه عمل میکند :
ک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی و تلمبه دیگر با فشار بیشتر برای گردش عمومی ،فعّالیت میکند.
سامانة گردشی مضاعف ،از دوزیستان به بعد ،شکل گرفته است.

دوزی ستان ،قلب سه حفرهای با دو دهلیز و یک بطن دارند که بطن ،خون را یک بار به ششها و پو ست و سپس به بقیة بدن تلمبه

میکند ( .کسب درصد باالی زیست با استفاده از آزمون لیموترش -تطابقهای  011درصدی با تستهای کنکور )89
نکته  :دلیل پمپ کردن خون به پوست و شش ،وجود تنفس پوستی و ششی در دوزیستان بال است.
جدایی کامل بطنها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها رخ میدهد.
این حالت ،حفظ فشار در سامانة گردشی مضاعف را آسان میکند.
فشار خون باال برای رساندن سریا مواد غذایی و خون غنی از اکسیژن به بافتها در جانورانی با نیاز انر ی زیاد ،مهم است.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

ویژه آزمون مرحلـــه  11آبان قلم چی
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گزینه 3

مونوسیتها دارای هسته خمیده و لوبیایی شکل هستند و از یاختههای میلوئیدی مغز استخوان منشا میگیرند.

or

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1گویچههای قرمز فاقد هستند و از یاختههای میلوئیدی مغز استخوان منشا میگیرند.

گزینه  )2نوتروفیلها گویچههای سفیدی با هسته چند قسمتی میباشند و دارای میان یاختهای با دانههای روشن ریز (نه درشت) داشته باشند.

طول عمر

هسته

میانیاخته

ذرهخواری

oo

گلبول سفید

شکل

مشخصات

to

گزینه  )4بازوفیلها و ائوزینوفیلها دارای هسییته دو قسییمتی میباشییند ،دقت کنید که گویچههای قرمز پس از مرگ خود ،غلظت بیلیروبین در
خون را افزایش میدهند.

عملکرد

نوتروفیل

چند قسمتی

کم

با دانههای روشن
ریز



ائوزینوفیل

دوقسمتی دمبلی

کم

با دانههای روشن
درشت

در حد کتاب
نداره

در بیماریهای انگلی
زیاد میشوند.

بازوفیل

دو قسمتی روی
هم افتاده

کم

با دانههای تیره

کتاب اشاره
نکرده

هیستامین و هپارین (ماده ضد
انعقاد خون ترشح میکند)

مونوسیت

تکی خمیده یا
لوبیایی

کم

بدون دانه



با دیاپدز از خون خارج میشود
و به بافت میرود .در بافت
تبدیل به ماکروفا یا یاخته
دندریتی خواهد شد

لنفوسیت

تکی گرد یا بیضی

___

بدون دانه

ندارد

دردفاش اختصاصی شرکت
میکنند و در بیماریهای
باکتریایی ،ویروسی و سرطانی
فعالیت میکنند.

Li

m

توانایی حرکت آمیبی و تاکتیک
شیمیایی را دارد .در بیماریهای
عفونی زیاد میشوند.

