
اميدواريم . آورده شده است ٢اي از نكات آتاب زيست و آزمايشگاه  در اين مطلب مجموعه

  .آمك آندبهمن ١٠ي آن به آمادگي شما براي آزمون  مطالعه

تن به ، پادترين روش سادهدر آنند آه  ها را غيرفعال مي ژن هاي مختلفي آنتي ها به روش پادتن )١

موجب ممانعت از اتصال و تاثير اين عمل . شود ها متصل مي هاي سطح ميكروب ژن آنتي

هاي ميزبان و به عالوه تسهيل و افزايش فاگوسيتوز توسط ماآروفاژها  ها بر سلول ميكروب

  .شود مي

آند و  هاي سرطاني حمله مي ، مستقيما به سلول هاي آلوده به ويروس و سلولTلنفوسيت  )٢

   .شود ها مي و مرگ آن ها در آن د پروتئين پرفورين باعث ايجاد منفذبا تولي

  .دهد هاي ويروسي يا سرطان رخ مي در بيماري توليد پرفورين )٣

هاي آلوده  آه اينترفرون از سلول سازند در حالي ي سالم، پرفورين مي ي آشندهTهاي  سلول )٤

هاي  و ترومبوپالستين از سلولديده در محل التهاب  هاي آسيب به ويروس، هيستامين از بافت

  .توانند ترشح شوند ها مي ي جدار رگ ديده آسيب

دار پتاسيمي باعث ايجاد  دريچه هاي دار سديمي و سپس آانال دريچه هاي باز شدن آانال )٥

- ، افزايش فعاليت پمپ سديمها ولي پس از بسته شدن اين دريچه ،شوند پتانسيل عمل مي

  .گردد ها به حالت اوليه برمي شود و غلظت يون آرامش ميانسيل تپتاسيم موجب برقراري پ

عوامل  ،هاي مختلف محيطي هاي عصبي عالوه بر محرك دهنده براي ساخت و ترشح انتقال )٦

  .دنهورموني نيز دخالت دار

گردان به  مواد مخدر در تسكين درد و القاي خواب نقش دارند و به همين دليل بعضي مواد روان )٧

  .شوند فاده مياستنيز عنوان دارو 

ي بافت عصبي  ي آن حفاظت و تغذيه و وظيفهاي در پستانداران وجود دارد  ي مننژ سه اليه پرده )٨

  .است

  اعصاب سمپاتيك و اعصاب پاراسمپاتيك: دو بخش دارد دستگاه عصبي خودمختار )٩

شود  هاي عادي بدن مي باعث برقراري حالت آرامش و انجام فعاليت: اب پاراسمپاتيكاعص )١٠

  هاي گوارشي آاهش فشار خون و ضربان قلب و آغاز فعاليت مانند

، مثل افزايش فشار خون. شود بدن ميباش در  باعث ايجاد حالت آماده: اعصاب سمپاتيك )١١

  هاي اسكلتي ضربان قلب و تنفس و هدايت جريان خون به قلب و ماهيچه

ي  ون شبكهدر. شود اي و غيرمنشعب ساخته مي هاي رشته ي صاف از سلول بافت ماهيچه )١٢

ها توسط  فعاليت اين ماهيچه. ي آلسيم وجود دارد ها مقدار زيادي ذخيره سارآوپالسمي آن

  .گيرد اعصاب خودمختار صورت مي

هاي  مثل انعكاس شوند ي اعمال بدن يك فرد با آسيب به مخچه غير دقيق انجام نمي همه )١٣

  .نخاعي

پالناريا آه از . طناب عصبي استي عصبي دارد و فاقد مغز و  در ميان جانداران هيدرشبكه )١٤

هاي پهن است دو طناب عصبي موازي در دو طرف بدن خود دارد آه اجتماعي از  آرم

  .باشد هاي عصبي آآسون و دندريت است و فاقد جسم سلولي مي رشته



محتوي جسم سلولي (ها مانند بندپايان، طناب عصبي شكمي با تعدادي گره  مهره در بي )١٥

داران جسم  در نخاع مهره. وجود دارد) نخاع(داران، طناب عصبي پشتي  و در مهره) ها نورون

  .هاي عصبي در بخش سفيد وجود دارند ها در بخش خاآستري و رشته سلولي نورون

  .دي گره دارندحشرات طناب عصبي شكمي با تعدا )١٦

ي اسكلتي است آه بين تارها  ماهيچهاز نوع هاي حلقوي دور چشم انسان،  ماهيچه )١٧

ها وسط بافت پيوندي احاطه  ي ميون و مجموعه وجود داردسيمان پيوندي  ،ي آن)ها ميون(

  .شوند مي

ي  شيپور استاش با انتقال هوا از حلق به گوش مياني موجب تعديل فشار هوا در دو طرف پرده )١٨

  .اين پرده به درستي صورت بگيرددر شود تا ارتعاش  صماخ مي

حفظ  ،ها يكي از اعمال اصلي هورمون هاست و هورمونريز ترشح  آار اصلي دستگاه درون )١٩

  .است) هومئوستازي(حالت پايدار بدن 

اين . شود قراري و اختالل در خواب مي هاي تيروئيدي موجب بي افزايش غير طبيعي هورمون )٢٠

پتاسيم مطابقت داشته باشد چون فعاليت - تواند با آم شدن فعاليت پمپ سديم حالت نمي

الت خهايي آه در افزايش ضربان قلب د باشد، به خصوص نورون دن زياد ميها در ب برخي نورون

  .دارند

جمله  عالئمي از ،در بيماران مبتال. شود ميهيپرتيروئيديسم باعث افزايش سوخت و ساز بدن  )٢١

) افزايش انرژي در دسترس بدن(، افزايش ضربان قلب و آاهش وزن قراري ، اختالالت خواب بي

  .مي شودمشاهده 

رايند ترانسفورماسيون باآتري با دريافت مواد ژنتيك از محيط خارج، در خصوصيات ظاهري در ف )٢٢

تخريب نشده  DNAدهد آه  ترانسفورماسيون فقط زماني رخ مي .آورد خود تغييراتي پديد مي

  .باشد

  .شود استر بين فسفات از يك نوآلئوتيد و قند از نوآلئوتيد ديگر برقرار مي پيوند فسفودي )٢٣

  .ي دختر راDNAدهد و هم ويرايش  پليمراز هم همانندسازي را انجام ميDNAآنزيم  )٢٤

، آمربندي از هاي يوآاريوت بدون ديواره ر سلولهاي جانوري و ديگ در سيتوآينز سلول )٢٥

مانند  در گياهان آوندي بدون دانه .شود ي سلول ايجاد مي هاي پروتئيني در ميانه رشته

هايي  جسم گلژي با تشكيل وزيكول .ي ديواره استدارا سلول) نهانزادان آوندي( سرخس

اين . شود ي سلول مي اي در ميانه ي سلولي باعث ايجاد صفحه ي ديواره حاوي مواد سازنده

ي سلولي احاطه شده با غشا است و باعث تقسيم سيتوپالسم  صفحه در واقع يك ديواره

  .شود مي

اند و در  شردگي و تراآم الزم را پيدا نكردهها هنوز ف ي سلولي، آروماتين از چرخه Sي  در مرحله )٢٦

  .يابد ادامه مي همچنان پروفاز اين روند فشردگي

دهند در شروع تقسيم سلولي،  انجام مي ي راهاي يوآاريوتي آه تقسيم سلول ي سلول همه )٢٧

  .آند توليد مي را هاي دوك رشته

يا ) آميب، مخمر و باآتريمثل (ها از تكثير يك سلول  در فرايند توليدمثل غيرجنسي زاده )٢٨

  .شوند حاصل مي) مثل اسپيروژير، هيدر و گياهان(بخشي از پيكر يك والد 



  .)آند همانندسازي نمي DNA. (يابد ي ژنتيك افزايش نمي ماده ٢و  ١بين دو تقسيم ميوز  )٢٩

ها نصف عدد آروموزومي  آروموزومي نيستند ،بلكه عدد آروموزومي آن nها هميشه  گامت )٣٠

  .ي گامت است هفرد سازند

فردي آه ناقل هموفيلي و به ظاهر سالم است، جنسيت او زن است چرا آه هموفيلي يك  )٣١

  .توانند ناقل آن باشند نمي) XY(صفت وابسته به جنس مغلوب بوده و مردان 

آيد  قبل از لقاح به وجود مي) آندوسپرم(در بازدانگان مثل آاج، بافت حاوي مواد غذايي دانه  )٣٢

  .شود                    پس از لقاح تشكيل مي) آلبومن(انگان بافت غذايي د ولي در نهان

دانگان همتاي هاگدان در خزه و سرخس است  و نهان) مانند آاج(ي گرده در بازدانگان  آيسه )٣٣

  .آنند چون هر دو با ميوز هاگ توليد مي

ي دانه بخشي  بازدانگان اندوختهدانگان قرار دارد، در  ارآيده در گروه نهان. آاج از بازدانگان است )٣٤

) آلبومن يا لپه(ي دانه  دانگان اندوخته است در حالي آه در نهان) آندوسپرم(از گامتوفيت ماده 

  .باشد مي

  .دانگان و گامتوفيت ماده است ي روياني در نهان آندوسپرم در آاج همتاي آيسه )٣٥

  .پولك مخروط ماده مربوط به اسپوروفيت آاج و همتاي برچه است )٣٦

  .دانگان سلول زايشي مولد دو گامت نر بدون تاژك است در نهان )٣٧

  .ي گياهان چوبي و در بعضي از گياهان علفي وجود دارد رشد پسين در همه )٣٨

ها  هورمون آبسزيك اسيد در پاسخ به شرايط خشكي محيط موجب بسته شدن روزنه )٣٩

گيرد، زيرا  ت ميهاي نگهبان صور شود آه اين عمل با آاهش فشار تورژسانسي در سلول مي

هاي نگهبان از حالت تورم خارج و به هم نزديك خواهند شد و روزنه بسته  در اين صورت سلول

  .شود مي

  :هاي محرك رشد گياهان در آشاورزي هورمون )٤٠

 آاربرد محل توليد  هورمون

ها و  دار آردن قلمه براي ريشه هارئوس ساقه  اآسين

  هاي تمايزنيافته توده

براي تشكيل ساقه از  ريشهرئوس  سيتوآينين

  هاي تمايزنيافته سلول

هاي بدون  درشت آردن ميوه  هاي در حال نموها و دانهساقه  ژيبرلين

  دانه

   

  . شود دار شدن مي شود و باعث ريشه ها توليد مي اآسين در رئوس ساقه )٤١

  .شود دار شدن مي شود و باعث ساقه سيتوآينين در رئوس ريشه توليد مي )٤٢

آند سيتوآينين است آه  زايي را تحريك مي به همراه اآسين در آشت بافت ريشهاي آه  ماده )٤٣

  .شود ها مي موجب افزايش مدت نگهداري ميوه

  .ي جنس ماده است ي جنين در پستانداران، بر عهده آار حفاظت و تغذيه )٤٤



 FSHشود،  هاي بينابيني بيضه براي ترشح تستوسترون مي موجب تحريك سلول LHهورمون  )٤٥

  .شود سازي مي اه تستوسترون موجب تحريك اسپرمبه همر

  .ريزد ريز است و ترشحات خود را به ميزراه مي ي برون ي وزيكول سمينال يك غده غده )٤٦

ي  هاي حاصل اندازه ، سلولي فالوپ ي تخم در لوله در انسان، همراه با تقسيمات اوليه )٤٧

  .آنند تر ولي نسبت سطح به حجم بيشتري پيدا مي آوچك


