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 رایز ست؛یبه طور کامل شفاف ن هیزالل -د  دیده شود.کور را  ۀنقط آنها و ۀدهند لیتشک یچشم و بخش ها یۀسه الداده تا  برش

دور محل  یبه شکل حلقه ا یجسم مژگان -ه . در آن رها شده اند چشم گرید یاز بخش ها نیمالن اهیس یاز دانه ها یمقدار

تنگ ) یحلقو صاف یها چهیقرار دارد که نازک تر و شامل ماه هی، عنبجسم مژگانی درون حلقه -و قرار دارد. یاستقرار عدس

  -ز   همان مردمک است. هیوسط عنب سوراخ است. (مردمک ۀگشادکنند) یو شعاع (مردمک ۀکنند

 اجزا یژگیو چشم یها هیال

 هیصلب

 

 و محکم از جنس بافت دیسف یپرده ا

 پیوندی

 هیقرن

 هیمیمش

 

 رگینازک، رنگدانه دار و پراز مو یا هیال

 یخون یها

 یمردمک، اجسام مژگان ه،یعنب



 

 

 هیشبک

 

 ینور رندهیگ یکه سلول ها یداخل هیال

 در آن قرار دارند.

نورون  ،یو مخروط یاستوانه ا یسلول ها

 یینایب ها و عصب

 یاز بخش ها یرنگ یو دانه ها ستیکامال شفاف ن حیاست که هنگام تشر یقیرق عیکند و ما یرا پر م یعدس یبخش جلو هیزالل -ح

شفاف و  کامال ظ،یچشم را پر کرده و حالت غل یکرو یدارد و فضا یشتریمقدار و حجم ب هیزجاج. شوند یم دهیدر آن د چشم گرید

  -.  طدارد یژله ا

 

 

 

 

 

 

 

 و حفظ تعادل بدن نقش دارند. دنیدر شن میانی و درون گوش یکیمکان یها رندهیگ  -86

پرده -و  یضیب چهیدر -ه  استاش پوریش -د  یبخش حلزون -ج  ییعصب شنوا -ب  رهیدا مین یمجار(یزیبخش دهل) -الف  -87

 صماخ

 یگوش درون -ج    یانیگوش م -ب     رده صماخپ -الف  -88

استخوان  ۀآورد. دست یکنند و آن را به ارتعاش درم یم صماخ برخورد ۀبه پرد ،ییشنوا یپس از عبور از مجرا یامواج صوت -89

که در  آورد یبه ارتعاش درم زیرا ن یو رکاب یسندان یلرزد و استخوان ها یآن م و با ارتعاش دهیصماخ چسب ۀپرد یرو یچکش

 نهایت به دریچه بیضی می رسد.

 یدر بخش حلزون آورد. یدرون حلزون را به لرزش درم عیما ،یضیب ۀچی. لرزش دراست پر کرده یعیرا ما یخش حلزونب-الف  -90

اند که  یکیمکان یها رندهیها، گ اختهی نیا -بتماس دارند.  ینیژالت یبا پوشش شانیها مژک قرار دارند که یمژک دار یها اختهی

شوند.  یم کیها تحر اختهی نیآنها باز و ا یغشا یونی یشود. کانال ها یآنها خم م یمژک ها ،یبخش حلزون درون عیبا لرزش ما

 .برد یشده را به مغزم جادیا یعصب امیعصب گوش پ ییبخش شنوا جهیدر نت

 ییشنواعصب  -ج       ییمژک دار شنوا یها رندهیگ -ب       ینیژالت ۀماد -الف  -91

درون  زیر یماده و موها نیکنند. ا یو چسبنده ترشح م یموم یوجود دارد که ماده ا یا افتهیرییغدد عرق تغ ییشنوا یدرمجرا  -92

 شوند. یاز ورود گرد وغبار و حشرات به درون گوش م مانع مجرا

دارند. با چرخش سر،  قرار ینیژالت یماده ا زدرین رندهیگ یها اختهی یپر شده است و مژک ها یعیاز ما رهیدا مین یدرون مجار  -93

 رندهیگ نیخم و ا رنده،یگ یها اختهی یکند. مژک ها یم طرف خم کیرا به  ینیژالت ۀو ماد دیآ یدرون مجرا به حرکت در م عیما



 

 

را به مغز  امیدهند، پ یم لیعصب گوش را تشک( یتعادل) یزیدهل ۀکه شاخ یحسّ  یعصبی ها اختهیشوند. آکسون  یم کیها تحر

 کنند. یسر آگاه م تیرا از موقع آن برد و یم

 تیوضع  -94

 یرشته عصب -ه     مژک دار اختهی -د    مژک -ج    ینیپوشش ژالت -نیم دایره    ب یدرون مجرا عیما -الف -95

 حلزون-د       یعصب تعادل -ج     ها رندهیگ محل قرارگرفتن -ب     رهیدا مین یمجار -الف

 نگارهییبه شکل شنوا جهی. نتباشدیم سنجییبا استفاده از دستگاه شنوا ییشنوا زانیم یریگاندازه: ومتریاُد ای یسنج ییشنوا -96

 صیتشخ یمربوط به آن برا یچشم وساختارها یاست .بررس یینای: علم مراقبت از ب یسنج یینایبو  .شودی( ثبت موگرامی)اود

 جبران اختالالت. یبرا یچشم یها نیتمر زیو ن یینایکمک کننده به ب گرید لیوسا ای مناسب یعدس زیو تجو یینایاختالالت ب

 رندهیگ یمژک ها -ه      بودار یمولکول ها -د     ییایبو رندهیگ -ج    یحس یعصب یرشته ها -ب     ییایبو ازیپ -الف  -97

 یعصب اختهی -و    ییایبو

 .شود یقشر مخ ارسال م به سرانجام ییایبو امیپ  -98

 یعصب ۀرشت -جوانه چشایی      ه ییچشا ۀرندیگ -منفذ     د-ج      مژک ها -ب     بانیپشت ۀاختی -الف  -99

  سرماخورده – ییایحسّ بو -100

و  یمرکز یاز دستگاه عصب یا ژهیو یها بخش ایکنند، به بخش  یارسال م یحس یها رندهیکه هر نوع از گ ییها امیپ -101

. گذرند یم االموستاز مغز مانند  یگرید یبه قشر مخ از بخش ها دنیقبل از رس یینایبی ها مایپمثالً  شوند. یقشر مخ وارد م

 یینایب یها امی. پروند یمخ مقابل م ۀکر میچشم به ن کی یینایب عصب یها ناز آکسو یاست که بخش یمحل ، یینایب یاسمایک

 شوند. یقشر مخ وارد و در آنجا پردازش م یپس سر یلوب ها به سرانجام

 یلوپ پس سر -د        تاالموس -ج       یینایب یاسمایک -ب      یینایب عصب -الف -102

 پیام های حسی وارد نهنج یا همان تاالموس ها می شوند. –نادرست  -103

 .روند یمخ مقابل م ۀکر مینبخشی از آکسون ها وارد  –نادرست  -104

 یپس سر یلوب ها -105

فرابنفش  یپرتو ها مانند ییکنند. اما محرک ها افتیرا در طیگوناگون مح یتوانند محرک ها یانسان م یحس یها رندهیگ -106

 یها رندهیجانوران گ یکه برخ یدر حال کند؛ افتیتواند آنها را در یم یا ژهیو یوجود دارد که انسان به کمک دستگاه ها زین

 آنها را دارند. ۀکنند افتیدر

 رشته ی عصبی-یاخته های پشتیبان       ه-د     دار مژک ۀاختی -مژک ها     ج-ب     ینیژالت پوشش -الف -107

 یکانال خط جانب -عصب      د-منفذ کانال       ج-پولک        ب-الف

قرنیه         -(الف2منفذ              )-دندریت ها           د-ج     یحس یمو -ب    ییایمیش یها رندهیگ -(الف1) -108

 یعصب یرشته ها -د        نور رندهیگ یها اختهی -عدسی        ج-ب

 یها پرتو یها رندهیاست که گ یسوراخ یهر چشم مار زنگ ریدر جلو و ز -یرخی مارها مثل مار زنگی       ب -الف -109

و محل آن را  افتیدر را از بدن شکار دهیفرو سرخ تاب یها، مار پرتو ها رندهیگ نیبه کمک ا -.      جفرو سرخ در آن قرار دارند

 .دهد. یم صیتشخ یکیدر تار



 

 

غذا و جفت، فرار  افتنی یها برا یدارد. ماه یشتریب تیتر است و اهم ینسبت به انسان قو ییایحس بو یدر ماه -الف -110

 کیدر چشم انسان  -.   بخود وابسته اند ییایبه حس بو یزیمحل زادگاه جهت تخم ر افتنی یبرا ، یاز دشمن و در بعض

که  دارد وجود یینایواحد ب یدهد اما در چشم مرکب تعداد یم لیتشک هیشبک یرا برو دید دانیکامل از م یریتصو یعدس

 و کپارچهیاطالعات را  نیور انجا یکند. دستگاه عصب یم جادیرا ا یینایب دانیاز م یاز بخش یکوچک ریهرکدام واحدها تصو

 رهیدا مین یو مجار یمژک دار درون بخش حلزون یسلول ها -.   جکند یم جادیا یکیئموزا یریتصو

حلزون  -اجسام مژگانی     ز -دندریت های   و -مجاری نیم دایره     ه -روی     د -جلوی    ج -پیوندی   ب -الف -111

 گوش  

 درست -درست   ه -درست     د -درست    ج -نادرست    ب -الف -112

 لب بویایی-ج        1شماره -عنبیه       ب -فال -113

 لوب پس سری -عقب زبان        د -پرده ی صماخ     ج -آستیگماتیسم      ب -الف -114

در گرده افشانی توسط حشرات نقش  -لوب گیجگاهی        د -کناره های زبان      ج -شیپور استاش      ب -الف -115

 ایفا می کند.مهمی 

دشمنان از حس اهمیت زیاد حس بویایی را در ماهی نشان می دهد. ماهی ها برای یافتن غذا، جفت و حتی فرار از  -116

 بویایی خود استفاده می کند.

 در لوب گیجگاهی -استخوان چکشی          ج -تصفیه هوا            ب -الف -117

-این مولکول ها به پروتئین های غشای سلول های گیرنده می شوند.        ج -گیرنده های مکانیکی         ب -الف -118

 عدسی -لوب گیجگاهی      د

 گیرنده ی فروسرخ -کناره ها         ه -شیپور استاش      د -)سلول مخروطی(    ج2 -ب    گیرنده ی درد   -الف -119

 آستیگماتیسم-سقف حفره ی بینی        د -سلول های مژکدار       ج -مخروطی     بسلول های  -الف -120

 2شماره  -گیرنده های مکانیکی           ب -الف -121

 ی آنکناره ها -استخوان چکشی         ب -الف -122

کتاب)هدف از این سری تست ها دقت دانش آموزان به تصاویر مختلف کتاب می  19طبق شکل صفحه ی  -2گزینه  -123

 باشد(

به غیر از گیرنده های درد بقیه ی گیرنده ها را پوششی از جنس بافت پیوندی که اصطالحاً بن نامیده می شود  -1گزینه  -124

 فرا گرفته است.

 یرنده ها در نوک انگشتان، نوک سینه ها، لب ها و تا حدودی الله ی گوش زیاد است.نعداد این دسته از گ -4گزینه  -125

مختلف  یها قسمت یریقرارگ یشود که مغز از چگونگ یموجب م تیحسّ وضع یکیمکان یها رندهیگ تیفعال -2گزینه  -126

ها و کپسول  یزردپ ،یاسکلت یها چهیماه در تیحسّ وضع یها رندهی. گابدیبدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطالع 

 مفصل ها قرار دارند. ۀپوشانند

 رندهیدارند. گ قرار(2)رد گزینه  سرخرگ ها ۀواریگوناگون بدن مثل د یدرد در پوست و بخش ها یها رندهیگ -1گزینه  -127

 ایسرما  ،یدگیمثل بر یکیمکان در اثر عوامل رد می شود( 3)نه درد پس گزینه یبافت بیآس.دهند یپاسخ م یبافت بیدرد به آس یها

 دهیپد نیا جه،ی. در نتکنند ینم دایدرد سازش پ یها رندهیشود. گ یم جادیا دیاس کیمثل الکت ییایمیمواد ش یو برخ دیشد یگرما



 

 

است.  یساز وکار حفاظت کی درد .باشد رسان وجود دارد، فرد از وجود محرّک اطالع داشته بیکه محرّک آس یمادام کند یم کمک

 جادیبرطرف کردن عامل ا یشود که فرد برا یو موجب م( 4)رد گزینه  جادیا درد رند،یقرار گ بیها در معرض تخر اختهیهرگاه 

گاه شود.  منینش بافت پوست در محل دنید بیمدت ممکن است موجب آس یدهد؛ مثالً نشستن طوالن نشان درد، واکنش مناسب

 شود. یم بیدر نقاط تحت فشار تخر صورت، پوست نیا ریدهد ؛ در غ یم تیوضع رییفرد به طور ناخودآگاه تغ ن،یبنابرا

به  3اشاره به ماهیچه های متصل شده به کره ی چشم شده که ربطی به حفاظت ندارد و در گزینه  2در گزینه  -1گزینه  -128

 ابروها اشاره شده که باز در حفاظت نقش موثری ندارد.

 - 2گزینه  -129

 

 

 

 

و شبکیه دارای مویرگ و رنگدانه هستند عنبیه به عنوان الیه اصلی تشکیل دهنده کره چشم  هر دو الیه مشیمیه -3گزینه  -130

 محسوب نمی شود.

 چهار مورد صحیح می باشند - 4گزینه  -131

سوراخ مردمک،  ه،یاز زالل پرتوها نی. اشوند یآن همگرا م یو به علّت انحنا گذرندی م هینور از قرن یپرتوها  - 3گزینه  -132

 .کندی آن متمرکز م ینور یها رندهیگ و هیشبک ینور را رو یپرتوها ،یکنند. عدس یعبور م هیو زجاج یعدس

مختص  نیمالن یکه حاو یرنگ یدانه هااگر توجه کنید در الف اشاره به بخشی از دندریت شده نه دندریت و  -1گزینه  -133

 عنبیه است.

 تمام گزینه ها در عمل تطابق اتفاق می افتد. -4گزینه  -134

 2گزینه  -135

 4گزینه  -136

 2گزینه  -137

 4گزینه  -138

 4گزینه  -139

 2گزینه  -140

 1گزینه  -141

 2گزینه  -142

 3گزینه  -143

 4گزینه  -144

 3گزینه  -145



 

 

 4گزینه  -146

 2گزینه  -147

: عنبیه در مجاورت زاللیه 1گزینه ی بررسی بقیه گزینه ها:ر می شوند نگام تطابق وقتی اشیای از چشم دودر ه-3گزینه  -148

: قرنیه مواد دفعی خود را از طریق زاللیه دفع 4دخالت دارند.گزینه ی : ماهیچه های عنبیه در تغییر قطر مردمک 2گزینه ی  است.

 کند. می

شیپور استاش با انتقال هوا از حلق به گوش میانی موجب تعدیل فشار هوا در دو طرف پرد ه ی صماخ می شود -2گزینه  -149

به استخوان  صماخ و از سوی دیگر : استخوان چکشی از یک سو به پرده1گزینه ی  این پرده به درستی صورت گیرد. تا ارتعاش

همراه بخش های میانی و درونی توسط  ( بهوش بیرونی: بخش انتهای مجرای گوش )بخشی از گ3گزینه ی  سندانی متصل است.

لوب گیجگاهی مغز  : پردازش اطالعات مربوط به سلو ل های مژک دار حلزون در4گزینه ی  می شود.ناستخوان گیجگاهی محافظ 

 .دایره ی گوش در مخچه صورت می گیرد شود ولی سلو ل های مژک دار مجاری نیمانجا م می 

 (10)تولید می شود. NADHمصرف و  +NAD، چرخه کربس 5و هم در گام  3هم در گام  -2گزینه  -150

، در تخمیر الکتیکی صورت می گیرد. سلول گیرنده ی شبکیه تخمیر الکتیکی  NADHاحیای پیرووات به کمک  -1گزینه  -151

 +NADمی شود و همچنین  ATPصرف تولید  NADHهوازی در غشای درونی میتوکندری، انرژی ذخیره شده در  ندارد.در تنفس

 در سیتوسل تولید می شود. NADHبازسازی می گردد. در همه ی سلول های هوازی و بی هوازی 

 مختار خود یدستگاه عصب ریدر ارتباط است و تحت تأث هیمیو مشم هیبا عنب یمژک چهیدر چشم انسان، ماه-4گزینه  -152

 چشم شود. یو کاهش قطر عدس شیتواند باعث افزا یم (کیو پاراسمپات کیسمپات)

پوشانده  یچشم توسط کپسول یدر ارتباط است چون عدس یبا عدس میرمستقیغ یمژک یها چهیماه 1بررسی گزینه های دیگر: در گزینه 

و چون از نوع  ستیدر ارتباط ن هیبا قرن یمژک چهیماه 2. درگزینه دارد یهورمون رندهیها ،گ چهیماه گریمانند د یمژک چهیشده است .ماه

چون عضله صاف  یارتباط است ول در هیمیهر چند با مش یمژک چهیماه 3ند. و در گزینه ستیهم ن یچند هسته ا لذاعضالت صاف است 

 .شود یمنقبض م یاست به کند

در عقب چشم نازک بوده  هیمیکره چشم انسان است. مش میانی هیال که است هیمیچشم مش یانیم هیمنظور از ال - 2گزینه  -153

 یها چهیو ماه یمژک یها چهیماه چشم یدر جلو هیمیچشم است. مش یبا بخش عصب میدر تماس مستق و است و رنگدانه دار

 پس موردهای ب و د درستندآورد. یرا هم به وجود م هیعنب

بیشترین سلول های دیواره مجاری نیم دایره ای گوش انسان مربوط به سلول های بافت پوششی است. در  – 1گزینه  -154

به کار می رود که از  اجزای رشته مانند در مورد دندریت و آکسون نورون ها و زایده های سیتوپالسمی ماکروفاژها 1گزینه 

فقط سلول های گیرنده تعادلی در مجاری نیم دایره ای  3صحیح است و گزینه  2ویژگی های بافت پوششی نیست. در گزینه 

سلول های مژک دار موجود در مجاری نیم دایره  4در گزینه  دارای مژک هستند که تحت تاثیر مایع گوش درونی خم می شوند.

ید می کنند و سلول های پوششی در این عمل نقشی ندارند همچنین پیام عصبی محاری نیم دایره به مخچه ای ،پیام عصبی را تول

 می رسد.

عضالت داخل کره چشم انسان شامل ماهیچه های مژکی و ماهیچه های موجود در عنبیه است. همه این  -2گزینه  -155

ود را پس از دریافت پیام انجام می دهند و از بخش پیکری در مورد الف این ماهیچه ها انقباضات خ عضالت از نوع صاف هستند.



 

 

هم عضالت مژکی و هم  پیامی دریافت نمی کند.در مورد ب بافت های گیاهی و جانوری دو حالت دارند متجانس و غیر متجانس

ته ای دارند عضالت حلقوی و شعاعی عنبیه چشم انسان از نوع ماهیچه های صاف اند که فقط یک نوع سلول دوکی شکل تک هس

پس مورد صحیحی نیست. در مورد ج دقت و تیزبینی که بر لکه زرد استوار است تغییر قطر عدسی به این کار کمک ولی ماهیجه 

با توجه به این که در  ه ای عنبیه فقط میزان نور را کم و زیاد می کند پس صحیح است و در مورد د هر دو ماهیچه مژکی و عنبیه

 ند با مایع زاللیه در تماس هستند ولی توسط زاللیه تغذیه نمی شوند پس صحیح است.جلوی عدسی قرار دار

اصوات در گوش داخلی به پیام عصبی تبدیل می  3رشته های میلین دار نه میلین ساز در گزینه  1در گزینه  -2گزینه  -156

 بحثی در این لحاظ که هزاران سلول چشایی داشته باشیم نداریم. 4شود. و در گزینه 
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 ما! هیاست همانند شبک هیال هیموجودات ال نیا هیشبک

 

 سکوی پرتاب
 افتد ؟ یچگونه اتفاق م یحس یها رندهیگ یریسازش پذ -1

 یبرا مثال متفاوت است رندهیهر گ یبرا زیسازش ن سمیها متفاوت است  مکان رندهیعمل در گ لیپتانس دیتول سمیدرست همان طور که مکان

 دو احتماالً شود یسلول ها سازش حاصل م نیحساس به نور درون ا ییایمیغلظت مواد ش رییتغ لهیبه وس  یو استوانه ا یمخروط یسلول ها

 ینیدرمورد جسم پاچ مثال است رندهیمجدد ساختمان گ میاز تنظ یاز سازش ناش یقسمت-1 موثر است یکیمکان یها رندهیدر سازش گ سمیمکان

موجود در  عیما هیسپس در عرض چند صدم ثان یشود ول یم جادیا رندهیگ لیپتانس ردیگ یتحت فشار قرار م رندهیابتدا که گ)گیرنده فشار(

 رندهیگ لیپتانسبا وجود تداوم محرک  هیاز ثان یدر کسر کوچک یعنیرود  یم نیب از رندهیگ لیو پتانس ابدی یمجدد م عیتوز ینیجسم پاچ

در  مثال است ییانتها یدر رشته عصب یکینوع تطابق الکتر کیبه علت  یعنیشود  یبه نام تطابق حاصل م یا دهیاز پد -2 شود یبرطرف م

که احتماال  کند یم دایمحرک تطابق پ نیبه ا جیبه تدر یشکل خود ادامه دهد نوک رشته عصب رییبه تغ یاگر هسته مر کز یحت  ینیجسم پاچ

و  کنندیم دایبه سرعت تطابق پ ییچشا یهااحساس شود یم یناش یرشته عصب یدر غشا یمیسد یکانال ها  یجیفعال شدن تدر ریاز غ

 یعصب یبرهایف ک،یولوژیزیالکتروف مطالعات وجود براساس نی. با ارسندیکامل م بایمداوم، به تطابق تقر کیتحر قهیدق 1غالبا در ظرف حدود 



 

 

درجه تطابق که  نیآخر نیبنابرا .کندیم هیشده را توج دهیاز تطابق د یمیتنها ن ییچشا یهاتطابق خود جوانه که روشن شده است چشایی –

 سمیکه با مکان است یسمی. تطابق، مکانردیگیصورت م یمرکز یعصب ستمیدر خود س نیقی طور به بایتقر د،یآیبه وجود م ییدر احساس چشا

 (2006هال-)گایتونتفاوت دارد. کنند،یم دایتطابق پ هارندهیمحل خود گ در طور کاملکه عمدتا به گرید یحس یهاستمیس شتریب

از حس ها  توسط  یباشد که در سطوح مختلف پوست قرار دارند. برخ یم رندهینوع گ 6 یدارا باًیتقر پوست:  پوست یها رندهیگ -2

 یریمشابه اند اما قرار گ یها رندهیگ یشوند. مثالً: حس لمس، حس فشار و حس قلقلک دارا یم ییشناسا یمشابه ا یها رندهیگ

در قسمت  یشود. حت یم دهیپوست د یدر همه جا رندهیگ نیا آزاد: یعصب انهی( پا1 ها در پوست با هم متفاوت است. رندهیگ نیا

المسه و فشار  یتواند حس ها یندارند م یگرید یعصب انهیپا چیآزاد ه یعصب یها انهیاز پا ریکه به غ هیاز چشم مثل قرن ییها

 یعصب بریف کیدار،  دراز و کپسول یعصب انهیپا کیحساس است که به صورت  اریالمسه بس رندهیگ :سنری( جسمک ما2 کند. جادیا

 یدر قسمت ها رندهیگ نیشده است. ا دهیمنشعب د یعصب یها المانیف یادیکپسول تعداد ز درون دار است. نیلیبزرگ و م یحس

 یادیز ییپوست که توانا یاز نواح گرید یشود و تعداد آن مخصوصاً در نوک انگشتان، لب ها و برخ یپوست مشاهده م یبدون مو

ارتعاش کم  زیپوست و ن یبر رو ایرنده ها به حرکت اشیگ نیحس لمس را دارند فراوان است. ا ییفضا یها یژگیو صیتشخ یبرا

 یاست. نوع سنریاجسام ما ینوک پهن در نوک انگشتان دارا یالمسه ا یها رندهیگ :سنری( اجسام ما3 حساس است. اریرکانس بسف

ها  رندهیگ نیا مو دار بدن وجود دارند. یمرکل نام دارد، و در قسمت ها یها سکیشود، د یمشاهده م زیاز آنها که در پوست ن

ها با هم  سکید نیدهد. ا صیرا تشخ اءیدهد تا تماس مداوم پوست با اش یهستند که به فرد اجازه م یمیدا یها امیمسئول ارسال پ

 یمحل حس ها نییدر تع یمهم اریتجمعات نقش بس نیباشد. ا یدهند که برجسته م یم لیرا تشک گویا یگنبد رندهیجمع شده و گ

بدن باعث  یاز مو ها کیهر  ییجز حرکت مو: ییاندام انتها (4 ء لمس شده دارند. یجنس ش نییبدن و تع یسطح یلمس در نواح

عمدتاً حرکت  سنریاجسام ما هیو شب ابندی یسازش م یها به راحت رندهیگ نیشود. ا یهر مو م یدر انتها یعصب یها بریف کیتحر

تر پوست وجود دارند که  قیطق عممنا در :ینیراف ی( اندام ها5 کنند. یم ییبا بدن را شناسا ایاش هیتماس اول ایبر سطح بدن  ایاش

لمس و  یها امیشکل بافت ها همچون پ رییتغ تیاعالم وضع یو برا ابندی یسازش م یباشند. به آرام یچند شاخه و کپسول دار م

( 6 کنند. یشوند در چرخش مفصل کمک م یم افتی زین یاز آن ها که در کپسول مفصل یهستند. برخ تیاهم یدارا نیفشار سنگ

  یم کیتحر عیو سر یپوست و هم در عمق بافت ها بدن قرار دارند. آن ها فقط توسط فشار موضع ریدر ز بالفاصله :ینیپاچاجسام 

 یکیمکان تیدر وضع عیسر راتییتغ ریسا ای یارتعاش بافت ییجهت شناسا نی. بنابراابندی یسازش م هیچند صدم ثان یدر ط رایشوند ز

 )همان(باشند. یم تیاهم زیبافت ها حا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

پس از اعمال  هیثان 1/0: درد تند و درد کند. درد تند، در عرض حدود شودیم میتقس یبه دو نوع اصل درد :آنها تیفیانواع درد و ک -3

 یو به کند شودیپس از اعمال محرک دردزا احساس م شتریب ای هیثان کیکه درد کند،  یدر حال شود،یمحرک دردزا، احساس م

. یکیدرد حاد و درد الکتر ،یدرد گزش ز،یدارد: درد ت زین یگرید یهاتند نام درد .ابدییم شیافزا قهیچند دق یحت ای هیچند ثان یط

که  یوقت ایشود  دهیچاقو بر کی لهیسوزن در سطح پوست فرو برود، پوست به وس کیکه  شودیاحساس م ینوع درد، وقت نیا

و  زی. درد تشودیرد، درد تند احساس میقرار بگ یکیشوک الکتر کیعرض که پوست در م یوقت نیبسوزد. همچن یطور ناگهانبه

دار، درد آهسته، درد مبهم، درد ضربان یدارد: درد سوزش یمختلف یاسام زیکند ن درد .شودیبدن حس نم تریعمق یهاتند، در بافت

را به وجود  یتحمل رقابلیو غ مدتیرنج طوالن تواندیهمراه است و م یبافت بینوع درد معموال با تخر نیآور و درد مزمن. اتهوع

 (1387)گایتون.شودیم جادیبدن ا یعمق یهاارگان ایها بافت ریدرد، هم در پوست و هم در سا نیآورد. ا

وجود شکل را به مخروطی محکمصندوقچه  کیو  اندوستهیپ گریکدیهستند که به  یمتعدد یهاچشم خانه: استخوان ایحدقه  -4

استخوان گونه و  نیو در پائ یشانیچشمخانه در قسمت باال استخوان پ یهاآن محفوظ باشد. استخوان انمی در چشماند تا کره آورده

 چربماده  کیاز  یصندوقچه استخوان نیا یداخل یهستند. فضا ینیو از طرف داخل استخوان ب یجگاهیاز طرف خارج استخوان گ

کره چشم و در بخش  گاهی: بخش جلو، جاشودیم میبه دو بخش تقس یاپرده لهیبوس حدقه .باشدیهم هست پر م لایس حدی تا که

گرداننده چشم و  یهاچهیو ماه یو حرکت یبه مغز هستند؛ و اعصاب حس رهایدار رساندن تصوکه عهده یینایعقب؛ اعصاب ب

شده که  ختهیو محکم آو فی: جلو چشم دو پرده ظرپلک قرار دارند. رساند،یمزبور م یهاچهیکه خون را به حدقه و ماه ییهارگ

تا در پناه  گردند،یو در موقع خواب و خطر کامالً باهم جفت م کنند؛یمحافظت م رهیچشم را از گرما و سرما و غ فیصفحه لط

در هر  یدر مواقع معمول به عهده دارند. ینور نقش مهم لیمحفوظ دارند، به عالوه در تعد یاحتمال بیخود چشم را از هرگونه آس

چشم  یکه در قسمت فوقان ییهااشک را که از غده ژهیو عیما جهیو در نت خورند،یها به هم مطور منظم پلکچند مرتبه؛ به قهیدق

ت یفعال جهیتازه و مرطوب نگاه دارد و در نت شهیتا آنرا شستشو داده و هم کنندیصفحه چشم پهن م یقرار دارد تراوش کرده و بر رو

جهت که سطح چشم را شستشو داده و  نیاز ا یکیچشم الزم و سودمند است:  یتراوش اشک از دو نظر برا آنرا آسان گردانند.

 عیما نیچون ا نکهیا گریصفحه چشم را کدر و ناصاف کند، و د گردد،یکه همراه هوا وارد چشم م یذرات نکهیاز ا شودیمانع م

 نکهیچشم پس از ا اشک دارد. یانیشا تیکره چشم اهم قاتداشتن طبنگه یاست برا یضدعفون تیخاص یمخصوص )اشک( دارا

 سهیبه درون ک یلوله اشک لهیوسو از آنجا به شودیم ریچشم سراز داخلیگوشه  یکرد به سو یچشم را شستشو داده و ضدعفون

به  جاًیبلکه تدر ماند،یهم نم مصرفیو ضمناً ب کندیتوقف نم زیو در آنجا ن زدیریم شودیم دهینام یاشک سهیکه ک یمخصوص

: در لبه هامژه شش رهسپار است مرطوب سازد. یبه سو ینیرا که از ب یتنفس یهوا ر،یتا در اثر تبخ زد،یریم ینیب ینتحتا یفضا

مقاومت کرده از  زین دیشد یو در برابر نورها شوندیکه از ورود گرد و غبار مانع م انددهیصف کش یمنظم یها، موهاپلک رونیب

ها را ها و مژهترشح کرده لبه پلک مخصوصی چرب وجود دارد که از آنها ماده هاییغده هاپلکو در کناره  کاهندیشدت آن م

ها شود، و ضمناً اصطکاک مداوم پلک یریجلوگ ،یداشک چشم به رخسار در حالت عا انیتا از جر دارد،ینگاه م بچرب و مرطو

سرعت و سهولت به اءیچشم از اش یبردارعکس نکهیا یگرداننده چشم: برا یهاچهیماهانسان نگردد. یموجب ناراحت گریکدیبه 

آن را فراگرفته است تا  رامونیپ چهیرا انجام دهد؛ شش ماه یاتیح فهیوظ نیمتعدد خود ا هایحرکت با چشمو کره  ردیانجام بگ

از  کیهر ی: در باالابروممکن کنند. رونیدرون و ب یو چپ و راست و به سو نیباال و پائ یعنیحرکت آنرا در جهات گوناگون 

 کنند؛یم یریعرق به درون چشم جلوگ زشیاز ر ییبازیکه افزون بر جنبه  انددهیمنظم صف کش یاز موها یانبوه یفوقان یهاپلک

 ( ) 1975Judd, Deane B.; Wyszecki, Günter()دارند. ییبسزا ریتأث تابدیکه از طرف باال م یینورها ژهیونور به لیو در تعد



 

 

 ریشب، به صورت غ ای یکیدر تار دیکه د یباشد، به طور یم یینایاختالل ب کی یکور شب: A نیتامیو ارتباط آن با و یشب کور -5

شب مشکل افراد مبتال به شبکوری نیست، بلکه هنگامی که از یک محیط روشن به یک تنها دید ضعیف در  شود. یمختل م یعاد

تباین و تقابل)کنتراست( دید نیز  .محیط کم نورتر می روند، برای تطابق دید، نیاز به زمان طوالنی تری نسبت به افراد معمولی دارند

 ”رودوپسین“یا ” رنگدانه ارغوانی“ین مساله به دلیل کمبود ا :علل ایجاد شب کوری .ممکن است به میزان بسیار زیادی کاهش یابد

(rhodopsin) به طور معمول، شبکوری بیشتر به  .سلول های استوانه ای حساس به نور شبکیه، واقع در پشت چشم رخ می دهد

ثی می باشد، اتفاق که یک بیماری ار ”(retinitis pigmentosa)التهاب رنگدانه ای شبکیه چشم“علت یک بیماری چشمی به نام 

قرار  .در برنامه ی غذایی فرد، کاهش یابد A ویتامین عالوه بر این، رنگدانه ارغوانی چشم ممکن است به دلیل کاهش میزان .می افتد

شبکوری ممکن است در اثر بیماری  .گرفتن در معرض نور شدید نیز ممکن است موجب تخلیه ناگهانی ذخیره رنگدانه ارغوانی شود

 .نیز به وجود آید” آب سیاه)گلوکوم(“و ” التهابات شبکیه و مشیمیه“چشمی مانند های 

 یکه اغلب حامل انرژ یارتعاش و نوسان هستند. ییحس شنوا ییقادر به شناسا یبسامد امواج صوت رییتغ قیاز طر هاگوشیی:  شنوا -6

موج »باشد، آن را  یسیالکترومغناط یهادانیدر م یآشفتگ نی. اگر اندیگویم« موج»را  شودیفضازمان منتشر م ایبوده و در فضا 

و  کنندیم وسانبطور عمود ن گریکدیبر  یسیو مغناط یکیالکتر یهادانیم ،یسیالکترومغناط یها. در موجنامندیم «یسیالکترومغناط

. شوندیمنتشر م یمادّ طیمح کیه فقط در ک باشدیم موج یاگونه یکیمکان یهاموج :یکیمکان یهاموج .ابندییبا سرعت نور انتشار م

به بازگرداندن  لیتما روهاین نیشده است. ا جادیا یماد طیشکل مح رییو براثر تغ یداخل یها یانرژ لیها به دلگونه موج نیانتشار ا

 هاموج .باشندیآب م و امواج یلرزه ا یهاموج ،یصوت یهاجمو یکیمکان یهاانواع موج یرا دارند. برخ نیبه حالت نخست طیمح

 یبا حرکت نوسان یسرعت انتشار موجْ، مواز ،یطول یها. در موجشوندیم میتقس «یعرض یهاموج»و  «یطول هایموج»به دو دسته 

 .باشدیم یعرض یهااز نوع موج ،یسیالکترو مغناط یهاکند. موج یعمود بر آن حرکت م ،یعرض یهاکه در موج یآن است؛ درحال

 

 

 

 

 

 

 یم جادیکه ا یاحساس یبر مبنا شتریبو ب کی فیاست. توص واناتیاز ح یاریانسان کمتر از بس یبرا ییایحس بو تیاهمیی:ایبو  -7

 زیبو خاطره انگ کیبه اندازه  زیچ چیاست و ه یحواس آدم انیاحساس در م نیواسطه تر یب ،ییای. بوردیگ یکند صورت م

گوناگون دارد.  یزهایما از افراد و چ یها لیبر تحل ییبسزا ریتاث حهی. راستیرابطه ساده ن کیها، افکار و رفتار  حهیرا رابطه.ستین

افراد در مکان  یاریگذارد. به عنوان مثال، هوش یم ریمصرف کنندگان تاث یبر واکنش ها یشمار یب یبه روش ها نیهمچن حهیرا

 یا وهیبه دام انداختن احساسات و خاطرات به ش یدر پ ابانیرو که بازار نیو مطبوع، باالتر است. از ا میمال یا حهیرا یدارا ییها



 

 

 یدارا یاز جنبه ها یکیبه  ،یخانگ یو صنعت خوشبوکننده ها یگوناگون بر رفتار انسان یها حهیرا ریهستند، مطالعه تاث میمستق

 بدل گشته اند. یرشدِ اقتصاد

 «کیاپتوژنت»به اسم  یکیاند با استفاده از تکنتوانسته ا،یمحققان دانشگاه کلمب :وط است، نه زبانبه مغز مرب ییحس چشا -8

(Optogenetic)یهاکنترل و خاموش و روشن کردن سلول یاز نور برا ک،یتکن نیها را در مغز خاموش و روشن کنند. ا، مزه 

اند اند، محققان توانستهمنتشر شده Nature یهینشر شیپ یهفته یکه در شماره یدیجد قاتیتحق نی. بر اساس اکندیاستفاده م یمغز

 ها حس کنند.زبان آن یآن رو ییایمیش یمختلف را بدون وجود ماده یهاکنند تا مزه کیتحر یها را طورموش یمغز یهاسلول

. کنندیها را به مغز ارسال مو آن افتیغذا را در ییایمی(، مواد شالیمان )پاپزبان یرو یهایبرآمدگ م،یخوریم یزیچ یوقت اصوال

. برخالف باور دهندیم صیرا تشخ (Umami) یترش، شور، تلخ و اومام ن،یریش یهاوجود دارد که مزه الیپاپ یپنج نوع اصل

 یهاقسمت .شوندیم افتهینقاط زبان  یدر همه ،یمختلف زبان قرار ندارند و به طور مساو یهاسنسورها در قسمت نیا ،یعموم

 صیکه مراکز تشخ افتندیمغز. محققان اول از همه  یزبان و بلکه رو یمتفاوت وجود دارند، اما نه رو یهاحس مزه یبرا یمختلف

 یها را طوردر مغز فاصله دارد. محققان سپس با استفاده از نور، مغز موش Insulaبا قسمت  متریلیو تلخ، دو م نیریش یهامزه

احساس  ،یبا خوردن آب معمول هاموش کنند. افتیرا در نیریتلخ و ش یهاکه بدون طعم است، مزه یمعمول آبکردند تا از  کیتحر

 Zucker شگاهیآزما ری، مد«زوکر چارلز» .دادندیهم به خوردن ادامه م شانیپس از رفع تشنگ یاست و حت نیریکه آب ش کردندیم

lab را از  میدانیم یتجرب یهاآن چه از حس اشقاتیکه تحق دیگویکرده است. او م قیموضوع تحق نیا یرو ایدر دانشگاه کلمب

به مزه است، اما کامال به  هیکه شب ییای. برخالف حس بوشودیبه مغز ما مربوط م مایحس مزه مستق“: دیگوی. زوکر مبردیم نیب

 (Scientifc Americanمنبع:  )“تجربه ربط دارد.

. متوجه دیحشرات، دقت کن ریسا ایو یبه چشم مگس معمول اگر باشند: ساده و مرکب یدو نوع چشم م یدارا یطور کله حشرات ب -9

 لیتشک یینایهزار واحد ب یازدو تاساً مرکب هرکدام حدود یها .چشمشودیم دهید یبزرگ و کرو یکه درسر او دو برامدگ دیشو یم

 یم افتیدر را زنبور دیازد یچشم مرکب قسمت کوچک کی ی.و چون هرعدسدهد یم لیتشک یاریبس یرهایشده و هر چشم تصو

 نیتر یجزئ صیقادر به تشخ .و حشره راشود یم لیتشک یکییموزا بزرگ ریرا گرفته و تصو ها یازعدس کیهر  ریو مغز تصو کند

هستند. مگس سه چشم ساده  زیچشم ساده ن یبر چشم مرکب، اکثر حثرات مانند مگس دارا عالوه کند یخود م رامونیحرکات پ

 4تا3فاصله دور) یمرکب برا چشم است. نیطرف پائه .که راس آن بدهد یمثلث را م کی لیوسط چشم مرکب تشک دارد که درباال و

 موجود نور مقدار صیچشم ساده اغلب به تشخ .ردیگ یاستفاده قرار م مورد(  متریسانت 5تا2)کیفاصله نزد یمتر( وچشم ساده برا

حرکت  یانسان دارا با سهیحشرات درمقا یها چشم .ستین ریاما قادر به درک تصو کند ی(کمک مییوروشنا یکی)تارطیمح در

 نندیب یرا م متر حشرات هستند.تاچند رینسبت به سا یشترینسبتا ب دید یکه دارا ها پروانه ندارد. زیفوکوس)تطابق(ن تیقابل نبوده و

کمک  صهینق نیدرجبران ا به آنها حساس زنبور ییای.البته حس بونندیب یخود رام یمتریسانت 25فقط تامسافت  هازنبور که یدرحال

که درحال پرواز  ها سنجاقک .کند یکمک م ابآفت uvاشعه   طور نیزنبور عسل به درک نور،رنگ و هم .چشم مرکب درکند یم

هزار  یاز س کیدوچشم مرکب بزرگ که هر یبرخوردارند.آنها دارا یبهتر دیحشرات ازد ریپردازند نسبت به سا یبه شکار م

چشم انسان وحشرات  نیکه ب ییاه وجود تفاوت با .دهد یرا م شیها تیانجام فعال ییتوانا یشده ودوچشم منفرد که به و لیلنزتشک

 )منبع:س وجوددارد.مانند مگ یژن مسئول کنترل تکامل چشم درانسان و حشره ا نیب یکینزد تاهبگردد،ش یمشاهده م

, W.H.Freeman, Brian Bracegirdle, An Atlas of Invertebrate Structure. Heinemann Educational Books۱۹۷۱.London,  ) 

 سلولی تنفس – یتوکندریم -10



 

 

 کنند . یم ATP دیتول ی.سلولها به سه راه اصل شودیانجام م ATP میمستق ریغ ای میبا مصرف مستق یخواه سلول یانرژ یواکنشها اکثر

 دهد . یرخ م زیکولیگل یدر ط توپالسمیدر س یا رهیزنج یواکنشها یکسریماده که توسط  شیدر سطح پ ATP دی( تول1

 شود یم دیتول ونیداسیاکس یدرط یتوکندریدر م توکهیدایاکس ونیالسی( فسفور2

 دهد . یرخ م دیدر کلروپالست درحضور نورخورش ونیالسی( فتوفسفور3

 یواکنشها یو در ط دیتول یانرژی زاسلول یواکنشها یوجود دارد که در ط ATPمولکول  یشخص یمقدار یاهیو گ یجانور یسلولها در

 . شودیآن صرف انجام واکنش م یشده و انرژ زیدرولیخواه ه یانرژ

 : یتوکندریم

مختلف متفاوت است و  یو محل قرار گرفتنشان در سلولها یتوکندریتعداد م نیو همچن یتوکندریم یساختمان التیو شکل و تشک اندازه

 ارتباط با نوع بافت دارد .

 شودیم شتریها ب یتوکندریداشته باشد تعداد م یشتریب تیکه سلول فعال یدارد . در هنگام یشتریفعال سلول تجمع ب یدر بخشها یتوکندریم

) شکل قبل از دمبلی – کروی – یضیبه اشکال ب یتوکندری. مابدی یاهش مک یتوکندری( تعداد متیبه آرامش )کاهش فعال دنی. و پس از رس

قابل مشاهده  یالکترون کروسکوپیتوسط م یدرون یساختارها یقابل مشاهده است ول ینور کروسکوپیباشد . توسط م یآن ( م میتقس

 است .

 یعموم ساختار

را به دوبخش  یتوکندریم یفضا یشود. غشاء داخل یخوانده م یو داخل یغشاء احاطه شده است . که غشاء خارج 2توسط  یتوکندریم

دو غشاء که از  نیب یفضا یگریژله شکل پر شده و د یباشد که توسط ماده ا یم یکه قسمت اصل کسیماتر یکیکند  یم میتقس ینامساو

 پر شده است . عیما

ها و  بوزومیو ر یحلقو DNA یرشته ها کسیباشد عالوه بر آن در ماتر یو نمک و آب م (TCAچرخه کربس ) یها میآنز کسیماتر در

 ها وجود دارد . RNAو  گرید یها میو آنز ونیانکلوز

 : یتوکندریم یها غشاء

 با هم دارند. یادیاست . چه از نظر کار و چه از نظر عمل اختالفات ز یکامالً متفاوت با غشاء داخل یخارج غشاء

در  ستای، کر ندیگو ستایاست که به آن کر کسیبه سمت ماتر یادیز یتاخوردگ یحاو رایدارد . ز یشتریسطح تماس ب یداخل غشاء

 یاست .غشاء داخل شتریب ATP دیتول زانیباشد م شتریب ستایمختلف از نظر اندازه و تعداد متفاوت است . هر چه تعداد کر یها یتوکندریم

 شود . یم افتی شتریو کلسترول ب دیفسفولب ی، برعکس در غشاء خارج یاست نسبت غشاء خارج نیوتئپر شتریب ریمقاد یدارا

 یمهم غشاء داخل نیپروتئ

 یگروهها ایها  میباشند که کوآنز یم یها میانتقال الکترون است که شامل پنج عنصر هستند که سه عدد آن شامل آنز رهی( زنج1

 نقش دارند .عبارتند از : ماًیآنها در انتقال مستق کیپروستات



 

 

a   :میکه کوآنز نیدیریمتصل به پ ی دروژنازهایده NAD+ ای NADP+ یم ( باشدNAD+ دروژنازیده) 

b   :که به  نیمتصل به فالو یدروژنارهایدهFAD ای FMN . اتصال دارند 

: C  میکوآنز Q بوده و در انتقال الکترون نقش دارد . دیپیمحلول در ل میکوآنز کیکه  نونیکیوبی ای 

: d باشند . یم نیریآهن و پورف یگروهها یکه حاو توکرومهایس 

 e  :آهن سولفور دار نیپروتئ 

 جا دارند .عبارتند از : یکمپلکس در غشاء داخل 4دسته بصورت  5 نیا

1  )NADH,H+CO-Qreductase I کمپلکس قادر به انتقال  نیاH+ است . ییدو غشا نیب یبه فضا کسیاز سمت ماتر 

2 )SUCCinateCO-Qredvctase II کمپلکس قادربه انتقال نیاH+ 3. باشدینم )CO-QH2cytC-reductase III (یتوکرمهایشامل س 

C,C1, b)  قادر به انتقالH+ باشد . یم 

4 )cyt.c-oxidase دیسبب تول ژنیبا رساندن الکترونها به اکس H2O قادر به انتقال  زیکمپلکس ن نی. ا شودیمH+ . است 

 : رزومیاکس

 قرار دارد . یتوکندریم یکه غشاء داخل ATPسازنده  یمجموعه از پروتئن (Fذرات ) ایها  زومیاکس

 شامل : رزومیاکس

 دیتول تویدایاکس ونیبا عمل فسفوریالس یخاص طیدارد و در شرا یمیاست .رفتار آنز یدیپپت یپل رهیزنج نیشامل چند ی: کروF1( سر 1

ATP بخش  نیشود . ا یرا سبب مF1 شود . یم دهینام 

 کند . یساز ATPگذارد تا  یبخش سر م اریاندازد و در اخت یرا به دام م یتنفس رهیحاصل از انتقال در زنج یبخش انرژ نیساقه : ا2

 است. +Hونی یبرا یقرار دارد. بصورت کانال یدغشاءداخلیپیفسفول نیدرب : (Fo) هیپا3

 ونهایمی شود .  کسیتراز ماتر نییپا یلیآن خ PH جهیدو غشاء پمپ کردند و در نت نیب یبه فضا +H یادیالکترون ، تعداد ز یحاملها یوقت

H+ مرحله با عبور نیدارند . در ا کسیبازگشت به ماتر یبرا لیتماH+  از بخشFO- نیالزم جهت تأم یانرژ ATP شود. یفراهم م 

 واکنش است . یدسته کل 2: شامل  یسلول تنفس

a  وابسته  ریواکنش غO2 (زیکولیشوند )گل یانجام م ژنیکه در عدم حضور اکس 

b   واکنش وابستهO2 تول(کو  لیاست دیA –  رهزنجی –چرخه کربن )اتصال الکترون 

 :زیکولیگل

در  ATP دیواکنش در تول نیا ییفروکتوز و گاالکتوز ... است . توانا سمیمتابول یاصل ریگلوکز است . هم مس سمیمتابول یراه اصل زیکولیگل

 است . تیحائز اهم اریبس یهواز یب طیشرا



 

 

 . شودیفسفات م 6گلوکز  لیتبد اریهگزوکن میشدن توسط آنز لهی، بعد از فسفر گلوکز

 . راستیواکنش برگشت ناپذ نیا

 ... است . دیپیو ل کوژنیسنتر گل ریاز واکنش ها نظ یاریبس یواسطه برا بیترک نیا

فسفات  ید 1و6فسفات مبدل فروکتوز  6گلوکز  نازیفسفوفروکتوک میآنز گرتوسطید ونیانجام فسفورپالس قیطر رازیدنبال واکنش اخ به

فسفات و  3 دیرالدوئیبنام فسفوگلس یمیتحت اثر آنز بیترک نیکند . ا یم C 3قند  2 دی. تول شودیآلدوز شکسته م لهی. که بوسشودیم

 راتیفسفوگلس یمبدل د یمعدن piبه نوبه خود با مصرف  بیترک نیکه ا2NAOH دی. همراه با تول شودیمبدل م راتیبه فسفوگلس دروژنازیه

 شود. یم دیتول 4ATPمرحله  نی. درا شودیمبدل به پپرووات م نازیک راتیفسفوگلس میتحت آنز راتیفسفوگلس ید 3و 1. پس شودیمبدل م

 :زیکولیمرحله گل محصوالت

 شود . یم زیگلوکل ریهر گلوکز که وارد مس یازا به

1 )2ATP 2) NADH,H+ 3) 2 روواتیپ C 3 

 ( شود .ری)تخم یهواز یب ای یتنفس هواز ریوارد مس ایموجود در سلول  O2 زانیبا توجه به نوع سلول و م زیکولیحاصل از گل روواتیپ

 یهواز ریمس

a  کو  لیاست دیتول روواتیپ ونیداسیاکسA : 

هم  دهدیازدست م دروژنیهم ه الزیدکر بوکس دروژنازیه روواتیبنام پ یمیکمپلکس آنز قیاز طر کسیبه درون ماتر روواتیاز انتقال پ پس

CO2 کو  لیاست دیتول یانجام واکنش بعد ی. راشودیم یدو کربن بیمبدل به ترکA  نیتامیوجود B1 و(نیتامی B1ضرور )است . ی 

b  چرخه کربن : یها واکنش 

 دی. و منجر به تول شودیم یسنتاز رهبر تراتیس میو اگزالواستات است . که توسط آنز Aکو  لیاست نیمرحله چرخه کربن واکنش ب نیاول -1

 گردد. یو اگزالوستات کنترل م Aکو  لیاست زانی. سرعت چرخه توسط م شودیم A میو آزاد شدن کو آنز تراتیس

 لیبا است بیترک نیا رایز دینما یواکنش عمل م نیا یباشد به عنوان مهار کننده رقابت یچرخه م بعدی مرحله محصول آ کو – نیلیسوکس

 . دینما یرقابت م میفعال آنز گاهیجا یکو آ برا

به صورت متصل به  تاتکوآنی – سیس یعنیبوده که در آن عنصر حد واسط  یپروسه دو مرحله ا کی تراتیزوسیبه ا تراتیس یمیآنز لیتبد

 یباشد ، ول یم تراتیواکنش به طرف س نیشود . توازن ا یاغلب درچرخه کربس نشان داده نم نیماند و بنابرا یم یباق تازیآکون میآنز

 دهد : یم رییشده تغ دیجهت واکنش را با خارج کردن محصول تول نیشود و بنابرا یم دهیبه سرعت اکس یبعد هدر مرحل تراتیزوسیا

 تراتیس  کیتیآکون نسیس  تراتیزوسیا 

حد واسط به صورت متصل به  بیباشد که در آن ترک یم یپروسه دو مرحله ا کی زنی کتوگلوتارات –به آلفا  تراتیزوسیا ونیداسیاکس

گردد .  یمنتقل م +NADبه  دروژنیآن دو ه یباشد که ط یم ونیداسیاکس کیمرحله  نیماند . اول یم یباق دروژنازیده تراتیزوسیا میآنز



 

 

 یم +NADPملحق به  یگریو د +NADمتصل به  یکیوجود دارد ،  یکندر تویم کسیدر ماتر دروژنازیده تراتیزوسیدو گونه ا قتیدر حق

 یفرم در واکنشها نیفعال تر +NADگردد. به هر حال نوع متصل به  یم افتی زین توزولیمتصل است در س +NADPکه به  یباشد . نوع

در  یادیز ی ADP جهیگردد و در نت یدر سلول مصرف م ADPبوده و اختصاصًا توسط  کیآلوستر میآنز کیباشد که  یچرخه کربس م

 ATPکه مقدار  یزمان گری. به عبارت د دینما یعمل م کیآلوستر میآنز یمحرک مثبت برا کیبه مثابه  شیافزا نی، ا ابدی یسلول تجمع م

 ریگردد . تأث یم کیآلوستر میآنز یشده بر رو جادیرفتن اثر مثبت ا نیخود منجر به از ب نیگردد و ا یرا سبب م ADPکاهش  ابدی شیافزا

 تراتیمرحله س یباشد برا یم ADP زانیکه وابسته به م دروژنازیده تراتیزوسیا - +NADچرخه کربس توسط  تیکنترل سطح فعال یکل

 گردد. یمحسوب م هیثانو یسنتتاز ، کنترل

شود  یم دهینام دروژنازدهی کتوگلوتارات –که آلفا  یمیکمپلکس آنز کی توسط کوآ – لینسوکسی به کتوگلوتارات –آلفا  ونیداسیاکس

گشته و خارج  بیترک روفسفاتیپ نیامیدر ابتدا با ت CO2گردد ،  یم زیکمپلکس کاتال نیکه توسط ا یی. درسلسله واکنشها ردیگ یانجام م

 NADHآن را به  +NADکردن  اءیآ با اح میخارج گشته و کوآنز دیاس کیپوئیاز ل دروژنیگردد . در خالل افزوده شدن کوآ ، دو اتم ه یم

+ H+ دینما یم لیتبد . 

 گردد : یم زکاتالی کوآسنتتاز – لینیسوکس میآنز لهیهمراه بوده که به وس GDP ونیالسفسفوری با کوآ – لینیساختن کو آ از سوکس خارج

 کوآ - لیسوکست +Pi+GDP  ناتیسوکس + +GTP کوآ

انتقال  ADPفسفات به  یکل ایشیباشد . در اشر می متصل کوآ – لینسوکسی – میبه کمپلکس آنز ابدیانتقال  GDPقبل از آن که به  فسفات

 دیتول ATPمنتقل کرده و  ADPفسفات را به  GTPگردد و بعد  یم لیتشک GTPاول  یاهیگ یشود ؛ در جانوران و اغلب بافتها یداده م

 گردد: یم

GTP+ADP  ATP+GDP 

به  یداریبه صورت سست و ناپا میآنز نی. ا دینما یم زیبه فومارات را کاتال ناتیسوکس ونیداسیواکنش اکس دروژنازیده کینیسوکس میآنز

به  (FAD) دینوکلئوت ید نیآدن نیباشد . فالو یازآن ممتصل بوده و به سهولت قابل جدا شدن  یتوکندریم یغشاء داخل یکسیسطح ماتر

 ناتیسوکس ونیداسیشده در خالل عمل اکس دیتول دروژنی، که قبول کننده دو اتم ه دینما یعمل م دروژنازیده کینیکسسو میعنوان کوآنز

 ناتیسوکس + FAD+ فومارات   FADH2باشد : یم

 گردد. یم لیفوماراز به ماالت تبد میتوسط آنز فومارات

NADH,H+ +   اگزالواستاتNAD + ماالت 

 شود . یم دهیاکس +NAD یمحتو میآنز کیکه  دروژنازیتوسط ماالت ده ماالت

واکنش  نیکه توسط ا یوجود دارد . اگزالواستات زین توزولیگردد بلکه در س ینم افتی یتوکندریم کسیفقط در ماتر دروژنازیده ماالت

 باشد . یقادر به شروع مجدد چرخه م تراتیس دیتول برای کوآ – لیشدن با است بیگردد با ترک یم دیتول

 . شودیکه وارد چرخه م Aکو لیهر است یچرخه کربن به ازا محصول

1ATP-1FADH2–3NADH.H+- 2CO2 



 

 

 شود . یم دیتول ریهر مولکول گلوکز مواد ز یچرخه کربس به ازا انیتا پا زیکولیآغاز گل از

 6CO2ــــ  4ATPــــ  2FADH2ــــ  10NADH ,H  گلوکز

 شوند . یانتقال الکترون م رهیزنج یعنیوارد مرحله آخر تنفس سلول  FADH2, NAOH یمولکولها

 


