
 

 

 بخش سوم

 )فصل ششم(پاسخ نامه

1- DNA (1)و پروتئین 

 رشته های کروماتین ، کروموزوم -2

 کروماتین -3

 نوکلتوزوم -4

 (2)کروموزوم -5

 هیستون -6

 (3)کروماتید -7

 کروماتیدهای خواهری -8

 (4)سانترومر -9

 فشرده گی -10

 .ندیگوی م یکروموزوم خود دارند که به آن عدد یکریپ یها اختهیکروموزوم در  ینیّهرگونه از جانداران، تعداد مع -11

 ان را گویند.جاندار یرجنسیغ یها اختهیهمان  ،یکریپ یها اختهی -12

 پیوتیکار -ب  شود. یم هیته پیوتیکار ،یکروموزوم یها یاز ناهنجار یبعض صیتعداد کروموزوم ها و تشخ نییتع یبرا -الف -13

سانترومرها، مرتب و  یریو محل قرارگ یژن یمحتوا است که براساس اندازه، شکل، یاز کروموزوم ها با حداکثر فشردگ یریتصو

 -د  شود. یگفته م کروموزوم ها، همتا نیکه به ا است خود هیکروموزوم شب کی یهر کروموزوم دارا -.  جانده شد یگذار هشمار

 .ندیگوی م دیپلوئینسخه داشته باشند، د 2 کروموزوم آنها از هر یکریپ یها اختهیکه  یبه جانداران

کروموزوم ها، کروموزوم  نیا به نقش دارند. تیجنس نییوجود دارند که در تع ییجانداران، کروموزوم ها یبعضدر انسان و  -الف -14

 کیو مردان  X . زنان دو کروموزومدهند ینشان م Yو  X انسان را با نماد در یجنس یکروموزوم ها -ب  شود. یگفته م یجنس

 مجموعه کی یعنیهستند؛ ( دیهاپلوئ)انسان، تک الد  یجنس ۀاختیها مانند  اختهی یبعض -دارند.  ج Y کروموزوم کیو  X کروموزوم

 یعنی در یک مجموعه ی کروموزومی، کروموزوم ها شبیه به خود یا همتای خود را ندارند.-د  کروموزوم دارند.

 یا اختهی ۀچرخ -15

 یا اختهی ۀچرخ -16

-ج   .شودی مرحله انجام م نیدر ا اختهیمعمول  یو انجام کارها ازیمورد ن مانند رشد، ساخت مواد ییکارها -اینترفاز   ب-الف -17

می  مرحله نیدر ا یادیها مدت زمان ز اختهیهاست و  اختهیرشد  ۀمرحل -می باشد.   د G2و  Sو  G1شامل سه مرحله یا وقفه 

 مانند.   

ها به طور موقت  اختهی نی. اشوندی م مرحله متوقف نیمعموالً در ا شوند، ینم میتقس یدائم ایکه به طور موقت  ییها اختهی -الف -18

مرحله  نیهسته، در ا DNA یدوبرابر شدن دِنا -سلول هاست.   ب نیا ۀ. نورون نمونشوندی وارد م G0 به نام یا هدائم به مرحل ای

 ۀها آماد اختهی کوتاه تر است و در آن، نترفاز،یا یمرحله نسبت به مراحل قبل نیا -ج  است. یهمانند ساز ۀجیکه نت شودی انجام م



 

 

 ۀها آماد اختهیکنند و  یم دایپ شیافزا اختهی میتقس یبرا ازینها و عوامل مورد نیمرحله، ساخت پروتئ نیشوند. در ا یم میتقس ۀمرحل

 شود. یانجام م اختهی انیم میهسته و تقس میتقس ندیمرحله، دو فرا نیدر ا -.  دشوند یم میتقس

19- S 

 تقسیمدوک  -20

 درست -21

 درست -22

 ،رشته های دوکسانتریول ها -23

 سانتریول ها،اینترفاز -24

 -.   جشود یم جادیا میبه نام دوک تقس ییها، ساختارها مکروموزو حیحرکت و جدا شدن صح یبرا -(   بSمرحله سنتز)-الف -25

 -.   دشودی سانترومر کروموزوم به آن متصل م و داریپد م،یاست که هنگام تقس ینیپروتئ یها هزلولیر از یا همجموع م،یدوک تقس

 دسته ی سه تایی 9-سلول های جانوری   ه – دهندی دوک را سازمان م یساخته شدن رشته ها

 یطور به .شوند یو کوتاه تر م میفشرده، ضخ نیکرومات یمرحله، رشته ها نیدر ا -تلوفاز   ب-4آنافاز -3متافاز -2پروفاز -1 -الف -26

 اختهیها به دو طرف  ولیسانتر توان آنها را مشاهده کرد. ضمن فشرده شدن کروموزوم، یم ینور کروسکوپیبا م جیکه به تدر

سطح )اند، در وسط ه کرد دایرا پ یفشردگ نیشتریکروموزوم ها که ب -ج   شود. یم لیتشک یتوزیآنها دوک م نیو ب کنند یحرکت م

شوند.  یهم جدا م از دهایسانترومر، کرومات یۀدر ناح یاتصال نیپروتئ یۀمرحله با تجز نیدر ا -د   شوند. یم فیرد اختهی( ییاستوا

 یدیشود. کروموزوم ها که اکنون تک کرومات یم دوک متصل به کروموزوم انجام یبا کوتاه شدن رشته ها دهایجدا شدن کرومات

به  تا کنندی و کروموزوم ها شروع به باز شدن مشده  بیدوک تخر یرشته ها -ه   .شوندی م دهیکش (قطب) اختهی یاند، به دو سو

 مشابه دارد. یکیژنت ۀبا ماد هسته دو اختهیتلوفاز،  انیشود. در پا یم لیمجددًا تشک زی. پوشش هسته نندیدرآ نیصورت کرومات

 جانوری،رشته های دوک -27

 اینترفاز،همانندسازی -28

 (5)اما در گیاهان عالی و پیشرفته سانتریول وجود ندارد.در جانوران و گیاهان پست سانتریول وجود دارد  -نادرست -29

 درست -30

 مغز استخوان،مریستمی)سرالدی( -31

 نامساعد محیطی،متوقف  -32

 محیطی،مواد شیمیایی -33

 پروتئین ها،پروتئین های -34

 گیاهان،تقسیم سریع -35

 پوست،زخم -36

 میتقس میو بدخ میخ شبه دو نوع خوتومورها  -ب   .شود یم جادینشده ا میتنظ ماتیاثر تقس در است که یاه تومور، تود -الف -37

از آن  ییها اختهیتواند  یم یعنی متاستازدارد؛ ییو توانا کند یمجاور حمله م یسرطان به بافت ها ای میتومور بدخ -ج    .شوند یم

 (6).در آنجا مستقر شوند و رشد کنند بروند، بدن گرید یلنف به نواح ژهیبه و ایخون،  انیجدا شده و همراه با جر



 

 

 نمعمواًل آ تومور نوع نیشوند. ا یو منتشر نم مانندی خود م یآن در جا یها اختهیکم دارد و  یرشد مینوع خوش خدر  -الف -38

و  کندی مجاور حمله م یسرطان به بافت ها ای میتومور بدخاما بزنند. بیمجاور خود آس یکه به بافت ها شوند یقدر بزرگ نم

 بروند، بدن گرید یلنف به نواح ژهیبه و ایخون،  انیاز آن جدا شده و همراه با جر ییها اختهیتواند  یم یعنی متاستاز دارد؛ ییتوانا

 یها اختهی میتومور بدخ ینوع مالنوماو  است میخوش خ یانواع تومورها از یکی پومایل -.   بدر آنجا مستقر شوند و رشد کنند

از  اختهی ۀشود چرخ یاست که باعث م اختهی یکیژنت ۀدر ماد راتییتغ یسرطان، بعض یعلت اصل -است.   ج رنگدانه دار پوست

 .کنترل خارج شود

 شیآزما -ب   شود. یبه سرطان برداشته م مشکوک ای یاز بافت سرطان یبخش ایاست که در آن، تمام  یروش یبافت بردار -الف -39

   است. یودرمانپرت-3و  یدرمان یمیش-2 ،یجراح-1درمان سرطان شامل  جیرا یروش ها -ج   .کندی کمک م ییشناسا نیخون به ا

 -ب   .رندیگ یقرار م یقو یپرتوها ریتحت تأث میشوند، به طور مستق یم میکه به سرعت تقس ییها اختهی ،یدر پرتودرمان -الف -40

 اختهیتوانند به  یم یدرمان یروش ها نیشود. ا یبدن م ۀها در هم اختهی میبا استفاده از داروها باعث سرکوب تقس یدرمان یمیش

مو  ازیمغز استخوان، پ یها اختهی)ها  اختهی نیمرگ ا -.   جبرسانند بیآس زیمو و پوشش دستگاه گوارش ن ازیمغز استخوان، پ یها

افراد  یبعض یحت شود. یم یمو، تهوع و خستگ زشیاست که باعث ر یدرمانی میش یاز عوارض جانب( و پوشش دستگاه گوارش 

 یها اختهیتا بتوانند  شوند یاستخوان م مغز وندیمجبور به پ رندیگ یقرار م یقو یدرمانی میش ای د،یشد یتابش ها ریکه تحت تأث

 را بسازند. ازیمورد ن یخون

 پروتئین ها -41

 پروتئین ها -42

 خاص طیها و در شرا اختهی یشده است که در بعض یزیبرنامه ر قاًیدق یندهایفرا یسر کی شامل یا اختهی ۀشد یزیمرگ برنامه ر -43

کننده  بیتخر یها نیپروتئ هیرخداد، در چند ثان نیشود. به دنبال ا یشروع م اختهیبه  یمیعال دنیبا رس ندیفرا نیشود. ا یم جادیا

 .کنندی م و مرگ آن اختهی یاجزا یۀشروع به تجز اختهیدر 

 ۀشد یزیر برنامه از مرگ یمثال افتد،ی اتفاق م یمانند آنچه در آفتاب سوختگ ده،ید بیآس ای ریپ یها اختهیحذف  مثال محیطی: -44

ها و بروز  اختهی DNA به بیتواند سبب آس یم یفرابنفش اند آفتاب سوختگ ۀاشع یدارا دیخورش یاست؛ چون پرتوها یا اختهی

 .انگشتان پا در پرندگان است نیب یمانند پرده ها یعملکرد یاز بخش ها یاضاف یها اختهیحذف  مثال وراثتی:  سرطان شود.

 سوحتگی ها -45

 یبافت مردگ -46

 یکه جهش رو ی,البته به جز درمواردکندیخود را به فرزندان منتقل م یاز ژن ها یوالد نسخه ا کی یجنس ریمثل غ دیدر تول -47

نر وماده بوجود  یاز  لقاح گامت ها ییها ،زادهیکار امد است.  در تولد مثل جنس یاز نظر صرف انرژ یجنس ریمثل غ دی.تولدهدیم

 یسازگار یشده و نوع یکیتنوع ژنت شیسبب افزا یمثل جنس دیشود.تول یم لی.با ادغام اسپرم و تخمک،سلول تخم تشکندیا یم

 است. داریناپا یها طیمح یبرا

 ایجاد تغییرات بهتر همراه با محیط زیست-2ایجاد تنوع صفات در فرزندان -1 -48

 مصرف انرژی کمتر-3تکثیر زیاد -2قش دارد یک والد ن-1 -49



 

 

قطعه قطعه شدن،بدن والد ممکن است -2.در شود یقسمت ها جدا م ی هیاز بدن والد رشد کرده و از بق یجوانه زدن قسمت-1در  -50

وبه فرم  افته،رشدکردهیلقاح ن ،تخمکییبکرزا-3گردد.در  لیتبد دیجانور جد کی به تواند یشود.هر قطعه م میبه چند قطعه تقس

 . شود یم لیبالغ تبد

 نقسیم میوز -51

 تقسیم میتوز -52

باعث می شود تعداد کروموزم ها به نصف کاهش یافته تا زمانی که مجدداً دو سلول جنسی با هم ترکیب شدند تعداد کروموزوم -الف -53

همتا  یکروموزوم ها -.   جشده است لیتشک 2و 1 وزیم یکل ۀاز دو مرحل وزیم -ها در تمام نسل ها در یک گونه ثابت بماند.   ب

سانترومر  هی. تتراد ها از ناحشودی تتراد گفته م ،یدیکرومات 4 ساختار نی. به اشوند یو فشرده م رندیگ یاز طول در کنار هم قرار م

 اخته،ی یدر استواتترادها  -.   داست توزیپروفاز و پرومتافاز م هیمرحله، شب نیا عیوقا ریشوند. سا یدوک متصل م یها هبه رشت

 و به سمت شوندی اند، از هم جدا م یدیدو کرومات کیهم ساخت که هر یکروموزوم ها -ه   .رندیگی دوک قرار م یرشته ها یرو

 یها به دو سو مکروموزو دنیبا رس -و   است. توزیم ندیفرا هیدوک، شب یها هکوتاه شدن رشت ۀ. نحوکنندی حرکت م اختهی نیقطب

 .شودی م لیپوشش هسته دوباره تشک اخته،ی

رشته های نازک کروماتین ضخیم شده به شکل کروموزوم در می آیند و رشته های دوک نشکیل می شود و غشای هسته از -الف -54

در این مرحله کروموزوم ها در وسط هسته تجمع می کنند و رشته های دوکی شکل از یک طرف یه سانترومر -بین می رود.    ب

در این مرحله رشته های دوکی شکل کروماتیدها را به قطبیت هدایت می -دیگر به سانتریول ها متصل می شوند.   جو از طرف 

سلول هاپلوئید تشکیل  4کنند.    د در این مرحله دور تا دور کروماتیدها را عشای هسته تشکیل و در نهایت از یک سلول دیپلوئید 

کروماتیدها به دو قطب کشیده می  2وم ها به قطبین کشیده می شوند اما در آنافار میوز کروموز 1در آنافاز میوز  -می شود.    ه

 1در پروفاز-شوند.    و

 کرومانیدها به دو سوی هسته هدایت می شوند نه کروموزوم ها -نادرست -55

 پوشش هسته تشکیل می شود. 2و هم  1و تلوفاز  -درست -56

در هر دو اما در میوز چون با سلول های جنسی به نسل بعد منتقل می شود -ب   پلی پلوئیدی و با هم ماندن کروموزوم ها  -الف -57

 .کرد جادیرا ا تیوضع نیا میدوک تقس یرشته ها بیتوان با تخر یم شگاهیدرآزما -مهم تر است.     ج

دو برابر کروموزوم خواهد  اختهیبروند، آن  اختهی کیاز هم جدا شوند به  که نیها بدون ا مکروموزو همۀ آنافازاگر در مرحله  -الف -58

آنافاز  ۀچند کروموزوم در مرحل ای کیحالت،  نیدر ا -ب   n6 یمثالً گندم زراع فاقد کروموزوم خواهد بود. گرید اختهیداشت و 

شود  یم مشاهده چند کروموزوم ای کی شیافزا ایحاصل، کاهش  یها اختهیدر  ن،یشوند. بنابرا یاز هم جدا نم (وزیم و توزیم)

 (7)کروموزوم 47-2  21کروموزوم شماره -1-ج    حالت، نشانگان داون است. نیا ۀنمون

 تخم -59

پیش چهر  -رشته مان  ل-دوالد  ی-میانک  ط-تک الد  ح-میان چهر  ز-وفامینک  -فام تن  ه-هسته تن  د-فامینه  ج-ب  دنا-الف -60

 دگرنشینی-واپسین چهر  ث-پیش چهر  پ-پس چهر  گ-ک

در صورتی که سلول در حال تقسیم -هپروتئین  -هشت تا  د-دو دور   ج-هیستون ها  ب-2رشته های نازک کروماتین -1-الف -61

 ۀهر رشت-کروماتید  ح-کروماتید  ز-باشد کروموزوم و اگر در غیر این صورت و در حال استراحت رشته های نازک کروماتین  و

 .شود یم لیتشک(نوکلئوزوم)به نام هسته تَن  یتکرار یاز واحدها نیکرومات



 

 

ی مضاعف شده م یها کروموزوم ها، مکروموز نیشده است. به ا لیتشک دیبه هم به نام کرومات هیبخش شب هر کروموزوم از دو -62

 .ندیگو

 زیتون -63

کروموزوم  46 تونیدرخت ز و انسان یکریپ یها اختهیهم باشد؛ مثالً در  هیاز جانداران شب یبعض یکریپ یها اختهیکروموزوم  تعداد -64

 متفاوت اند. اریآنها بس یبه طور مسلّم ژن ها یوجود دارد، ول

 کروماتید-سانترومر   ج-ب   کروموزوم دیدو کرومات-الف -65

چرخه،  نیا-ب  .ندیگوی م یا اختهی ۀرا چرخ گذراندی م یبعد میتقس انیتا پا میتقس کی انیاز پا اختهی کیکه  یمراحل-الف -66

 .است میتقس-2و  نترفازیا-1شامل مراحل 

 سیتوکینز-آنافاز   د-ج   پرومتافاز-ب  G0-الف -67

 شود. یم جادیهم ا هیشب مولکول دِنا، دو مولکول کامالً کیآن از  یاست که ط یندیدِنا فرا یهمانندساز -68

 میدوک تقس یرشته ها-سانتریول   ب-الف -69

 پیوسته -70

سانترومر  -ب یهمانند ساز-الف-ب   یدختر یکروموزوم ها-3 یخواهر یها دیکرومات-2 یدیتک کرومات یکروموزوم ها-1-الف -71

 میتوز-ج

ی م هیبه قطعات کوچک تر تجز یآندوپالسم ۀمرحله، پوشش هسته و شبک نیشود. در ا یدوک آغاز م لیبالفاصله پس از تشک -72

 .شوندی دوک متصل م یحال سانترومر کروموزوم ها به رشته ها نیهم در دوک بتوانند به کروموزوم ها برسند. یتا رشته ها شوند

 یها اختهیدر  -ب  شود. یم جادیا د،یجد ۀوارید لیدر محلّ تشک یا هاختی ۀصفح به نام یها نخست ساختار اختهی نیدر ا -الف -73

  شود. یم لیآنها تشک وستنیو به هم پ یگلژ دستگاه یها سهیزکیصفحه با تجمع ر نیا -ج  شود. ینم لیتشک یانقباض ۀحلق ،یاهیگ

در هنگام دسم مانند الن و پالسمو ییساختارها -ه  اند. اختهی ۀوارید و یانیم ۀغیت یساز ها شیپ یها، دارا سهیزکیر نیشود. ا -د

 .شوندی م یگذاره یپا د،یجد وارهید لیتشک

ی دیکروموزوم دوکرومات - bدوک تقسیم – a-سیتوپالسم   بتقسیم -6آنافاز -5متافاز -4پرومتافاز -3پروفاز -2اینترفاز -1-الف -74

c - لیدوک در حال تشک یرشته ها d – بیتخر هسته در پوشش e – هستکf – هستهg – پوشش هستهh – غشای یاختهi –

 - o مجدد پوشش هسته لیتشک - n یدختر یکروموزوم ها - mسانتریول ها – l اختهی ییبخش استوا - kکروماتین – jسانتریول 

 اختهی میتقس اریش

 نیوزیو م نیاکت یانقباض ۀحلق -ب  توپالسمیس میتقس اریش -الف -75

.   سازند یتر م بزرگی ها سهیک زیو ر وندندیپ یم ها به هم سهیزکیر -ب   شوند یجمع م اختهی یانیها در بخش م سهیزکیر -الف -76

 اختهی یغشا -(   هیا سهیک زیر یمحتوا حاصل از) دیجد ۀاختی ۀوارید -.   دشود یساخته م بزرگ ۀسیزکیر کی تیدر نها -ج

 ها سهیزکیر یاز غشا حاصل دیجد یها

نمونه ی این سلول ها،سلول ماهیچه ی مخطط است که از به هم پیوستن چند سلول در دوران جنینی ایجاد می شود. بعضی از سلول  -77

 بعضی قارچ ها و آغازیانهای چند هسته ای هم از تقسیم هسته بدون تقسیم سیتوپالسم حاصل می شوند،مانند 
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و بر روی مغز استخوان تاثیر و ساخت گلبول های قرمز را افزایش می دهد و با این کار از کلیه ها و کبد ساخته و ترشح می شود  -79

 بر کمبود اکسیژن غلبه پیدا می کند.

بعد  ۀمرحل یقبل کامل شده است و عوامل الزم برا ۀکه مرحل دهندی م نانیاطم اند که به آن اختهی ۀاز چرخ یمراحل ینقاط وارس -80

 آماده اند.

و در وسط  متصل دوک یبه رشته ها قیصورت دق به موضوع است که کروموزوم ها نیا از نانیاطم یبرا یمتافاز یوارس ۀنقط -1 -81

 مرحله نیاز ا اختهیعبور  ۀاجاز G2 یوارس ۀنباشد، نقط فراهم توزیم یبرا الزم عوامل ای میاگر دوک تقس -2  اند. هافتی شیآرا اختهی

مرگ  یندهایفرا باشد و اصالح نشود، دهیددنا مطمئن می کند دنا آسیب  را از سالمتیاخته  G1نقطه وارسی -3   دهد. یرا نم

 .افتد یراه م بهی ا اختهی
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 بافت برداری -83

 پرتودرمانی -84

افراد  یبعض یحت شود. یم یمو، تهوع و خستگ زشیاست که باعث ر یدرمان یمیش یها از عوارض جانب اختهی نیمرگ ا-نادرست -85

 یها اختهیتا بتوانند  شوندی استخوان م مغز وندیمجبور به پ رندیگ یقرار م یقو یدرمان یمیش ای د،یشد یتابش ها ریکه تحت تأث

 را بسازند. ازیمورد ن یخون

مشخص است که در  ن،ی. بنابراهستند ها محصول عملکرد ژن ها نیو مرگ آن هستند. پروتئ اختهی چرخه ۀکنند میها، تنظ نیپروتئ -86

 ها نقش دارند.ن سرطان، ژ جادیا

دنا آسیب می  خودروها به ساختار و دود یطیمح یها ندهیآال یفرابنفش، بعض یهم در بروز سرطان مؤثرند. پرتوها یطیعوامل مح -87

 یها، قرص ها روسیو یبعض ،یدود یشده مثل گوشت و ماه یدود ییسرطان زا، موادغذا ییایمیپرتوها و مواد ش ریسا رساند.

 اند. ییاز عوامل مهم سرطان زا اتیدخان و یالکل یها یدنینوش ،یباردار ضد

 رانیدر ا عیشا یسرطان ها»: دیگویم ینیامام خم مارستانیکانسر ب تویانست یبخش جراح سیرئ ر،یکتر محمدرضا مد کار تحقیقی: -88

سرطان پستان در زنان، سرطان معده در مردان، سرطان مثانه، کولون و  بیپس از سرطان پوست به ترت ییایآس یکشورها ریسا رینظ

نهاده  گریسرطان در مازندران زنگ خطر را به صدا درآوردشود واستفاده از سموم ود یآمار باال  -  «است. یرکتوم و سرطان مر

آمار سرطان در  نیشتریخبر است، مازندران ب نیکند انتشار ا یم زیشود.  آنچه مازندران را متما زیتجو شتریبا دقت ب یکشاورز یها

 کشور را به خود اختصاص داده است.  

تعداد کروموزوم ها و کروماتیدها بعد از میتوز با هم برابرند ولی قبل از میتوز تعداد -به صورت مستقل و جداگانه  ب-الف -89

 کروماتیدها،دو برابر تعداد کروموزوم ها است
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 وزیم عیوقا -ب  .گذرانند یرا م 2و تلوفاز  2، آنافاز 2فاز ، متا2، مراحل پروفاز 1 وزیحاصل از م یها اختهیمرحله  نیدر ا -الف -91

 است توزیم هیشب اریبس 2
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روی یک رشته دوک  1کروموزوم های همتا در میوز  –تشکیل تتراد می دهند،ولی در میتوز خیر.  1کروموزوم های همتا در میوز -1 -93

میوز کروموزوم های همتا از هم جدا می  1در آنافاز  –قرار می گیرند ولی در میتوز روی رشته های جداگانه دوک قرار می گیرند. 

کروموزومی نصف می  ، عدد 1در پایان تقسیم میوز  –شوند ، ولی در آنافاز میتوز کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند. 

این دو فرایند از نظر نحوه آرایش کروموزوم ها در مراحل مختلف مشابه -2شود، ولی در میتوز عدد کروموزومی ثابت می ماند.    

 نصف تعداد کروموزوم های سلول های مادری قبل از میوز است. 2اند ، ولی عدد کروموزومی سلول های میوز 

 آموز آن را بسازدبر اساس ذوق و سلیقه دانش  -94

 

 

 

 

 

 

 21کروموزوم  2 ی، دارا 21 ۀکروموزوم شمار کی یفرد، به جا ۀجادکنندیا یاز گامت ها یکیحالت آن است که  نیعلت بروز ا -95

 یسنّ مادر، احتمال خطا شیبا افزا رایاست؛ ز یماریب نیعوامل مهم بروز ا ازی بوده است. باالبودن سنّ مادران در هنگام باردار

 آموخت. دیخواه ندهیآ یموضوع را در فصل ها نیشود. علت ا یم شتریب یو یجنس یها اختهی لیدر تشک یوزیم



 

 

مضر  یمجاورت با پرتوها ،یالکل یها یدنینوش ات،یشوند. مصرف دخان وزیم میتوانند موجب اختالل در تقس یم زین یطیعوامل مح -96

 کند. جادیاختالل ا جنس، تواند در روند جدا شدن کروموزوم ها در هر دو یم زیها ن یو آلودگ

تعداد  شیباشد که کاهش و افزا یعدد م 46هر سلول انسان  یتعداد کروموزوم ها د،یدان یطور که م همان:  فلتر نیسندروم کال -97

 یفلتر م نیدر مردان، سندروم کال یکیژنت یها یماریب نیتر عیاز شا یکیکند.  یم جادیرا ا یکروموزوم یها یآنها، ناهنجار

فرمول  یسندروم دارا نیدر زنان است، اما مردان مبتال به ا xxو  ندر مردا xyانسان سالم به صورت  یباشد.فرمول کروموزموم

موقع  یکه سن خانم یشود. زمان یسندروم مبتال م نیپسر به ا کینوزاد پسر، تنها  1000باشند. از هر  یم (xxy) یکروموزوم

 نیباشد. ا یم یکیژنت یماریب کی ،ترنر سندرم: سندرم ترنر   -    شود. یم شتریسندروم ب نیسال به باال باشد، بروز ا 35 یباردار

 یسندرم، زنان دارا نیهستند، اما در ا X یدو عدد کروموزوم جنس یزنان دارا ،یعیشود. به طور طب یم دهیفقط در زنان د یماریب

تمام انسان  ،یترنر به طور کل مناقص است. علل و عوامل خطر سندر X یاز کروموزوم ها یکی ایهستند،  Xعدد کروموزوم  کی

کروموزوم ها  نیباشند. دو نوع از ا یم DNAژن ها و  یباشند. کروموزوم ها دارا یعدد کروموزوم م 46 یدارا یعیطب یها

 هیشب یدو عدد کروموزوم جنس یپسر. به طور معمول، زنان دارا ایکنند که نوزاد دختر است  یم نیی(، تعیجنس ی)کروموزوم ها

 یم Yکروموزوم  کیو  Xکروموزوم  کی یشود. به طور معمول، مردان دارا یخوانده م XXدو کروموزوم به نام  نی. اباشند یهم م

هر دو  یممکن است دارا ایاست،  Xکروموزوم  کی یفقط دارا مار،یشود. غالبا ب یخوانده م XYدو کروموزوم به نام  نیباشند. ا

عدد کرموزوم  2 یبدن زن دارا یاز سلول ها یمواقع هم، تعداد یها ناقص باشد. برخ موزوماز کرو یکیباشد، اما  Xعدد کروموزوم 

X عدد کروموزوم  کیسلول ها فقط  هیباشد، اما بق یمX .دارند 

ارداری یا تولد،احتمال تولد فرزند مبتال به داون بیشتر می شود. این افزایش احتمال در سنین باالی با افزایش سن مادر هنگام ب-الف -98

 35برابر )در صورتی که درصد متولدین مبتال به داون در مادران  10حدود -درصد    پ 8-سال بسیار بیشتر خواهد بود.    ب 40

 درصد در نظر بگیریم.( 3ساله را حدوداً 

 درست-نادرست   و-درست  ه-ددرست      -نادرست    ج-ب  درست   -الف -99

 محل سانترومر   -بباکتری     -الف -100

 تلوفاز-د       G2-ج    8-تقسیم دوتایی     ب-الف -101

 1آنافاز میوز  –جنس ماده  -102

 اسپرم تمایز نیافته-تتراد      ج4 -ب     2متافاز-الف -103

بعضی سلول ها به طور مشخص در اینترفاز باقی می مانند. و تقسیم سلول در آن ها برای همیشه متوقف می شود.در -الف -104

 سیتوکینز-شده است.     ب G0این حالت گفته می شود که سلول وارد مرحله ی 

 پروتئین-تلوفاز    ب-الف -105

 هاپلوئید-ج    8-ب    2پروفاز-الف -106

 تلوفاز-2پروفاز   -1-دو جفت      د-ج     G2دومین مرحله رشد -اینترفاز    ب-الف -107

 چهار-ب      1تلوفاز -الف -108

-ب     در سلول بعضی از جانداران بیش از دو مجموعه کروموزوم وجود دارد،به این حالت پلی پلوئیدی می گویند.-الف -109

DNA  ن می پیچد و ساختاری را پدید می آورد که نوکلئوزوم نام دارد.مولکول هیستو 8در محل هایی،حدود دو دور به دور 

 عدد 39-عدد     ج 39-عدد)دو جفت(      ب 4-الف -110



 

 

 تلوفاز-در حرکت دادن کروموزوم ها نقش دارند.      ب-الف -111

 21کروموزوم شماره -کروموزوم        ب 47-الف -112

دهند،هیچ سلولی،جانشین سلول های عصبی آسیب دیده  چون این سلول ها میتوز انجام نمی-مرحله ی تلوفاز    ب-الف -113

 ( G0شد)یا:وارد شدن به مرحله  نخواهد

 دو تتراد-رشته ی پلی نوکلئوتیدی    ب-الف -114

 کرومووزوم های همتا کروموزوم هایی هستند که از لحاظ شکل ، اندازه و محتوای ژنتیکی شبیه هم باشند. -115

 دور کروموزوم ها را غشا هسته فرا می گیرددور تا  2و تلوفاز  1در تلوفاز  -2گزینه  -116

 کاهش می یابد 1تا دارد که به مرور در فاز دوم یه  4است  1در تتراد که پروفاز -3گزینه  -117

 بقیه گزینه ها ماده ورانتی به شکل کروموزوم اند پس کروماتید دارند-4گزینه  -118

و هر کروماتید دو تا رشته  21می شود می شود و دو بار نصف  82کروموزوم دو برابر می شود و می شود  42-4گزینه  -119

 پلی پپتیدی است

 در هنگام آنافاز -3گزینه  -120

 سلول هاپلوئید به وجود می آید 4از یک سلول دیپلوئید -4گزینه  -121

 1گزینه  -122

 3گزینه  -123

 2گزینه  -124

 می شود 4ضرب و تقسیم بر  2در  8-3گزینه  -125

 هم میوز و هم میتوز است خصوص کروموزوم خواهری مختص میوز است اما کروماتید م-2گزینه  -126

 تا کروماتید است 4تتراد شامل دو جفت کروموزوم یا -3گزینه  -127

 119مثل-3گزینه  -128

 می شود 16پلی پپتیدی دارد که مجموع آن تا دو تا  8و هر  8ضرب می شود  2در  4-3گزینه  -129

 1گزینه  -130

 1گزینه  -131

 3گزینه  -132

 1گزینه  -133

 نصف آن عدد-3گزینه  -134

 نقسیم در مرحله متافاز کروموزوم ها در وسط هسته تجمع پیدا می کننددر هر دو نوع  -1گزینه  -135

کوتاه  12از شماره  17است پس شماره  22است تا کوتاه ترین آن جفت  1در انسان بلندترین کرموموزوم شماره -1گزیته  -136

 تر و ژن کمتری دارد

 2گزینه  -137



 

 

 یا هاختی ۀصفح به نام یها نخست ساختار اختهی نیشود. در ا ینم لیتشک یانقباض ۀحلق ،یاهیگ یها اختهیدر  -3گزینه  -138

 یم لیآنها تشک وستنیو به هم پ یگلژ دستگاهی ها سهیزکیصفحه با تجمع ر نیشود. ا یم جادیا د،یجد ۀوارید لیدر محلّ تشک

 اند. اختهی ۀوارید وی انیم ۀغیت یساز ها شیپ یها، دارا سهیزکیر نیشود. ا

 3گزینه  -139

 3گزینه  -140

 4گزینه  -141

 در واژه سازی ها به جای کروماتین فامینه گویند و به جای کروماتید فامینک گویند. -4گزینه  -142

 1گزینه  -143

 -1گزینه  -144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G1و در  شوند. یم میتقس ۀمرحل ۀها آماد اختهیکوتاه تر است و در آن، نترفاز،یا ینسبت به مراحل قبل ، G2در -2گزینه  -145

 می ماند. مرحله نیدر ا یادیها مدت زمان ز اختهیهاست و  اختهیرشد  ۀمرحل

حاصل  یفرورفتگ نی. اشودی در وسط آن شروع م یفرورفتگ جادیبا ا توپالسمیس میتقس یجانور یهاه اختیدر -4گزینه  -146

 و به غشاء متصل است. ردیگی م قرار توپالسمیدر س یاست که مانند کمربند نیوزیو م نیاز جنس اکت یانقباض حلقه ا

ی چرب یها اختهیتومور،  نیاست که در افراد بالغ متداول است. در ا میخوش خ یانواع تومورها از یکی پومایل-2گزینه  -147

 رنگدانه دار پوست یها اختهی میتومور بدخ ینوعو مالنوما  کند یم جادیا اختهی ۀشده و تود ریتکث

 یم نیاز ب و نندیبی م بیها آس اختهیها،  یسوختگ ای یدگیباشد؛ مثالً در بر یتواند تصادف یها م اختهیمرگ  -2گزینه  -148

 قاً یدق یندهایفرا یسر کی شاملی ا اختهی ۀشد یزیمرگ برنامه ر یشود. ول یگفته م )نگروزیس(یحالت، بافت مردگ نی. به اروند

 یشروع م اختهیبه  یمیعال دنیبا رس ندیفرا نیشود. ا یم جادیا خاص طیها و در شرا اختهی یشده است که در بعض یزیبرنامه ر

ی و مرگ آن م اختهی یاجزا یۀشروع به تجز اختهیکننده در  بیتخر یها نیپروتئ هیرخداد، در چند ثان نیشود. به دنبال ا

 .)آپوپتوسیس(کنند

 است شده یزیدر اثر مرگ برنامه ر پرندگانی برخ ینیدر دوران جن انگشتان یانیم یحذف پرده ها-1گزینه  -149



 

 

ریز رشته های اسکلت سلولی سیتوپالسم گلبول های خونی شامل گلبول های صفید و گلبول های قرمز هستند. -2گزینه  -150

 در تماس با پروتئین های سطح داخلی غشای سلول هستند این ریز رشته ها در سطح  خارجی غشای سلول دیده نمی شوند.

به  ازینی وتیوکاریهر ژن  انیب یدار است. برا ولیدارند که سانتر ییسلول ها بقیه جانداران ها یبه جز باکتر - 2 نهیگز -151

 شود. یاستفاده م یدرون سلول یها میاز انواع آنز دشانیتول یاست که آنها هم متعدد هستند و برا یسیعوامل رونو

د . در آنافاز رشته ز باشحداکثر فشردگی کروماتیدها در متافاز رخ می دهد. پس مرحله ی بعد از آن باید آنافا -4گزینه  -152

 شوند تا کروماتیدها را از هم جدا کنند.ی کوتاه م های دوک

بنابراین  سیتوکینز( را شامل می شود سلولی که بعد از اینترفاز رخ می دهد خود دو مرحله ی )میتوز وتقسیم  – 3گزینه  -153

 شوند. کروموزوم ها متصلسلولی نه تقسیم هسته )پروفاز( رشته های دوک به  ممنطقی است در شروع تقسی

 حیبر آن ندارد و نرمال و بدون تلق یریعدم حضور گلوکوز تأث ایاست که حضور  یمربوط به سلول 1نمودار  - 4گزینه  -154

است که با توجه به مهار این میل در حضور گلوکز،این سلول  G1میل بیشتر به گذر از  با یمربوط به سلول 2وکتور است. نمودار 

به گلوکز را نشان می دهد که ناشی از تلقیح وکتور است و این  G1وابستگی شدید گذر از  3یا وکتور تلقیح شذه است. نمودار 

 ندارد. G1 –Cyclin سلول ژن نرمال

 سکوی پرتاب
 یهارشته دنینام یواژه برا نیبکار گرفته شد. هم اکنون ا ریوالد لهیبوس 1888، که در سال  یواژه کروموزم به مفهوم جسم رنگ -1

 نیهر رشته کرومات یدگیو تاب یدگیچیبهم پ زیو ن یکه از همانندساز رودیبکار م ینور یکروسکوپهایو قابل مشاهده با م ریپذرنگ

اغلب  یکیماده ژنت زین وتهای. در پروکارشودیم جادینانومتر ا 1400تا  1000به ضخامت  دنیتا رس یوتیوکاری یدر سلولها ینترفازیا

کروموزوم  شودیکه اغلب ژنها را شامل م یعالوه بر کروموزوم اصل هایباکتر ی. در برخشودیکروموزوم متراکم م کیبه حالت 

 قرار دارند. دیپالسم یاز ژنها بر رو یاست گر چه تعداد کم صیقابل تشخ نامند،یم دیکه بطور معمول آن را پالسم یگریکوچک د

 ینسل باکتر یو بقا یداریاند، از نظر پاشده نیگزیآن جا یبر رو کهایوتیب یمقاومت به آنت یموارد ژنها شتریاز آنجا که در ب اما

که  DNAبه  یاتصال ینهایتوسط پروتئ. لوپها شودیم دهیدر ساختمان کروموزوم به شکل لوپ د نیدارد. کرومات یادیز تیاهم

 یرا که در کروموزومها یینوارها تاینها یخوردگ چی. سپس مراحل پماندیپابرجا م دهندیم صیرا تشخ DNAاز  یمناطق خاص

. هددینشان م یزیرا در ارتباط با نوع رنگ آم یاختصاص ینوع نواربند کی یکروموزوم پی. هر تکندیم جادیا شودیم دهید یمتافاز

 اتیخصوص نی. که اگرددیهر گونه از موجودات زنده م یومهاکروموز اتیمنجر به مشخص شدن تعداد و خصوص هایزیرنگ آم نیا

 .نامندیم پیوتیکروموزومها را کار کیو مورفولوژ یتعداد

کروموزوم ، عالوه بر لزوم  کیبه  ینانومتر 30تا  10 ینیرشته کرومات کی لیتبد یبرا: به کروموزوم نیرشته کرومات لیمراحل تبد -2

 ریغ یهانیو پروتئ H3  ،H1که ضمن آن با دخالت  رندیگیرا در نظر م یایافتگیسطوح سازمان  نیرشته کرومات یهمانندساز

و به کروموزوم  شودیم ادیطول آن کم ، ضخامت و تراکمش ز ابد،ییم شیافزا نیرشته کرومات یهایدگیو تاب هایدگیچیپ یستونیه

 ینانومتر 100تا  90به رشته  ینانومتر 30تا  10از رشته  دنیو اغلب به صورت رس یافتگیسطوح سازمان  نی. اگرددیم لیتبد



 

 

 لیو باالخره تشک یومترنان 700رشته  جادی، ا ها یدگیو تاب هایدگیچیپ شیو در مراحل بعد با افزا ینانومتر 400تا  30رشته  لیتشک

 یبرا نیو تراکم رشته کرومات یدگیچیمرحله پ نیاول .رندیگینانومتر در نظر م 1400با ضخامت تا  و دیدو کرومات یکروموزوم دارا

، با دخالت  یستونیاز اکتامر ه DNAهمراه است. پس از رها شدن  H3  ،H1 یستونهایه دیشد ونیالسیبه کروموزوم با فسفر لیتبد

 جیو به تدر سازدیم امکممل خود ر رهیهر زنج شود،یگسسته م رهیدو زنج نیب یدروژنیه یوندهای، پ یمسئول همانندساز یمهایآنز

 ینوساخت است. بخشها گرید رهیو زنج یمیقد رهیزنج کیکه در هر مولکول  دیآیبوجود م DNA، دو مولکول  یبا ادامه همانندساز

 یمیکه ن یستونیه یبا اکتامرها رد،یپذیم انیپا شانیکه همانندساز جیهستند به تدر گریهمد ریکه نظ DNAدو مولکول  نیمختلف ا

 ینانومتر 10 نی، دو رشته کرومات یساختمان نوکلئوزوم لیاز تشک بعد .شوندیم بیهستند ترک دیجد یمیو ن یوالد یاکتامرها هااز آن

از  یابا مجموعه گذارند،یرا م یافتگینانومتر سطوح سازمان  30 نی. هر رشته کروماتشوندیم جادیا ینانومتر 30 یهاو سپس رشته

هم که از  رینظ دی. مجموعه دو کروماتشودیم لیبدت دیکرومات کیو به  شودیم ختهیآم یاسکلت ای یانهیزم یستونیه ریغ ینهایپروتئ

 .کنندیم جادیرا ا یاند کروموزوم متافازمحل سانترومر بهم متصل

هر کروموزوم  دی. دو کروماتسازدیاز سراسر طول کروموزوم را م یمیاست که ن یاز کروموزوم متافاز یبخش دیکرومات:  دیکرومات -3

 یاسکلت یستونیه ریغ ینهایآن با پروتئ یختگیو آم نیرشته کرومات یهایدگیچیاز ابر پ دیاند. هر کروماتسانترومر بهم متصل هیاز ناح

خواهر  یدهایهستند، کرومات گریکدی یانهیآ ریرا که در حکم تصو یهر کروموزوم متافاز دیبوجود آمده است. دو کرومات یانهیزم ای

است که آنها را کرومونما  ینازک اریبس یها، کروموزوم به صورت رشته نترفازیدر ا یپروفاز و گاه در.نامندیم رینظ یدهایکرومات ای

مشخص کردن دو ساختمان  یبرا یو کرومونما ، نام دی. کروماتدهندیرا نشان م دیتراکم کرومات یها مراحل مقدماترشته نیا نامندیم

 .شودیم جادیا یکرو یهابه صورت دانه ینیاز تجمع ماده کرومات زین مومراست. کرو یافتگیاما با دو درجه سازمان  کسانی

 سانترومر -4

 هیاول یآنرا فرورفتگ گاهیاز کروموزوم که جا یرا سانترومر نامند. سانترومر بخش نازک یخواهر هر کروموزوم متافاز دیمحل اتصال دو کرومات

 یتکرار یدینوکلوت یهابیترت ایژنها  یخود دارا یکنار یدر بخشها ژهیاست و بو ینیهتروکرومات اریبس هیسانترومر ناح هی. ناحنامندیم زین

سانترومر  یممکن است دارا یسانترومر اصل. هر کروموزوم عالوه بر رندیگیشدت رنگ م یباز یبا رنگها نیهتروکرومات یبخشها نی. ااست

 . اندصیقابل تشخ هیاول یکمتر از فشردگ یهایدگیچیبا داشتن پ هیثانو یهایباشد. فشردگ هیثانو یهایدر محل فشردگ یفرع یسانترومرها ای

 توکور نهیک

 یرونیسه بخش ب یتوکور دارا نهی. هر کپوشاندیتوکور م نهیمانند و متراکم به اسم ک الهیپ ینیسانترمر هر کروموزوم را دو بخش پروتئ نیطرف

 یانیمتراکم و بخش م یرونیهستند بخش ب صیقابل تشخ یبا تراکم متفاوت یارشته ینهایاست. در ساختمان هر بخش پروتئ یو درون یانیو م

دوک  یهاو رشته کروتوبولهایم یز سازماندهتوکورها از مراک نهیبا سانترومر اتصال دارد. ک یابطور فشرده یاست. بخش درون اکمکم تر

 هستند.  یتوزیم

 تلومر

هستند. در مگس سرکه  یخاص یسلول شناس یهایژگیو ی. تلومرها داراشودیبکار گرفته م دیکرومات ییانتها یبخشها یاصطالح برا نیا

 لیطو یمولکولها یشده است. تلومرها انتهاها یو بررس یهمه کروموزومها وجود دارد جدا ساز یکه در انتها یتلومر یاDNA یهابیترت

 دهایاثر آلکالوئ ای X یمثل پرتوها یعوامل لهیکروموزومها بوس یوقت گرید یوجود دارد. از سو دیهستند که در هر کرومات یاDNA یو خط



 

 

 یداریکه تلومرها در پا یعالوه بر نقش. شودیکروموزومها ادغام م ریو با سا شودیآزاد بدون تلومر آنها چسبنده م یشکسته شوند، انتهاها

 .کنندیم دایپ یدو کروموزوم عمل کرده و نوک به نوک اتصال موقت نیب یو بعض ایبه حالت مه هاونهگ یکروموزومها دارند، در برخ

  یاهیو گ یجانور یدر سلول ها نزیتوکیس -5

که در  ردیگ یانجام م نزیک تویموسوم به س یندیفرا دیجد یهسته ها لیکروموزوم ها و تشک کیعالوه بر تفک توزیدر فاز م یچرخه سلول یط

 توزیم یشوند.ط یم عیتوز یدو سلول دختر نیب  -محلول  یها نی، اندامک ها و پروتئ سلولی اسکلت ، ها غشا –اجزاء سلول  ریزمان سا نیا

 یجانور یدر سلول ها نزیتوکیس یط کهیشود. در حال یم لیتشک یتوزیها ، تحت عنوان دوک م کروتوبولیبر م یمبتن یساختار گذرا کی

 یتوزیتوسط دوک م نزیتوکیو زمان س میگردد .اما طرح تقس یم جادیا ی، تحت عنوان حلقه انقباض نیاکت یها المنتیبر ف یمبتن یساختار گذرا

 شود.  یم نیمع

  یجانور یدر سلو ل ها یانقباض حلقه

 میتقس اریباشد. ش یآنافاز م یط ییدر غشاء پالسما اریش لیو تشک یخوردگ نی، چ یجانور یدر سلول ها نزیتوکیس تیعالمت قابل رو نیاول

 یدختر یدو گروه از کروموزوم ها نیاز ب میتقس اریشود که ش یامر سبب م نیباشد.ا یم یتوزیهمواره عمود بر محور بلند دوک م باًیتقر

 ی، موارد فراوان ینیجن نیتکو یکنند. اما ط افتیاز کروموزوم ها را در یو کامل کسانی ی، مجموعه ها یدو سلول دختر نیبگذرد و بنا برا

دو سلول با اندازه متفاوت  جادیآن ا امدیدوک به صورت نامتقارن است که پ تیموارد ، موقع نیشود. در ا یم دهینامتقارن سلول ها د میاز تقس

 یا هیعمدتاً آرا یحلقه انقباض آن ها متفاوت است. یها با هم فرق دارد و معموالً سرنوشت سلول سلول نیاغلب ا یولکولم یاست .محتوا

غشاء متصل  یتوپالسمیسطح س یها نیشود و به پروتئ یم یحلقه در آنافاز سرهم بند نیاست . ا نیوزیو م نیاکت یها المنتیهمپوشان از ف

 المنتیف یبر رو نیاکت یها المنتیبر آن وارد کند که حاصل لغزش ف نزیک تویرا قبل از زمان س یدیشد یرویتواند ن یحلقه م نیگردد . ا یم

شود  یآن کوچکتر م شرفتیوجود دارد و با پ نزیک تویکه تا زمان س یباشد به طور یساختار گذرا م یدارا یاست . حلقه انقباض نیوزیم یها

 رود. یم نی، از ب میو با کامل شدن تقس

  اهانیدر گ یصفحه سلول لیتشک

محکم در اطراف آن  یسلول وارهیوجود د لیباشد.که احتماالً به دل یکامالً متفاوت م یجانور یبا سلول ها اهانیدر گ نزیتوکیس سمیمکان

کند. سر  یشدن م یتلوفاز ، شروع به سر هم بند یط افتهی کیتفک یدو مجموعه کروموزوم نیپالسم ب تویدر س دیجد یسلول وارهیهاست. د

 ید ر استوا یقطب یها کروتوبولیم یایساختار توسط بقا نیباشد. ا یبه نام فراگموپالست م یساختار تیبا هدا ندیفرا نیشدن ا یهم بند

 یو سر شار از پل رندیگ یمنشاء م یکه عمدتاً از دستگاه گلژ یغشاء دار کوچک یها کولیوز یشود . از طرف یم لیتشک یقبل یتوزیدوک م

توبول ها به  کرویها در طول م کولیوز نیباشند.ا یم ازیمورد ن یسلول وارهید یا نهیساخت ماده زم ی، برا تندهس نیپروتئ کویو گل دیساکار

 یها کولیسازند.سپس وز یشوند و ساختار صفحه مانند م یها در هم ادغام م کولیشوند . در آن جا وز یفراگوپالست منتقل م یاستوا

 کرویکنند. بعداً م میوالد برسند و سلول والد را به دو سلول تقس یسلول وارهیو د ییشوند تا آن که به غشاء پالسما یم ادغام مدر ه یشتریب

 شود. لیتکم دیجد وارهیتا ساخت د رندیگ یقرار م یسلول وارهید یا نهیدر ماده زم یسلولز یها لیبریف

 تومور -6



 

 

در  تواندیقابل کنترل است. تومور م ریو غ شودیانجام م ندهیبه صورت فزا یسلول میاز سلولها هستند که در آنها تقس ییتوده ها یومورهات

 شود. جادیبدن ا یانواع مختلف بافتها و اندامها

 یاجمال نگاه

 نی. بنابراگردندیم نیگزیجا دیجد یو با سلولها میسلولها بطور دائم ترم یعیطب یدر اثر فرسودگ دنیخسارت د ای بیبدن به دنبال آس یبافتها

( یپرترومیاز نظر اندازه بزرگ شوند )ه توانندیم یخاص یها. اندامدهندیم یبدن بطور دائم رو یهایازمندیبسته به ن می، رشد و ترم یبطور کل

آن باشد. تومورها  تیاز ظرف شیاست که کار خواسته شده از آن اندام ب یدر صورت نی( و ایپرپالزیدهند )ه شیرا افزا شانیتعداد سلولها ای

 انواع مختلف هستند. یدارا

 میخخوش یتومورها

مجاور  یبافتها یتومورها رو نی. اندینمایتهاجم نم گرید یرشد کرده و به بافتها یو به صورت تصاعد یبه آهستگ میخخوش یتومورها

معموال  میخخوش یتومورها ی. سلولهامانندیم یباق رییقطع شود و آنگاه بدون تغ یرشدشان ممکن است پس از مدت ی. ولکنندیفشار وارد م

. معموال طول عمر کنندیعود نم گرید یتومورها با عمل جراح نی. با برداشتن کامل اباشندیاند مکه از آن بوجود آمده یبافت یابه سلوله هیشب

تومورها در کار  نیممکن است ا رایممکن است کشنده باشد. ز یخاص یدر محلها میخخوش یوجود تومورها البته .کنندیرا کوتاه نم ماریب

ممکن است و  ریغ ایخارج کردن کامل آنها غالبا مشکل  ندیآیکه در مغز بوجود م یمیخخوش ی. تومورهاندیدخالت نما یاتیاندام ح کی

 ممکن است باعث مرگ گردد.  شودیمجاور وارد م یتومورها که در داخل کاسه سر به ساختمانها نیاز ا یفشار ناش نیبنابرا

 میبدخ یتومورها

تومورها  نی. اگردندیم یماریرشدشان گرفته نشود به طرق مختلف باعث مرگ ب یرشد کرده و اگر جلو یبطور تصاعد میبدخ یتومورها

دارند  لیتومورها تما نیا گری. به عبارت داندافتهی زیکمتر تما میخخوش یتومورها یآنها از سلولها دهندهلیتشک یرشد کرده و سلولها عایسر

 افتهیبافتها انتشار  ریغالبا به سا میبدخ یکرده باشند. تومورها دایشدن( توسعه پ ی)قبل از سرطان یکه از آن عضو اصل ینیجن بافتکه همانند 

با  نیبه بافتها مجاور و همچن میبا تهاجم مستق میبدخ یانتشار تومورها .باشدیخط قطع کردن تومور متومور در اطراف  یو برداشتن موضع

. ردیگیصورت م باشند،یم هیکه دور از محل تومور اول ییها. در اندامشوندیم دهینام Metastasesکه متاستازها  هیثانو یتومورها لیتشک

به  یاصل یرهاتومو. شوندیم افتیو مغز  هاهی، کل یوی، غدد فوق کل ا، کبد ، استخوانه هاهی، ر یدر غدد لنفاو عیشا یلیمتاستازها بطور خ

  .شوندیم دهینام هیثانو یشناخته شده و متاستازها رشدها هیعنوان رشد اول

 یلنفاو انتشار

که در آنجا  شوند،یآن منطقه منتقل م یجدا شده و به غدد لنفاو گریکدیمجاور رشد کرده و از  یتومور در داخل عروق لنفاو یسلولها 

و از  افتهیراه  یرا نابود ساخته و مجددا به داخل عروق لنفاو یغده لنف تیممکن است در نها هیدهد. رشد ثانو یرو هیممکن است رشد ثانو

 . دینمایم یشرویبه سمت جلو پ یلنفاو ستمیس قیطر

 یعروق انتشار



 

 

سلولها در  نیخون به سمت جلو حمل شوند. ا انیجر قیحمله کرده و از طر یمحل یدهایور ای رگهایتومور ممکن است به مو یسلولها

باب  دیور یهاتومور که وارد شاخه ی. سلولهاردیممکن است صورت گ هیاندامها مستقر شده و آنگاه رشد ثانو ریسا یرگیمو یهاشبکه

دارند. به هر حال  هاهیبه استقرار در ر لیتما شوندیم کیستماتیس یدهایکه وارد ور ییسلولهادر کبد دارند.  شدنبه مستقر  لیتما شوندیم

 میبدخ یکنند. سلولها جادیبافتها ا ریرا در سا هیعبور کرده و ممکن است رشد ثانو یویر یرگهایمو قیتومور ، از طر یاز سلولها ی، برخ

 دهند. لیتشک گریرا در بافتها د هیثانو یشده و رشدها کیستماتیوارد گرش خون س قیرط نین است به همممک هیر هیاول یاز تومورها یناش

 انتشار توسط مهاجرت

آن پرده کاشته شوند. به عنوان  گرید یقسمتها یممکن است از آن جدا شده و رو باشندیم یپرده سروز کی یکه دارا ییتومورها یسلولها

 یتومورها کیو انتشار متاستات یدر سرتاسر حفره صفاق پخش شود. تهاجمات موضع قیطر نیتخمدان ممکن است به ا نومیمثال ، کارس

 یبطور کل ی. ولکندیفرق م یبطور قابل توجه میبدخ ی. سرعت رشد تومورهاسازدیالعاده مشکل مآنها را فوق ال، خارج ساختن ک میبدخ

نداشته باشند  یکینیعالمت کل چیممکن است در ابتدا ه میبدخ یتومورها .کندیرشد م عتریباشند، تومور سر افتهی زی، هرچه سلولها کمتر تما

 یرو یمختلف لیبدال میبدخ یاز تومورها ی. مرگ ناشباشدیم عیاز عالئم شا دیشد یرفتن عضالت و آنم لیرشد ، تحل شرفتیبا پ یول

باعث  توانندیانسداد م جادیبا ا یگوارش یمجار داخل ی. تومورهاباشدیمرگها م نیا عیشا لیدل کی یپنومون لیاز قب یعوارض یول دهدیم

که در مغز قرار دارند معموال به  یی. تومورهادهدیم یکبد به خاطر وجود متاستازها در آن رو ییندرتا مرگ در اثر نارسا ایمرگ گردند. و 

 .گرددیمغز باعث مرگ م یخاطر اعمال فشار رو

 سندرم داونالف( -7

بود که در  یشخص نیاول langdon Downگفتند سندرم داون است یم سمیبه آن منگول” اختالالت کروموزوم که قبال نیاز مشهورتر یکی

 (epicanthusپرده گوشه چشم ) یخوردگ نیقد کوتاه ، چ یدارا یماریب نیبه ا انیمبتال داد. حیرا توض یماریب نیا یکینیعالئم کل 1866سال 

از  یذهن یافتادگ عقب کوتاه هستند. یمخصوص ، دستها یها اریگشاد ، زبان بزرگ، همراه با ش ینیکوتاه و پهن ، سوراخ ب یشانه ها

باشند  ی( م21 یزومیاضافه دارند) تر 21کروموزوم  کیافراد  نیداده شوند .ا میتعل یتوانند تا حدود یم یافراد است ، ول نیا اتیخصوص

 حدود باشند . یم یقلب یهایناهنجار یدارا ماریسوم افراد ب کیاست . حدود  یاز افراد معمول شتریبار ب 15در افراد مبتال  یلوسم جادیخطر ا

سال  40افراد حدود  نیروند. متوسط عمر ا یم نیخود از ب یسال زندگ نیشوند در اول یمتولد م یماریب نیکه مبتال به ا یششم نوزادان کی

 است.

 18شماره  یزومی( ترب

 نیبعد از تولد از ب یدر سه ماهگ” اکثرا یماریب نیبه ا انیمبتال است.20000/1 یماریب نیا یداده شد .فراوان حیبار توسط ادواردز توض نیاول

بودن موضع گوشها،  نییپا ،ی، کر یذهن یاز آنها تا پنج سال هم زنده مانده اند عالئم شامل مغز کوچک ، عقب افتادگ یبعض یروند ول یم

 یزومیدخترند .علت اکثر تر ماریافراد ب %80. حدود  شندبا یم یقلب یهایناهنحار یدارا” باشند، اکثرا یگره شدن شستها به صورت خالص م

 ها سن مادر است.

 (x،44( سندرم ترنر )ج



 

 

 یکروموزوم یناهنجار نیا پیباشند. فنوت یم x یکروموزوم جنس کیکروموزوم اتوزوم و44 یاست که دارا یمونوزوم یترنر نوع سندرم

دختر است  نیمتولد نیدر ب 2500/1آنها  یهستند که فراوان یعیطب زیغ یکشف شد افراد مبتال دختر ها (H.H.Turnerبار توسط ترنر ) نیاول

عوارض   گریآنها محدود است . از د یجنس هیگونه زنها فاقد تخمدان هستند و صفات ثانو نیاگردند  . یآنها خود به خود سقط م %90از  شی.ب

 یسپر مانند م یها نهیدر گردن ، و س نیبودن خط مو در پشت سر ، وجود پرده و چ نییبودن موضع گوشها ، پا نییافراد قد کوتاه، پا نگونهیا

 یاسپرمها ایاز تخمک ” احتماال  x  یمونوزوم کمتر هستند . یاکمی کسانیهوش  یخود دارا انبا برادران وخواهر سهیباشند .افراد مبتال با مقا

شده اند بوجود  جادیاxy  ایxxتخم   نکهیبعد از ا توزیم میتقس نیدر اول   x یدر اثر حذف کروموزوم جنس ای یبدون کروموزم جنس ییاستثنا

گونه افراد نشان داده است  نیا یباشند .مطالعه  یدوم م xاز کروموزوم   یوقطعه ا   xکروموزوم  کی یاز افراد مبتال دارا ی.بعض ندیآ یم

باشند قدکوتاه  یدوم را دارا م   xبزرگ  یکه فقط بازو یتخمدان الزم است .افراد یعیدوم جهت رشد طب  xکروموزوم  یکه هر دو بازو

ده وتمام عوارض را بو یعیطبقد  یباشند دارا یدوم م xکوچک   یبازو یکه دارا یدهند .افراد یعوارض سندرم ترنر را نشان م هیبوده وبق

 شود. یکنترل م  xکوچک  یبازو یواقع بر رو یتوسط ژنها” ترنر اکثرا پیدهد که فنوت یموضوع نشان م نیدهند، ا ینشان نم

 (xxy ،44فلتر )  نی( سندرم کال د

داده  حیفلتر تو ض نیبار توسط کال نیگردد که اول یفلتر م نیسندرم کال جادیمرد باعث ا یکروموزوم بیبه ترکxکروموزوم  کیشدن  اضافه

 اتیخصوص یدر بعض ینر ول یپیافراد از نظر فنوت نیا باشد. یپسر م نیمتولد نیدر ب 1000/1آنها  یافراد مذکر بوده و فراوان نیشده است. ا

ها کوچک و غده پروستات  ضهیکند ، ب یبدن رشد نم یمو یها رشد کرده ول نهیمثال س یزنها هستند. برا هیشب یجنس هیبخصوص صفات ثانو

سه  حدود است. xy یعیطب ریغ رمبا اسپ xتخمک  کی،  yبا اسپرم xx یعیطب ریتخمک غ کیلقاح ” آنها احتماال جادیکوچک است .علت ا

 ریتغ یبا اندک پیفنوت نیها اضافه شود هم y ایها و xتعداد  کهیدر صورت یباشند . ول ی( مxxy  ،44)  پیوتیکار یدارا ماریچهارم افراد ب

 نیاز عوارض ا یکی شود. یم دهیفلتر نام نیسندرم کال زی، ن  , xxyy , xxxyy ,xxxy, xxxxy یپهایوتیمثال کار یگردد. برا یمشاهده م

 یم ادتریز زین یباشد عقب افتادگ ادیها ز xصورت که هر چه تعداد  نیها دارد، به ا xبه تعداد  یاست که بستگ یذهن یعقب افتادگ یماریب

 یقطر سر آنها به طور معن رسند،یبه نظر م کیاست که قد بلند و بار یگردد. پسر ها از حد معمول بلند تر بوده ، نسبت قد به وزن آنها طور

 است. شتریب یآنها نسبت به مسائل اجتماع تیآنها کمتر و حساس تیو فعال یاز حد معمول کمتر است، حالت تعرض یدار

 گربه ادیسندرم فر یماری(به

کوچک کروموزوم شماره  یکمبود ها مربوط به بازو نیاز ا یکیباشد .  یاثرات مضر م یشناخته شده و دارا یکروموزوم یانسان کمبودها در

گربه است .از عالئم  ینوزاد مبتال به صدا هیشباهت گر زین یشود. علت نامگذار یم ( cri-du- chatگربه )  ادیاست که باعث سندر م فر 5

 یشدن چشمها در جهت خالف داون، کوچک لیتر قرار گرفتن گوشها ،ما نییفاصله چشمها، پا شی،افزا یکروسفالیتوان م یم یماریب نیا

 (را نام برد .ایکروگناسیچانه ) م

 

 

 

 

 


