فصل دوم سفری به درون سلول

تریکودینا
ِ
یوکاریوت تکس��لولی از ش��اخه مژکداران میباش��د که حدود  200سال پیش به
تریکودینا ،آغازی
کمک میکروس��کوپ نوری کشف شده است .این جاندار آبزی است و توسط مژکهای خود همانند
فرفره با حرکت چرخشی روی بدن ماهی حرکت میکند و از باکتریها تغذیه میکند.

نکات:
 -1تریکودینا با ماهی رابطهی همزیستی ولی با باکتری رابطهی صیادی دارد.
 -2تریکودینا بهدلیل داش��تن مژک ،دهان س��لولی (شیار دهانی) و خارهای اتصالدهنده سلولی بسیار تخصصیافته میباشد( .آغازیان بافت و
اندام تخصصیافته ندارند ولی سلول تخصصیافته دارند).

 -3مژکهای تریکودینا که از جنس ریز لولهچههای پروتئینی اس��ت بهصورت چند ردیف متراکم اس��ت که با زنشهای خود ،هم باکتری
را به سوی دهان سلولی میراند و هم موجب حرکت جاندار میشود( .مژک برای تغذیه و حرکت است)
 -4در سمت مقابل مژک ،خارهای اتصالدهندهای وجود دارند که جاندار را به تکیهگاه ،یعنی روی بدن ماهی متصل میکند.
 -5تریکودینا مانند س��ایر مژکداران دو نوع واکوئل ،یکی گوارش��ی (برای تغذیه) و نوع دیگر ضرباندار (برای تنظیم آب) دارد و س��اکن آب
شیرین میباشد.
ً
 -6تریکودینا دارای هستهی غشادار DNA ،خطی در هسته و میتوکندری حاوی  DNAحلقوی برای تنفس هوازی است و معموال با تقسیم
میتوز تولیدمثل غیرجنسی انجام میدهد.
 -7تریکودینا مانند س��لولهای بدن انس��ان تخصصی است و همچنین مانند سلولهای الیه داخلی بافت پوششی مخاط مجاری تنفسی مژک
دارد ،ولی سلولهای بدن انسان فاقد دهان سلولی و خارهای اتصالدهنده میباشند.
 -8برخی ژنهای موجود در هسته تریکودینا ،شکل و ویژگی ریختشناسی یعنی فنوتیپ ظاهری آن را تعیین کرده و برخی ژنهای دیگر با
تنظیم تولید پروتئینهای اختصاصی ،شکل و کار تخصصی سلول را ایجاد میکنند.
 -9تریکودینا مانند هر س��لول زنده دیگری ،غش��ای پالس��مایی ،مایع سیتوپالسم روان ،هس��ته و اندامکهای گوناگون برای کارهای مختلف
سلولی خود دارد.
 -10پارامسی مژکداری با دیواره سخت انعطافپذیر و دو هسته بزرگ و کوچک میباشد.

میکروسکوپ

 -1بدون میکروسکوپ ،مشاهدهی اغلب سلولها و اندامکهای آنها ممکن نیست.
 -2برای دیدن اشیاء ریز یا جزئیات یک شیء میتوان از ذرهبین استفاده کرد که نوع معمولی آنها بزرگنمایی  ×10دارد ،یعنی تصویر را
تا  10برابر بزرگتر میکند ولی برای دیدن اشیاء بسیار ریز که با ذرهبین دیده نمیشوند از میکروسکوپ استفاده میشود.
= ( 1µm
 -3واحد اندازهگیری سلول و اجزای آن میکرون یا میکرومتر است که  0/001میلیمتر میباشد0 / 001mm) .
¶oT¶Â±Ã

 -4تا قبل از اختراع میکروسکوپ ( 330سال قبل) هیچکس نمیدانست که جانداران از سلول بهوجود آمدهاند.

¶oT¶»o§Ã
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 -5اولین میکروس��کوپها از نوع نوری بودند که در آزمایش��گاههای معمولی مث ً
ال در مدارس استفاده میشوند .در میکروسکوپ نوری ،نور
مرئی از نمونه موردنظر عبور میکند ،از عدسیهای شیشهای مختلفی میگذرد و تصویر بزرگشدهای از نمونه را نشان میدهد.
 -6میکروسکوپهای نوری تصویر نمونه موردنظر که میتواند زنده یا مرده باشد را تا  2000برابر بزرگ میکند.
 -7بزرگکردن تصویر یک جس��م را بزرگنمایی مینامند که فقط یکی از عوامل مهم در هر میکروس��کوپ است ،مث ً
ال بزرگنمایی ×100
یعنی نمونه را  100برابر بزرگ کرده است.
 -8عکسی که بهوسیلهی میکروسکوپ از نمونه گرفته میشود را ریزنگار میگویند.
 -9قدرت تفکیک یکی دیگر از عوامل مهم در میکروسکوپ میباشد که توانایی یک ابزار نوری را در نشاندادن دو جسم مجزا از هم نشان
میدهد ولی حد تفکیک یعنی دیدن فاصلهی بین دو جس��م مجزای نزدیک به هم ،پس هر چقدر در یک میکروس��کوپ ،حد تفکیک کمتر
باشد ،قدرت تفکیک آن میکروسکوپ بیشتر بوده است.
ً
 -10توانایی هر ابزار نوری به قدرت تفکیک آن بس��تگی دارد ،مثال قدرت تفکیک میکروس��کوپ نوری از  0/2میکرومتر کوچکتر نیس��ت.
بنابراین ،با میکروسکوپ نوری هیچگاه نمیتوانیم ساختار درونی باکتری را به وضوح مشاهده کنیم.
 -11با میکروسکوپ نوری میتوانیم تریکودینا ،سلول زنده ،سلول تخم قورباغه ،سلول یوکاریوتی یعنی گیاهی ،جانوری ،قارچ ،آغازی ،هستهی
س��لول ،باکتری ،میتوکندری ،کلروپالس��ت و جسم گلژی را مشاهده کنیم ولی میکروس��کوپ نوری قادر به دیدن ویروس (در اغلب موارد)،
ریبوزوم ،پروتئین ،لیپید و مولکولهای کوچک دیگر مثل اتم نیست.
 -12برخی سلولها مثل تخم قورباغه یا تخمک انسان را میتوان بدون میکروسکوپ با چشم عادی نیز دید.
 -13ب��رای تمیزکردن بخشهای مختلف میکروس��کوپ باید از کاغذ مخص��وص ( )Lens paperیا پارچه بدون پرز همراه با آب مقطر یا
زایلول ( )xyloleاستفاده کرد .برای دیدن اشیاء باید نمونه را همراه با یک قطره آب روی الم (تیغه شیشهای) قرار دهیم و سپس روی آن
را با تیغک شیشهای (المل) بپوشانیم .به نمونههای آماده شده ثابت و برچسبدار اسالید میگویند.
 -14برای کار با میکروسکوپ ،صفحه میکروسکوپ را در پایینترین وضعیت و عدسی با بزرگنمایی کم را در مسیر نور قرار میدهیم تا
میدان دید به صورت دایره کامل و روشن مشاهده شود و نمونه آماده را روی صفحه ،بین گیره قرار میدهیم.
س��پس با پیچ حرکتدهنده ،تیغه را جابهجا میکنیم تا در محلی قرار گیرد که نور از نمونه عبور کند و با پیچ تنظیم تند صفحه را به آهس��تگی باال
برده تا تصویر نمونه دیده شود .پیچ کندکننده برای تنظیم وضوح بیشتر تصویر است .دیافراگم در میکروسکوپ میزان نور ورودی را کم یا زیاد
میکن��د تا تصویر بهتری دیده ش��ود .پس از بررس��ی نمونه با بزرگنمایی ک��م ،میتوانیم با چرخاندن صفحه چرخان درجهت عقربههای س��اعت از
عدس��یهای ش��یئی دیگر نیز استفاده کنیم و باز هم با پیچ تنظیمکنندهی کند میتوانیم وضوح تصویر را بهتر کنیم .برای استفاده از عدسی  ×100از
روغن مخصوص (ایمرسیون) استفاده میشود که باید قبل از قراردادن عدسی  ×100در مسیر نور ،یک قطره از این روغن را روی تیغک بچکانیم.

 -15نوع دیگر میکروسکوپ با دقت بیشتر نوع الکترونی است که در آن به جای نور از الکترون استفاده میشود و نسبت به میکروسکوپ
نوری قدرت تفکیک به مراتب بیشتری دارد .قویترین و مدرنترین آنها میتواند اجسام ریزی به اندازهی  0/2نانومتر )(1nm =10−6 mm

را نش��ان دهد .برخالف میکروس��کوپ نوری با میکروس��کوپهای الکترونی میتوان اندامکهای مختلف س��لول و حتی درشت مولکولهای
 ،DNAقند ،پروتئین و … را مش��اهده کرد .این میکروس��کوپها بهدلیل اینکه نمیتوانند س��لول زنده را بررس��ی کنند نتوانستند جای
میکروسکوپ نوری را بگیرند.

مود لصف  -لولس نورد هب یرفس
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 -16زیستشناسان از دو نوع میکروسکوپ الکترونی بیشتر استفاده میکنند:
الف) الکترونی نگاره :با آن تصویر سهبعدی از سطح اجسام را میبینند( .مث ً
ال سطح سلول یا
سطح اندامکها و سطح … را با نگاره میبینیم).

ب) الکترونی گذاره :با آن س��اختار درونی س��لول را میبینند( .گذاره از سلول گذر میکنه توشو
میبینه!!) (مث ً
ال ساختار درونی اندامکها و ساختار درون هسته و درون … را با گذاره میبینیم).

 -17میکروسکوپهای الکترونی چون سلول زنده را بررسی نمیکنند ،نمیتوان با آنها مراحل مختلف میتوز یا حرکات تاژک و مژک را در
حالت زنده مشاهده کرد ولی با از بین بردن نمونه مث ً
ال سلول در حال فاگوسیتوز را میتوان دید.

اندازهی سلولها و نسبت سطح به حجم

نکات:
 -1س��لولهای مختلف اندازههای متفاوتی دارند .کوچکترین س��لولها ،باکتریها (پروکاریوتها) هستند که اندازه اغلب آنها بین یک تا ده
میکرومتر ) (µmاس��ت .سلولهای یوکاریوتی بهطور متوسط  10برابر سلولهای پروکاریوتی میباشد ولی درازا یا طول برخی سلولها مانند

نورون (سلول عصبی) و میون (سلول ماهیچهای) و سلولهای تخم بسیاری از جانوران بیشتر از این مقدار است.
 -2اندازه و ش��کل هر س��لول به عوامل مختلفی بس��تگی دارد ،مث ً
ال تخم پرنده بهدلیل مقدار زیاد ذخیرهی غذا برای رشد جنین ،حجیم است.
سلولهای ماهیچهای (میون یا تار عضالنی) درازند و قسمتهای مختلف بدن را به هم نزدیک میکنند ،سلولهای عصبی (نورون) نیز دراز
هستند که پیام عصبی را هدایت میکنند ،ولی برخی سلولها مثل گلبول قرمز فقط  8µmقطر دارد و از باریکترین رگ نیز میگذرد.

 -3اندازهی سلولها از حد معینی بزرگتر یا کوچکتر نمیشود.
 -4کوچکترین اندازهی سلولها باید به حدی باشد که بتواند به مقدار کافی  ،DNAپروتئین و ساختارهای الزم زیستن و تکثیر خود را جای دهد.
 -5عامل محدودکنندهی اندازهی س��لول ،نس��بت س��طح به حجم است .سطح سلول باید به اندازهای باشدکه بتواند مواد غذایی کافی را از محیط
بگیرد و مواد زائد را به محیط دفع کند .س��لولهای بزرگتر ،س��طح بزرگتری دارند ،اما نس��بت سطح به حجم آنها در مقایسه با سلولهای
کوچکتر همشکل خود ،کوچکتر است( .مث ً
ال سلولی مانند مخمرها که جوانه میزنند ،جوانه حاصل از سلول مادر ،کوچکتر با نسبت سطح به حجم
بیشتر است).
s
 -6در مواردی که حجم سلول (مخرج کسر ) خیلی زیاد باشد ،نسبت سطح به حجم کمشده و سطح سلول نمیتواند احتیاجات حجم سلول
v
را برآورده کند .بنابراین ،نسبت سطح به حجم است که اجازه نمیدهد سلول از حد معینی بزرگتر باشد.
 -7شکلهای مختلفی از سلول وجود دارد که بر محدودیت اندازه ،چیره شدهاند .سلولهای ماهیچهای و عصبی ،بسیار دراز هستند ولی چون
باریک هستند به ازای هر واحد حجم (مخرج نسبت  sرا ثابت بگیریم) ،سطح بیشتری نسبت به سلولهای کروی دارند ،در نتیجه نسبت
v
سطح به حجم باالتری برای گرفتن مواد مورد نیاز دارند.
 -8باکتریهای مختلف چون کوچکترین سلولها هستند ،نسبت سطح به حجم بیشتری از سلولهای یوکاریوتی همشکل خود دارند.
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تریکودینا و میکروسکوپ

1تریکودینا ……… سلولهای موجود در لولهی تنفسی انسان ……… ندارد.

 )3مانند  -دهان سلولی

 )2برخالف  -تاژک
 )1مانند  -مژک
2چند مورد از موارد زیر دربارهی تریکودینا نادرستاند؟
الف) تکسلولی آبزی است و زندگی انگلی دارد و روی ماهی حرکتی مانند حرکت ولوکس دارد.
ب) خارهای اتصالدهنده در تریکودینا در مجاورت دهان سلولی قرار دارند.
ج) با کمک تاژکهایش حرکت و تغذیه میکند و دو نوع واکوئل دارد.
د) هستهي مشخص با سلول تخصص یافته دارد.
 1 )2مورد
 2 )1مورد
3کدام گزینه در مورد غذای تریکودینا درست است؟

-4

 DNA )1حلقوی ندارد.
4تریکودینا ……… دارد.

-5

 )3برخالف پارامسی ،دهان سلولی
5تریکودینا از نظر اجزای سازنده با کدام گزینه شباهت بیشتری دارد؟

-6

-7
-8

-9

 4 )3مورد

 )2هسته با دو غشای منفذدار دارد )3 .فاقد اندامک است.

 )1برخالف اوگلنا ،واکوئل ضرباندار

 )1سلولهای نای

 )4برخالف  -ارتباط سیتوپالسمی

 3 )4مورد
 )4اکثرا ً دارای دیوارهی سلولی است.

 )2مانند هیدر ،تاژک

 )4مانند عروس دریایی ،مژک
 )2باکتری

 )4سلولهای تشکیلدهندهی پر در کبوتر

 )3سلولهای پوشانندهی دهان
6چند مورد از موارد زیر درستاند؟
الف) انسان پیش از اختراع میکروسکوپ از وجود هیچ سلولی در موجودات زنده اطالع نداشت.
ب) در میکروسکوپ نوری ،نور پس از عبور از نمونه از عدسیهای شیشهای میگذرد.
ج) با میکروسکوپ الکترونی ،درشتمولکولها و همهی ویروسها قابل مشاهده هستند.
د) عکسی که با میکروسکوپ از آنچه مطالعه میکنیم میگیریم ،ریزنگار مینامند.
ه) بزرگنمایی یکی از عوامل مهم میکروسکوپ است که دو جسم مختلف را از هم جدا میکند.

 3 )2مورد
 4 )1مورد
7دو عامل ……… از عوامل مهم در هر میکروسکوپ میباشند.

 2 )3مورد

 )3بزرگنمایی و قدرت تفکیک
 )2ریزنگار و نمونه
 )1نمونه و بزرگنمایی
8چند مورد از موارد زیر دربارهی میکروسکوپهای مختلف صحیح نمیباشند؟
الف) توانایی آنها به قدرت تفکیک آنها بستگی دارد.
ب) قدرت تفکیک نشاندهندهی فاصلهی بین دو جسم نزدیک میباشد.
ج) میکروسکوپ نوری نمیتواند ساختار درونی سلول باکتری را به وضوح نشان دهد.
د) میکروسکوپ گذاره نمیتواند مراحل پروتئینسازی را در ریبوزوم ببیند.

 1 )2مورد
 3 )1مورد
9با کمک میکروسکوپ نوری کدام را نمیتوان مشاهده کرد؟
 )1عامل بیماری سل

 )3ساختاری که در هستک ساخته میشود
1010با کمک میکروسکوپ الکترونی کدام را نمیتوان مشاهده کرد؟

 2 )3مورد

 1 )4مورد
 )4ریزنگار و قدرت تفکیک

 )4صفر مورد

 )2اندامک تنفس سلولی کننده
 )4اندامک گرانومدار

 )2همهی اتمها
DNA )1
1111کدام موارد به درستی بیان شدهاند؟
الف) در میکروسکوپ نوری برخالف نگاره شفافیت نمونه نسبت به پرتو مورد استفاده ضروری است.
ب) از آنجا که میکروسکوپ نوری نمیتواند اجسام کوچکتر از  0/2میکرومتر را نشان دهد با آن هیچگاه نخواهیم توانست ساختار درونی
سلول باکتری را مشاهده کنیم.
ج) ریزترین اجسام قابل مشاهده با میکروسکوپ نوری ،با حداکثر بزرگنمایی آن ،توسط چشم  0/4میلیمتر دیده میشوند.
د) آغاز شناخت سلول به کمک میکروسکوپ نوری بوده و آغاز شناخت ساختار سلول از اواسط قرن بیستم و با اختراع میکروسکوپ الکترونی
بوده است.
ه) حداکثر بزرگنمایی میکروسکوپ نوری را نمیتوان به کمک سه ذرهبین معمولی بهدست آورد.
و) رنگهای طیف مرئی امواج الکترومغناطیس در ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده نیست.
 )1ب  -ج  -ه  -و

 )2الف  -ج  -د  -و

 )3کاتاالز

 )4ریبوزوم

 )3الف  -ج  -ه  -و

 )4الف  -ب  -د  -و
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1212برای مشاهدهي حرکت مژکهای تریکودینا ……… دیدن ……… می توان از میکروسکوپ ……… استفاده کرد.
 )1مانند  - E.coli -نوری

 )3برخالف  -عامل سل  -نوری
1313میکروسکوپ الکترونی نگاره ………

 )1تصویر سهبعدی از سطح سلول را فراهم میکند.

 )2برخالف  -مراحل میتوز  -گذاره

 )4مانند  -حرکت تاژک هیدر  -نگاره
 )2جایگاه اتمهای سازندهی مولکول را تعیین میکند.

 )4مراحل تقسیم شدن سلول را به خوبی نشان میدهد.
 )3ساختار درونی سلول را به وضوح نشان میدهد.
ِ
سلول گیاهیِ دارای متابولیسم ،از کدام میکروسکوپ استفاده میکنیم؟
1414برای بررسی ساختار سطحی دستگا ِه گلژیِ یک
 )2الکترونی نگاره

 )3الکترونی گذاره

 )1نوری
1515چند مورد از موارد زیر نادرستاند؟
الف) هرچه نور ورودی به میکروسکوپ بیشتر باشد تصویر بهتری خواهیم داشت.
ب) پس از تغییر عدسی شیئی برای وضوح دوبارهی تصویر بهتر است فقط از پیچ بزرگ تنظیم کننده استفاده کنیم.
ج) به کمک دیافراگم فقط میتوانیم روشنایی میدان دید را کم کنیم.
د) برای مشاهدهي پر کبوتر زیر میکروسکوپ از لوگل استفاده میکنیم.
ه) برای دیدن هر سلول باید از میکروسکوپ الکترونی استفاده کرد.

 2 )3مورد
 3 )2مورد
 4 )1مورد
1616برای دیدن غشای کلروپالست و گرانوم آن به ترتیب کدام میکروسکوپ الکترونی مناسبتر است؟
 )2نگاره ،نگاره
 )1گذاره ،نگاره
1717برای مطالعهی ……… از میکروسکوپ الکترونی استفاده نمیشود.
 )1میتوکندری سلول عصبی

 )3نگاره ،گذاره

 )4گزینههای ( )1و ()2

 5 )4مورد

 )4گذاره ،گذاره

 )2حرکت تاژک درون کیسهی گوارشی هیدر

 )4کپسید چندوجهی باکتریوفاژ
 )3گلیکوژن درون سلول کبد
1818چند مورد از موارد زیر نمیتوانند عبارت روبهرو را تکمیل کنند؟ «برخالف ………»
الف) آمیب ،در تریکودینا و پارامسی محل ورود مواد غذایی به سلول ثابت است.
ب) گیاهان ،در پارامسی دیواره به تنهایی نمیتواند مانع ترکیدن سلول در اثر جذب آب شود.
ج) میکروسکوپ الکترونی ،با میکروسکوپ نوری هیچگاه نخواهیم توانست ساختار دستگاه غشای درونی باکتری را به وضوح مشاهده کنیم.
د) بافت چربی ،در بافت پارانشیم امکان تغییر زیاد میزان فضای بین سلولی در اثر تغییر اندازهی سلول وجود ندارد.
 1 )1مورد
1919کدام گزینه نادرست است؟

 2 )2مورد

 3 )3مورد

 )4صفر مورد

 )1اندازه و شکل هر سلول به کار آن بستگی دارد.

 )2دراز بودن سلولهای عصبی باعث افزایش سرعت انتقال پیام عصبی میشود.
 )3کوچک بودن هر سلول خونی باعث عبور آنها از باریکترین رگهاست.

 )4تخم پرندگان مقدار زیادی مواد غذایی در خود جای داده است.
2020چند مورد از موارد زیر نادرستاند؟
الف) سلول به هر اندازه میتواند کوچک شود ولی از حد معینی بزرگتر نمیشود.
ب) عامل محدود کنندهي اندازهي سلول ،توانایی سطح آن در تأمین مواد غذایی و دفع مواد زائد است.
ج) سلولهای بزرگتر نسبت به سلولهای کوچکتر ،نسبت سطح به حجم کوچکتری دارند.
د) سلولهای عصبی و ماهیچهای به ازای هر واحد سطح ،حجم بیشتری دارند.
ه) شکلهای متعددی برای چیرگی بر محدودیت اندازهی سلول ایجاد شده وجود دارد.
 2 )3مورد
 4 )2مورد
 3 )1مورد
2121سلولهای کدامیک از گزینههای زیر بر محدودیت اندازه چیره شدهاند؟
 )1سنگفرشی ساده
 2222نمیتوان ………

 )2مکعبی ساده

 )3گلبول سفید

 1 )4مورد
 )4سلولهای قلبی

 )1به کمک میکروسکوپ الکترونی نگاره اثر دمای باالتر از  450را بر یک آنزیم برونسلولی مشاهده کرد.
 )2مژکهایی با اندازهی غیریکسان در سمت مقابل خارهای اتصالدهندهی تریکودینا مشاهده کرد.

 )3یک اجتماع زیستی شامل آمیبها ،ولوکس و تریکودینا یافت که در آن هر سه بر سر غذا با هم رقابت کنند.
 )4به کمک نوعی میکروسکوپ الکترونی پیشرفته ،یک مولکول آمونیاک )  ( NH 3را مشاهده کرد.
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2323کدام گزینه درستی یا نادرستی موارد زیر را بیان میکند؟
الف) همواره ساختاری که در تشکیل دوک تقسیم میتوز دخالت دارد ،میکروتوبولها را سازماندهی میکند.
ب) میتوان جانداری یافت که سانتریول دارد ولی گامت آن گاهی به طور طبیعی تاژک ندارد.
ج) برخی سلولهای گیاهی از نظر میزان سازمان یافتگی میکروتوبولهایشان با بقیه متفاوتاند.
د) همواره ساختاری که در تشکیل تاژک دخالت دارد ،در تشکیل دوک تقسیم هم دخالت میکند.
 )2نادرست  -درست  -درست  -نادرست
 )1نادرست  -درست  -نادرست  -درست
 )4فقط (ج) نادرست
 )3فقط (د) نادرست
2424کدام ویژگی در سلولهای ماهیچهای آنها را بر محدودیت اندازه چیره ساخته است؟
 )2تعداد زیاد میتوکندری
 )1نوع مادهي وراثتی
 )4افزایش نسبت حجم به سطح
 )3شکل آنها
2525چند مورد از موارد زیر عبارت روبهرو را به درستی تکمیل میکنند؟ «……… سیتوپالسمی ………»
الف) رشتههای  -متحرک فراوانی که در چند ردیف متراکم در نوعی آغازی وجود دارند ،با حداکثر بزرگنمایی میکروسکوپ نوری قابل مشاهدهاند.
ب) برآمدگیهای  -انعطافپذیر غیردائمی یوکاریوتهای بدون واکوئل ضرباندار ،در همهی آنها همواره حرکت و تغذیه را امکانپذیر میسازند.
ج) هر یک از رشتههای  -مؤثر در حرکت بیشتر تاژکداران با شکل غیرمتعارف و تریکودینا ،هم در ایجاد حرکت چرخشی و هم رو به جلو
نقش دارند.
د) رشتههای  -سلولهای مجاری نیمدایرهای گوش درونی برخالف مژکهای تریکودینا همواره مایع اطراف را حرکت نمیدهند.
ه) برآمدگیهای  -انعطافپذیر غیردائمی آغازیان بدون واکوئل ضرباندار ،برخالف مژکهای تریکودینا ،برای حرکت جاندار سبب حرکت مایع
و محتویات درونسلولی میشوند.
 )4ب  -ج  -د
 )3الف  -د  -ه
 )2الف  -ب -د  -ه
 )1الف  -ب  -ج  -ه
2626کدام مورد را با میکروسکوپ الکترونی میتوان مشاهده کرد؟
 )2ورود ناگهانی یون سدیم به داخل سلول
 )1چگونگی دیاپدز نوتروفیلها
 )4مولکولهای  DNAو پروتئین
 )3مولکولهایی به اندازهی  0/1نانومتر
2727کدام مورد درست است؟
 )1در هنگام به وجود آمدن سلول ،تنها سلولهایی به وجود آمدند که سطح کافی را برای تأمین احتیاجات حجم خود داشتند.

 )2هیچیک از سلولها مکعب کامل یا کرهی کامل نیستند و شکلهای متعددی از سلولها برای غلبه بر محدودیت اندازه به وجود آمدهاند.
 )3در مقایسهی اشکال مختلف سلولها ،همهی سلولهای بزرگتر نسبت سطح به حجم کمتری از سلولهای کوچکتر دارند.

 )4در یک سلول نسبت سطح به حجم تحت اثر کار سلول بوده و کار سلول نیز به نوبهی خود از طریق  DNAو پروتئینها اختصاصی میشود.
2828کدام مورد به درستی بیان شده است؟ (همهی موارد بهجز ………)
 )1اندازهی طول میونها بین اندازهی کوچکترین و بزرگترین سلولهای جانوری و گیاهی (صرف نظر از سلولهای ماهیچه و عصبی و تخم بسیاری
از جانوران) است.
 )2در هنگام تقسیمات میتوزی سلول تخم در انسان اندازهی سلولها و نسبت حجم به سطح آنها برخالف تعدادشان کاهش میيابد.
 )3برخالف بافت چربی ،سلولهای ماهیچهای مخطط و سلولهای عصبی نسبت سطح به حجم تقریب ًا ثابتی دارند.
 )4بعضی از سلولهای پوششی نسبت سطح به حجم بیشتری نسبت به برخی دیگر دارند.
2929سلولهای بزرگ نسبت به سلول کوچکتر حاصل از تقسیم میتوز خود ……… دارند.
 )1نسبت حجم به سطح کمتری

DNA )3های سیتوپالسمی برابری
3030کدام مورد درست است؟ (همهی موارد بهجز ………)

 )2مقدار  DNAهستهای بیشتری

 )4نسبت سطح به حجم کوچکتری

 )1رشد سلولها میتواند باعث افزایش ،کاهش یا ثابت ماندن نسبت سطح به حجم سلول شود.

 )2برخالف سلولهای کوچک برای دیدن ساختار دقیق سلولهای بزرگی مثل سلول تخم بسیاری از جانوران به میکروسکوپ الکترونی احتیاجی نیست.
 )3در سلولهای پروکاریوتی عمدت ًا میتوان پروتئینهای رمز شده توسط mRNAهای موجود در سلول را یافت.

 )4اگر  64سلول مکعبی کوچک حجمی برابر با  1سلول مکعبی بزرگ داشته باشند مجموع سطوح آنها  4برابر سطح سلول مکعبی بزرگ است.
3131چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شدهاند؟
الف) کنترل نسبت سطح به حجم سلول را عمدت ًا پروتئینهای اولین نقطهی وارسی تحت کنترل دارند.
ب) افزایش تعداد میوفیبریلهای یک میوفیبر به نوبهی خود سبب کاهش توان آن برای دراز شدن میشود.
ج) شکل نگرفتن غشای اطراف ناحیهی نوکلئوئیدی سبب شده که در پروکاریوتها فرصت کمتری برای تنظیم بیان ژن نسبت به یوکاریوتها
وجود داشته باشد.
د) صرف ًا کوچک بودن قطر گلبول قرمز امکان عبور آن از درون باریکترین رگهای بدن را ایجاد کرده است.
 1 )4مورد
 2 )3مورد
 3 )2مورد
 4 )1مورد
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بررسی سلولهای مختلف و ساختار درونی آنها
الف) بررسی سلولهای پروکاریوتی

س��لولهای پروکاریوتی کوچک با ساختاری س��اده هستند .این سلولها
قدیمیترین جانداران روی زمین میباش��ند که نوع اولیه آنها از مواد
آلی ته اقیانوسها تغذیه میکردند.
پروکاریوتها بسیار ریز هستند و با سلولهای یوکاریوتی بسیار متفاوتند.
برای دیدن س��اختار دقیق درونی هر س��لول (یوکاریوت و پروکاریوت)
باید از میکروسکوپ الکترونی گذاره استفاده کنیم.
ویژگی سلولهای پروکاریوتی:
 )1هس��ته مشخص و س��ازمانیافته ندارند و  DNAغیرفشرده حلقوی و
پروتئینهای متصل به آن در ناحیه نوکلئوئیدی بدون غش��ایی قرار دارند
که با دیگر محتویات س��لول مثل ریبوزوم در تماس مس��تقیم میباشند.
«پروکاریوتها پروتئین هیستون و نوکلئوزوم ندارند».
 )2ریبوزومهای س��اده همانند ریبوزومهای درون کلروپالس��ت و میتوکندری در آنها وجود دارد که از  rRNAو پروتئین ایجاد شدهاند .در
این ریبوزومها ،از روی اطالعات  ،mRNAرشته پلیپپتید با اتصال آمینواسیدها به هم ایجاد میشوند.
 )3همهی پروکاریوتها DNA ،حلقوی متصل به غش��ای س��لول ،ریبوزوم ساده ،غشای پالس��مایی و سیتوپالسم سیال دارند .در سال چهارم
میخوانیم که پروکاریوتها همگی ،دارای ژن تنظیمکننده ،سیستمهای اپران ،پروتئین مهارکننده (تنظیمکننده) ،توالیهای چند ژنی ،شناسایی
مس��تقیم راهانداز ،یک نوع  RNAپلیمراز ،یک نقطه ش��روع همانندس��ازی با معموالً دو دوراهی همانندس��ازی هستند و محل همانندسازی،
رونویسی ،ترجمه و کل بیان ژن آنها که مهمترین مرحله در هنگام رونویسی است را در سیتوپالسم خود انجام میدهند.
ِ
 )4اغلب باکتریها در
اطراف غشایِ خود ،دیوارهای (یک غشا و یک دیواره) تقریب ًا سخت دارند که آن را دیوارهی سلول باکتریایی مینامند.
این دیواره از سلول محافظت کرده و به حفظ شکل سلول کمک میکند.
 )5اغلب پروکاریوتها تنفس هوازی (به کمک  O2و با تولید انرژی زیاد) و بیهوازی (بدون نیاز به  O2با تولید انرژی کم) دارند و اغلب

آنها هتروتروفند( .هتروتروف یعنی از مواد آلی انرژی میگیرند و نمیتوانند مواد معدنی را به آلی تبدیل کنند)
 )6بعضی از باکتریها دور دیواره س��لولی خود پوشش��ی چس��بناک به نام کپسول دارند که مانند دیواره باعث محافظت سلول میشود و به
بعضی از باکتریها در چسبیدن به سطوح مختلف مثل سنگ یا … کمک میکند.
نکته :برخی سویههای باکتریِ استرپتوکوکوس نومونیا (عامل ذاتالریه) دارای کپسولی از جنس پلیساکارید است که دو باکتری مجاور هم
را احاطه کرده است ولی در اغلب سیانوباکتریها مثل آنابنا ،کپسول ژلهای پیوستهای دور چند باکتری مجاور وجود دارد.
 )7برخی از باکتریها در سطح خود برآمدگیهایی مو مانند دارند که اگر کوتاه باشند به آنها پیلی (مفرد = پیلوس) مینامند که مانند کپسول
در چسباندن باکتری به سطوح مختلف کمک میکنند و اگر برآمدگیها بلند باشند به آنها تاژک گفته میشود .تاژک باکتری یک یا چند عدد
با ساختار ساده پروتئینی میباشد ولی مانند تاژک یوکاریوتها منشأ ریز لولهچهای ندارد« .پروکاریوتها اسکلت سلولی ندارند»
نکته :باکتریها مژک ندارند ولی برخی از آنها که تاژک دارند ،با تاژک خود در محیط مایع ،حرکت میکنند.
نکته :نقش کپسول و پیلی در چسباندن باکتری به سطوح ،مانند نقش خارهای اتصالدهنده تریکودینا است.
نکته :اغلب باکتریهای پیلیدار عالوه بر  DNAاصلی خود ،تعدادی  DNAحلقوی کمکی بنام پالزمید نیز دارند .روی پالزمیدها ژنهای کمکی
متمایز با ژنهای اصلی مثل ژن مقاومت به آنتیبیوتیک وجود دارد .پالزمیدها مستقل از باکتری ولی با استفاده از دستگاه همانندسازی باکتری تکثیر
مییابند .باکتریهای پیلیدار میتوانند توسط پیلیِ خود به باکتری فاقد پیلی از سرده دیگر بچسبند و مقداری از  DNAکمکی یا پالزمید خود را طی
فرایند همیوغی به باکتری فاقد پیلی بدهد تا آن باکتری نیز ژن کمکی مث ً
ال مقاوم به آنتیبیوتیک داشته باشد( .فصل  2سال چهارم)
 )8پروکاریوتها اندامکها و وزیکولهای غش��ادار مثل میتوکندری ،گلژی و … ندارند و فاقد دس��تگاه و س��اختار غش��ای درونی و اسکلت
سلولی پروتئینی میباشند.
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 )9در باکتریهای دارای تنفس هوازی و فتوسنتز ،این فرآیندها در غشای سلولی آنها انجام میشود ولی تنفس بیهوازی (گلیکولیز و تخمیر)
در سیتوپالسم آنها رخ میدهد.
 )10برخی س��لولهای پروکاریوتی فتوس��نتزکنندهاند و از نور خورش��ید انرژی میگیرند ،برخی ش��یمیواتوتروفند که از مواد معدنی انرژی
میگیرند ولی اغلب هتروتروفند و از مواد آلی انرژی میگیرند.

ب) ویژگیهای سلولهای یوکاریوتی (آغازیان  -قارچها  -گیاهان  -جانوران)

 )1درون سلولهای یوکاریوتی (گیاهان ،جانوران ،آغازیان و قارچها) بخشهای عملکنندهی مجزایی بهنام اندامکها وجود دارند .این سلولها
با یکدیگر شباهتهای اساسی دارند ولی با سلولهای پروکاریوتی بسیار متفاوتند.
 )2با بررسی سلول یوکاریوتی و پروکاریوتی با میکروسکوپ الکترونی گذاره در نگاه اول در مییابیم که سلول یوکاریوتی پیچیدهتر است ولی
آشکارترین تفاوت آنها در داشتن اندامکهای گوناگون غشادار در سیتوپالسم سلول یوکاریوتی است.
«فقط یه نگاه ⇐ پیچیدگی یوکاریوتی!! نگاه دقیقتر ⇐ وجود اندامکها!»!!!
 )3در سلولهای یوکاریوتی ،بیشتر اندامکها بیرنگ هستند( .نه همهی آنها!! برخی رنگیزه دارند و رنگی هستند)
 )4ریبوزوم ،اسکلت سلولی (ریزلوله و ریز رشتهها) ،تاژک ،سانتریول ،دیواره و غشای سلول ،اندامک به حساب نمیآیند.
 )5تاژک ،س��انتریول و لیزوزوم در س��لولهای بس��یاری از گیاهان وجود ندارد ولی کلروپالس��ت ،واکوئل مرکزی و دیواره سلول هیچگاه در
سلول جانوری وجود ندارند.
 )6بس��یاری از فعالیتهای ش��یمیایی سلول (متابولیسم) در فضای درون اندامکها رخ میدهد که از مایع سیال پر شدهاند ولی دقت کنید که
بسیاری از آنزیمهایی که وجود آنها برای فرایندهای متابولیسمی الزم است درون غشای اندامکها جای دارند.
 )7در فض��ای درون هر اندامک ،وضعیت خاص و متفاوتی نس��بت ب��ه اندامک دیگر وجود دارد .بنابراین فرایندهای متفاوت متابولیس��می با
وضعیتهای متفاوت میتواند بهطور همزمان در سلول انجام شود.
نکته :بهطور مثال در ش��بکه آندوپالسمی صاف استروئیدها (مثل کلسترول و هورمونهای استروئیدی) ساخته میشوند ولی در همان هنگام
در پراکس��یزوم  H 2O2طی برخی واکنشهای متابولیس��می بهعنوان یک محصول فرعی تولید میشود ولی چون در پراکسیزوم میماند و
در همانجا به سرعت توسط آنزیم کاتاالز تجزیه میشود ،استروئیدها از اثرات سمی پراکسید هیدروژن در امان میمانند.
نکتهی مهم :در پراکس��یزوم از تجزیه  H 2O2توس��ط کاتاالز مولکولهای  H 2Oو  O2تولید میشود( .کلروپالست و پراکسیزوم O2
میسازند)

 )8غش��اهای درون سلولی (غشای اندامکها) باعث میش��وند که مجموع مساحت غشاهای سلولی به مقدار قابل توجهی زیاد شود ،پس در
صورت نبودن غشاهای درونی ،احتماالً غشای سلول سطحی کافی برای پاسخگویی به کل نیازهای متابولیسمی سلول یوکاریوتی نبود.

 )9سانتریول

از س��اختارهای س��لولی بدون غشا در سلولهای جانوری ،خزه و سرخس (گیاهان ابتدایی) است ولی در گیاهان پیشرفته (بازدانه و نهاندانه) دیده
نمیشود .سانتریولها از جنس پروتئین هستند و در سازماندهی میکروتوبولها ،تشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک دخالت دارند.
نکتهی مهم :هر س��انتریول از  9دس��ته سهتایی میکروتوبول (ریزلولهچه) به وجود آمده است هر سلول دارای سانتریول در مرحلهی  G1و

 Sاینترفاز دو تا س��انتریول یعنی  18دس��ته س��هتایی میکروتوبول دارد ولی از مرحلهی  G 2اینترفاز تا آخر تقس��یم سلول دو جفت یا چهار
سانتریول یعنی  36دسته سهتایی میکروتوبول یا  108میکروتوبول در سانتریولهای خود دارد.

نکته :س��انتریولها در چرخهی تقس��یم میتوز فقط یک بار در مرحلهی  G 2ولی در چرخهی تقس��یم میوز در دو مرحله مضاعف میشوند،
یکی در  G 2قبل از شروع میوز  Iو یکی در وقفه بین میوز  Iو  .IIک ً
ال در میوز در سه سلول ،سانتریولها مضاعف میشوند.

نکته :سلولهای گیاهان عالی با اینکه سانتریول ندارند ولی در هنگام تقسیم سلول با کمک پروتئینهای دو قطب سلول ،پروتئینهای دوک
را تشکیل میدهند.

 )10تاژک

تاژک برآمدگی سلولی طویلی میباشد که معموالً تعداد آن در سلول کم است .تاژکهای موجود در برخی باکتریها ساختاری ساده دارند
و از یک تار پروتئینی برای حرکت ایجاد ش��دهاند .تاژک در س��لولهای یوکاریوتی از نظر ساختار و عمل با تاژک سلول پروکاریوتی متفاوت
است .این تاژکها در حرکت و تغذیه نقش دارند و ساختار ریزلولهچهای دارند.
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نکته :برخی سلولهای جانوری مانند برخی سلولهای پروکاریوتی میتوانند یک یا چند تاژک داشته باشند.

آغازیان
سلولهای تاژکدار یوکاریوتی

گامت و هاگ (زئوسپور) در کاهوی دریایی و کالمیدوموناس
س��لولهای تاژکدار چرخان (اغلب دو تاژک دارند) ،تاژکدار جانورمانند (یک تا هزاران
تاژک دارند) و اوگلناها ( 2تاژک دارند)
گامتهای حاصل از تقس��یم هاگ در کپک مخاطی پالسمودیومی که میتوانند تاژکدار یا
آمیبی باشند.
گامت نر هاگداران (مثل عامل ماالریا)

گیاهان ←

آنتروزوئید (گامت نر) خزه و سرخس تاژک دارد.

جانوران ← گامت نر (اسپرم) جانوران و برخی جانوران مانند سلولهای الیهی داخلی هیدر تاژک دارند.
قارچها ←

تاژک ندارند.

 )11دیوارهی سلولی

همهی س��لولهای گیاهی ،همهی س��لولهای قارچها و بسیاری از آغازیان دیوارهی سلولی سخت و ضخیم دارند که عمل آن مانند دیوارهی
سلول پروکاریوتی ،محافظت از سلول و حفظ شکل سلول است ولی ساختار آن با دیوارهی سلولی پروکاریوتی متفاوت است.

نکت��ه :دیوارهی س��لولی گیاهان ک��ه ضخامت آن  10تا  100برابر غش��ای
پالس��مایی است ،از رشتههای نازک س��لولز در بستری از سیمانی متشکل
از س��ایر پلیس��اکاریدها و پروتئین ایجاد ش��دهاند .دیوارهی سلول گیاهی
برخالف غش��ای سلول ،نفوذپذیری غیرانتخابی دارد و مانع ترکیدن سلول
با تورژسانس زیاد میشود.
ِ
ِ
س��لول گیاهیِ زندهیِ
بدون دیواره میباشد که حاوی
نکته :پروتوپالس��ت،
غشا ،سیتوپالسم و اندامکهاست.
نکته :برخالف بیشتر س��لولهای جانوری بسیاری از سلولهای بالغ گیاهی
به شکل چندوجهی هستند( .در جانوران نیز بافت پوششی چند وجهی داریم)
نکت��ه :همهی س��لولهای گیاهی در دیوارهی خود ،تیغ��هی میانی و دیواره
نخستین دارند ،برخی س��لولها دیوارههای ثانویه نیز دارند که آنها را در
فصل بعد بهطور کامل توضیح میدهیم.
پروکاریوتها←

اغلب از جنس پپتیدوگلیکان (از قند و پروتئین) تشکیل شده است( .دیوارهی تقریب ًا سخت)
جانوران

دیوارهی سلولی ندارند.

قارچها

دی��وارهای از جنس پلیس��اکارید س��خت کیتین همانند اس��کلت
خارجی حشرات دارند( .حشرات دیوارهی سلولی ندارند)

گیاهان

دیوارهی سلولزی در بستری از سایر پلیساکاریدها و پروتئینها دارند.
آمیبها ،تاژکداران جانورمانند و اوگلناها ← دیواره ندارند.
کپکمانندها ← دیوارهی غیرکیتینی دارند.

ساختار و جنس دیوارهی سلولها

روزنداران ← پوستهی آهکی ضخیم دارند.

یوکاریوتها
آغازیان

دیاتوم ← پوستهی دو قسمتی سیلیسی دارند.
ت��اژکدار چرخ��ان ← اغلب دیوارهی س��لولزی و اغلب روی آن
پوشش سیلیسی دارند.
مژکداران ← دیوارهی سخت ولی انعطافپذیر دارند.
جلبکها ← قرمز (دیوارهی برخی سلولها کربنات کلسیمی است)،
سبز (اغلب مانند گیاهان ،سلولزی است) ،قهوهای (دیواره سلولزی دارند)

47

 )12پالستها

در بین یوکاریوتها این اندامک در سلولهای جانوری و قارچها دیده نمیشود ولی در گیاهان انواع متفاوتی دارند .پالستها ویژگیهای زیر را دارند:

 -1پالستها ،اندامکهایی دوغشایی میباشند و انواع متفاوتی دارند.

 -2پالستهای به غیر از کلروپالست ،مخصوص برخی سلولهای گیاهی میباشد .این پالستها برخالف کلروپالست ،فاقد  ،DNAریبوزوم،

تیالکوئید ،گرانوم و رنگیزهی فتوس��نتزی میباش��ند .این پالستها مواد متفاوتی مثل نشاس��ته ،ذرات رنگی برای جلب توجه گردهافشانها،
پروتئینها و لیپیدها را ذخیره میکنند ولی اسید نوکلئیک و ریبوزوم ندارند.

 -3کلروپالست اندامکی دو غشایی است که مخصوص سلولهای فتوسنتزکنندهی گیاهی است و در بافتهای کلرانشیم ،گاه کالنشیم و سلول
نگهبان روزنهی هوایی دیده میش��وند .کلروپالس��ت در برخی آغازیان مثل دیاتوم ،تاژکدار چرخان 1 ،اوگلناها و جلبکها (قرمز ،س��بز،
3
قهوهای) وجود دارد.

ویژگیهایکلروپالست

الف) محل انجام فتوسنتز است که مهمترین واکنش ساخت مواد آلی با استفاده از انرژی نور خورشید میباشد.

ب) برخی باکتریها فتوسنتز میکنند ولی هیچکدام کلروپالست ندارند .باکتریها عمل فتوسنتز را در غشای خود انجام میدهند.

ج) بررس��ی کلروپالس��ت با میکروسکوپ الکترونی نشان میدهد که کلروپالست دارای دوغشای صاف است و درون آن تعدادی کیسهها یا

قرصهای غش��ادار به نام تیالکوئید قرار دارد .به اجتماع تیالکوئیدها ،گرانوم میگویند .گرانومها توس��ط لولههای ارتباطی به هم متصلاند و

رنگیزههای فتوسنتزی در غشای تیالکوئید یا گرانوم برای به دام انداختن نور قرار دارند.
د) غش��اهای کلروپالست ،فضای درون کلروپالست را به سه قسمت و فضای سلول را به

چهار قسمت تبدیل میکنند .ساختار این اندامک با کاری که انجام میدهد متناسب است.

ﻏﺸﺎﻫﺎي دروﻧﯽ اﺳﺘﺮوﻣﺎ
و ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﮔﺮاﻧﻮم

�





ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﻏﺸﺎﻫﺎ)(A

B
C

 :Aفضای باریکی بین غشای داخلی و خارجی کلروپالست است.
فضاهای درون
کلروپالست

 :Bفضایی که توس��ط غش��ای درونی محصور شده و توسط مایع س��یالی به نام بستره (استروما) پر شده است و دارای
 DNAحلقوی ،ریبوزوم ساده میباشد و همانندسازی ،رونویسی و ترجمه یا پروتئینسازی در آن اتفاق میافتد.
نکته :واکنشهای چرخهی کالوین که مرحلهی س��وم فتوسنتز در  24ساعت میباشد در این فضا انجام میشود و قند
میسازد.
 :Cفضای درون لولهها و قرصها که نور خورشید را به دام انداخته و  12ساعته ،واکنشهای مرحلهی  1و  2فتوسنتز
را انجام میدهد.

ه) فتوس��نتز واکنش��ی انرژیخواه میباشد و منبع انرژی آن نور خورشید است .طی فتوسنتز انرژی نوری خورشیدی جذب شده و به انرژی

شیمیایی نهفته در مولکولهای قند تبدیل میشود .بخشی از این قندها برای تهیهی غذا و برخی برای ساخت پروتئین ،اسیدهای نوکلئیک و
سایر مواد آلی استفاده میشوند.

و) کلروپالست و غشای باکتریهای فتوسنتزکننده مانند یک نیروگاه خورشیدی بسیار موفق است.
ز) فتوس��نتز در باکتریهای گوگردی سبز ،گوگردی ارغوانی ،غیرگوگردی ارغوانی و سیانوباکتریها دیده میشود که آنها نیز همانند

گیاهان و برخی آغازیان از نور خورشید انرژی میگیرند( .فصل  8و  9سال چهارم)

مرحلهی ( ← )1در تیالکوئید و گرانوم صورت میگیرد O2 ( .تولید میشود)
ح) مراحل فتوسنتز ← نوری ←  12ساعته در نور میباشد.
مرحلهی ( ← )2در تیالکوئید و گرانوم صورت میگیرد( .زنجیره انتقال الکترون)
(فصل  8سال چهارم)
تاریکی ←  24ساعته قند میسازد ← مرحلهی ( ← )3در بستره یا استروما قند میسازد( .چرخه کالوین)
نکته :پیاز بخشی از گیاه محسوب میشود که فلسهای آن برگ بدون کلروپالست است.
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 )13میتوکندری

اندامکی دو غش��ایی ویژه اغلب س��لولهای یوکاریوتی اس��ت .این اندامک با انجام تنفس هوازی باعث میشود که انرژی شیمیایی موجود در
قند اکسایش شده به شکل دیگری یعنی  ATPتبدیل شود.
تنفس سلولی :فرایندی است که طی آن ،انرژی شیمیایی غذاها مانند قندها ،به انرژی شیمیایی مولکول سوختی سلول یعنی ( ATPآدنوزینتری
فس��فات) تبدیل میش��ود .تنفس سلولی مهمترین واکنش انرژیزای طبیعت است که قس��مت اول آن بیهوازی (بدون نیاز به  ) O2به نام

گلیکولیز در سیتوپالس��م صورت میگیرد و دو مولکول  ATPمیس��ازد و قسمت دوم آن هوازی است .مراحل تنفس هوازی در میتوکندری
سلولهای یوکاریوتی و یا غشای باکتریهای هوازی صورت میگیرد و  36ATPدیگر نیز از محصوالت باقیمانده ایجاد میکند.
 )1همانند سایر اندامکها ساختار و نقش آن متناسب است.

ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري
ﻏﺸﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﻏﺸﺎﻫﺎ )ﭘﺮ از  H +اﺳﺖ( A:
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎ )  ATPﺳﺎز(
B

ویژگیهای
میتوکندری

ﻏﺸﺎي دروﻧﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ

 )2دو غش��ا دارد ،غشای خارجی آن صاف اس��ت و از غشای پروکاریوت بیهوازی منشأ گرفته است .غشای داخلی آن
چینخوردگیهای زیادی دارد که به هر چینخوردگی ،یک تیغه به نام کریس��تا میگویند .آنزیمهای موجود در س��طح
و غش��ای آن که به صورت کانال پروتئینی  H +میباش��د ،قدرت  ATPس��ازی زیادی دارد(.منش��أ غش��ای داخلی
چینخوردهی میتوکندری از باکتری هوازی بوده است).

 :Aفضای بین دو غش��ا که پر از  H +اس��ت و نقش مهم��ی در فعالیت کانال آنزیمی
ATPساز دارد.
 )3فضاهای درون میتوکندری  :Bفضای محصور ش��ده توس��ط غشای درونی که مادهای س��یال به نام ماتریکس دارد.
درون ماتریکس  DNAحلقوی و ریبوزوم س��اده وجود دارد و بس��یاری از واکنشهای
تنفس هوازی (چرخهی کربس و  )...همانندسازی ،رونویسی و ترجمه در آن انجام میشود.
نکته :میتوکندری و کلروپالس��ت منشأ باکتریایی داش��ته و مانند باکتریها ،اندازهی کوچک ،ریبوزوم ساده DNA ،حلقوی و تقسیم دوتایی
مستقل از چرخهی سلول دارند .این دو اندامک جزء دستگاه غشای درونی نمیباشند ولی جزء اندامکهای غشادار درون سلولی هستند.
نکته :منش��أ میتوکندری از باکتریهای هوازی در اولین درونهمزیس��تی بوده اس��ت ولی منش��أ کلروپالست از س��یانوباکتریها در دومین
درونهمزیستی بوده است که در مورد آنها در سال چهارم بیشتر میخوانیم.

 )14اسکلت سلولی

از رش��تههای ریزپروتئینی که مخصوص یوکاریوتهاست تشکیل شده است و از ریزلولهها (میکروتوبول) (همانند ساختار سانتریول ،تاژک
و مژک) به همراه ریزرش��تههای پروتئینی ایجاد ش��ده است .این اسکلت به سلول یوکاریوتی استحکام میدهد .ریزلولهچهها اغلب به صورت
داربست در سیتوپالسم وجود دارند ولی ریزرشتهها اغلب زیر غشای سلولی واقعاند و به غشا ،استحکام میدهند.

 )15ریبوزوم (دانه)

س��اختارهایی دانه مانند بدون غش��ا در همهی س��لولهای طبیعت (پروکاریوت و یوکاریوت) میباش��ند که از  rRNAو پروتئین تش��کیل
ش��دهاند .ریبوزوم دارای دو بخش غیرمس��اوی اس��ت که به آنها ،دو زیرواحد بزرگ و کوچک نیز میگویند .ریبوزومها محل ترجمه یا
ساخت رشتهی پلیپپتیدی (مشارکت در پروتئینسازی) میباشند که در مادهی زمینهای سیتوپالسم سلول (سیتوسل) ،روی غشای شبکهی
آندوپالسمی ،روی غشای خارجی هسته و یا درون میتوکندری و کلروپالست قرار دارد.
نکته :ریبوزوم از  24نوع منومر ( 20نوع آمینواسید و چهارنوع نوکلئوتید ریبوزدار  )rRNAتشکیل شده است .ساختار آن در پروکاریوتها،
میتوکندری و کلروپالست ،ساده و کوچک میباشد ولی در سایر قسمتهای سلول یوکاریوتی پیچیدهتر و کمی بزرگتر است.
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نکته :در مراحل س��اخت رش��تهی پلیپپتید (ترجمه) که سه
مرحل��هی آغاز ،ادامه و پای��ان دارد ،دو زیرواحد ریبوزوم در
ابت��دای مرحلهی آغ��از و انتهای مرحلهی پای��ان از هم جدا
میباش��ند ولی در مرحلهی ادام��هی ترجمه ،این دو زیرواحد
متص��ل به ه��م و روی هم ،قرار دارند و فق��ط در این مرحله
(مرحلهی ادام��هی ترجمه) پیوند پپتیدی بین آمینواس��یدها
برقرار میشود که در سال چهارم آن را بهطور کامل میخوانیم.
نکت��ه :در س��لولهای یوکاریوتی ،پیشس��ازهای ریبوزومها
(دانهها) در هستکها (دانه و رشته) ساخته میشوند.

 )16نکات غشای سلول

 -1ساختار غشای سلول برای کاری که انجام میدهد متناسب است و مواد درون سلول را از محیط اطراف جدا میکند.
 -2غشای پالسمایی از دیوارهی سلولی (در صورت وجود) نازکتر است و نفوذپذیری انتخابی دارد.
 -3غشای سلول به بسیاری از مواد اجازهی عبور نمیدهند و تراوایی نسبی دارد.
 -4بیشترین تعداد مولکولهای غشای سلول ،فسفولیپید دو الیهای است که قسمت سرهای آبدوست فسفردار آن به سمت خارج و داخل
سلول در تماس با آب میانسلولی و سیتوپالسم هستند ولی ُدمهای آبگریز آنها در بخش مرکزی غشا به سوی هم میباشند.
 -5دو الیهای قرار گرفتن غش��ای س��لول باعث ش��ده که سدی در برابر عبور آب و مواد محلول ایجاد شود که البته این سد نسبت به عبور
آب کام ً
ال نفوذناپذیر نیست .آب به مقدار اندک ولی مولکولهای لیپیدی به مقدار زیاد و به آسانی از غشا عبور میکنند.
 -6در غشای سلول قندها فقط در سطح خارجی غشا وجود دارند که به برخی فسفولیپیدها و یا برخی از پروتئینهای سطح خارجی غشا متصل شدهاند.
 -7ریزرش��تههای اسکلت سلولی یوکاریوتی به سطح داخلی
غشا چسبیدهاند و به آن استحکام میدهند.
 -8در غش��ای س��لولهای جانوری ،مولکولهای کلس��ترول
(اس��تروئید یا لیپید) در بین فس��فولیپیدها قرار دارند(.یک
مولکول کلسترول تنها در یک الیه فسفولیپیدی حضور دارد).

 -9پروتئینهای غشای سلول دو نوع میباشند:
برخی پروتئینها یا مولکولهای پذیرنده هستند که به ویژه در سطح خارجی غشا قرار گرفتهاند.

الف) پروتئینهای سطحی
این پروتئینهای س��طحی به برقراری اتصال فیزیکی میان س��لولها و مولکولها کمک میکنند و یا گیرنده
هورمونها و انتقالدهندههای عصبی هستند.
ب) پروتئینهای سراس��ری :در عرض غش��ا وجود دارند و کانالها یا منافذی برای عبور مواد از غشا میباشند ،مولکولها از یک سمت آن
وارد و از سمت دیگر خارج میشوند.

انواع پروتئین
سراسری

 :Aپروتئی��ن کانال��ی :پروتئینی اختصاصی فقط
برای عبور یک مادهی خاص میباشد( ،البته مواد
کوچکی مثل آب میتواند از آنها عبور کند) که
برخی از آنها همیش��ه باز هستند و برخی باز و
بسته میشوند ولی در هیچ شرایطی این کانالها
برای عبور مواد انرژی مصرف نمیکنند.

 :Bپروتئین ناقل (حامل) :پمپهای پروتئینی هس��تند که با صرف انرژی باز میش��وند تا برخالف شیب غلظت ،مادهای
را انتقال دهند.
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نکتهی مهم :برخی پمپهای پروتئینی مانند پمپ سدیم  -پتاسیم دو ماده را عبور میدهند و اختصاصی نمیباشند .این پمپها برای فعالیت
خود ،انرژی را اغلب از هیدرولیز  ATPبهدست میآورند ولی برخی مانند پمپهای درون غشای تیالکوئیدهای کلروپالست یا پمپهای غشای

داخلی میتوکندری از الکترون عبوری انرژی میگیرند.

نکته :کانالهای پروتئینی در غشای تیالکوئید و غشای درونی میتوکندری دو نوع فعالیت انجام میدهند .یکی ترابری H +
انرژی و در جهت شیب غلظت است و دیگری نقش آنزیمی تولید  ATPکه با صرف انرژی از شیب غلظت میباشد.

که بدون صرف

اندامک و سلولها

3232در جاندار دارای ناحیهی نوکلئوئیدی ،قطع ًا ……… وجود ندارد.
 )1غشای پالسمایی

rRNA )2

 )3دیوارهی سلولی

3333در ناحیهي نوکلئوئیدی  E.coliکدامیک یافت نمیشود؟
 )3مونوساکارید
 )2آمینواسید
 )1آدنین
3434چند مورد از موارد زیر جملهی مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ « هر باکتری» ……… ،
الف) پوشش چسبناک کپسول برای محافظت از سلول دارد.

ب) DNAی حلقوی و پروتئینهای همراه آن را درون غشای ناحیهی نوکلئوتیدی جای میدهد.
ج) به کمک برآمدگیهای مومانند و کوتاه به سطوح مختلف میچسبد.
د) شکل سلولهای خودش را توسط دیوارهی سلولی حفظ میکنند.
 3 )3مورد
 2 )2مورد
 1 )1مورد
3535چند مورد از موارد زیر دربارهی پروکاریوتها نادرستاند؟

 )4مژک
 )4اسید چرب

 4 )4مورد

ب)  DNAبه طور مستقیم فعالیتهای سلول را کنترل میکند.
الف)  DNAدر تماس مستقیم با سیتوپالسم است.
د) فاقد هستهي مشخص و سازمانیافته است.
ج) ریبوزومها در ساخت پروتئین مشارکت میکنند.
 )4صفر مورد
 3 )3مورد
 1 )2مورد
 2 )1مورد
3636کدامیک از گزینههای زیر ترتیب اجزای سلولی را از خارج به داخل در یک باکتری درست نشان میدهد؟
 )2پیلی  -دیواره  -کپسول  -غشا
 )1پیلی  -کپسول  -دیواره  -غشا
 )4کپسول  -دیواره  -پیلی  -غشا
 )3کپسول  -پیلی  -دیواره  -غشا
3737در ساختار سادهی همهی باکتریها ،چند مورد از موارد زیر وجود دارد؟
ه) کپسول
د ) دیوارهی سلولی
ج) پیلوس
ب) ریبوزوم
الف) تاژک پیچیده
 4 )4مورد
 3 )3مورد
 2 )2مورد
 1 )1مورد
3838باکتریها ،نمیتوانند ……… بسازند.
 )2ژن مقاوم به آنتیبیوتیک
 )1وزیکولهای انتقالی دارای آنزیم
 )4به رهبری یک ژن ساختاری ،یک آنزیم
 )3بر علیه باکتریها ،آنتیبیوتیک
3939چند مورد از موارد زیر درستاند؟
الف) آشکارترین تفاوت پروکاریوتها و یوکاریوتها فقط وجود غشای هسته است.
ب) در برخی انواع باکتریها دیوارهی سلولی وجود دارد.
ج) نقش کپسول در باکتری حفظ شکل سلول است.
د) تعداد اندکی از اندامکهای سلول یوکاریوتی را غشا میپوشاند.
ه) دیوارهی باکتریها سخت و ضخیم و در اطراف غشا میباشد.
 3 )4مورد
 2 )3مورد
 )2صفر مورد
 1 )1مورد
4040کدامیک از گزینههای زیر فاقد الیهی فسفولیپیدی میباشند؟
 )4پراکسیزوم و ریبوزوم
 )3سانتریول و ریبوزوم
 )2گلژی و لیزوزوم
 )1هسته و تیالکوئید
4141چند مورد از موارد زیر درستاند؟
الف) میتوان سلولهایی با دیوارهی بدون منفذ یافت که تمام محتویات ژنتیکیاش داخل هسته باشد.

ب) میتوان سلولهایی یافت که برخالف باکتریها هیچگاه  DNAهستهایاش در تماس مستقیم با سیتوپالسم نباشد.
ج) نمیتوان یوکاریوتی یافت که تمام مادهی ژنتیکیاش داخل اندامک هسته باشد.
د) نمیتوان اندامکی دو غشایی یافت که تبادل مواد بین داخل و خارج آن بدون صرف انرژی صورت گیرد.
 4 )4مورد
 3 )3مورد
 2 )2مورد
 1 )1مورد
4242سلول پارانشیمی جوان در مغز ساقه ،به طور معمول اندامک ……… را ندارد.
مسبب نمو جنینی در سلول جانوری
 )1محل فعالیت کاتاالز در سلول جانوری
ّ )2
 )4دارای کریستا و DNA
 )3تک غشایی دارای رنگیزه

فصل دوم سفری به درون سلول

B

B

B

A
B
B

1یهنیزگ 41-تریکودینا دارای مژک ،هس��ته ( DNAخطی و هس��تهي مشخص) ،غشای سلولی ،دهان س��لولی و خار اتصالدهنده است و
ریبوزوم هم در س��ادهترین س��لولها مثل باکتریها وجود دارد ،چه برس��د به تریکودینا! تریکودینا ،تکس��لولی تخصصیافته اس��ت و برخالف
پرسلولیها ارتباط سیتوپالسمی ندارد ولی در دستگاه تنفس مژک و ارتباط سیتوپالسمی وجود دارد.
2یهنیزگ 42-عبارت (الف)( ،ب) و (ج) نادرست است.
تریکودینا یوکاریوت با هسته مشخص میباشد.
بررسی سایر عبارات:
(الف) :تریکودینا زندگی انگلی ندارد و از باکتریها تغذیه میکند؛ در واقع با باکتری زندگی صیادی دارد ولی با ماهی زندگی همزیستی دارد.
(ب) :مژکها در مجاورت دهان سلولی قرار دارند و خارهای اتصالدهنده در سطح مقابل آنهاست.
(ج) :تریکودینا تاژک ندارد و با کمک مژکهای خود حرکت میکند .مژکها هم در تغذیه و هم در حرکت جاندار نقش دارند و الزم است بدانید که
همهی مژکداران دو نوع واکوئل گوارش و ضرباندار دارند و ساکن آب شیرین هستند ولی اغلب آنها دو تا هسته دارند.
3یهنیزگ 43-غذای تریکودینا یک باکتری (پروکاریوت) است .پس دارای  DNAحلقوی ،فاقد هسته و فاقد اندامک غشادار میباشد .پس
گزینههای ( )2( ،)1و ( )3رد میش��وند و گزینهی ( )4تنها گزینهی درس��ت است که با توجه به کتاب درسی قابل برداشت است (دیوارهی سلولی
در اغلب باکتریها وجود دارد).
4یهنیزگ 44-تریکودین��ا و ع��روس دریایی هر دو مژکدارند( .در مورد عروس دریایی در فصل  6همین کتاب میخونیم که عروسخانوم
دریایی مژههاشو درست میکنه!)
5یهنیزگ 15-ویژگیهای خاص تریکودینا داشتن مژک ،خار اتصالدهنده و دهان سلولی است که در سلولهای لولهي تنفسی ،تنها یکی
از آنها یعنی مژک قابل مشاهده است.
6یهنیزگ( 16-الف)( ،ب)( ،ج) و (د) درست است.
میکروسکوپ نوری میتواند سلول زنده را ببیند و نور مرئی پس از عبور از نمونه ،از عدسیهای شیشهای آن عبور کرده تا بزرگنمایی شود ،تا 0/2
میکرومتر را تشخیص میدهد (درستی ب) .قدرت دیدن ریبوزوم ،درشتمولکولها و اتم را ندارد .ولی باکتری را میبیند .میکروسکوپ الکترونی
که سلول زنده را نمیبیند ،به جای نور از الکترون استفاده میکند .تا  0/2نانومتر را میبیند که در نوع نگاره ،سطح نمونه را سهبعدی و در گذاره
س��اختار درونی س��لول را نشان میدهد .فقط برخی اتمها را به وضوح نمیبیند .با میکروسکوپ الکترونی همهی ویروسها را میتوان دید که البته
اغلب ویروسها را فقط با میکروس��کوپ الکترونی باید دید (درس��تی ج) .تا قبل از اختراع میکروسکوپ ،انسان از وجود سلول در موجودات زنده
اطالع نداشت (درستی الف).
نکته :قدرت تفکیک ،توانایی دیدن دو جسم در نزدیکترین فاصله است .ولی حد تفکیک کمترین فاصلهی بین دو جسم است که توسط یک ابزار
نوری قابل تشخیص و تمایز است .هرچه حد تفکیک کمتر باشد ،قدرت تفکیک بیشتر است.
نکته :در میکروسکوپ ،برای تنظیم وضوح تصویر از پیچ بزرگ و کوچک تنظیمکننده استفاده میکنیم و دیافراگم میدان دید آن را روشن میکند
و میزان روشنایی را تغییر میدهد .بزرگنمایی ،نمونه را بزرگتر میکند ولی دو جسم را از هم جدا نمیکند( .نادرستی ه)

ّ
خط کتابه دیگه بابا!!
7 Aیهنیزگ37-
8 Cیهنیزگ 28-فقط (ب) نادرست است .اول به دو تا تعریف زیر دقت کنید:
قدرت تفکیک :توانایی هر ابزار نوری در دیدن دو جسم در نزدیکترین فاصله که کارایی ابزار نوری به آن بستگی دارد( .درستی الف)
حد تفکیک :دیدن فاصلهی بین دو جس��م در نزدیکترین حالت اس��ت که هرچه حد تفکیک کمتر باش��د قدرت تفکیک آن ابزار نوری بیشتر
است( .نادرستی ب)
پس با توجه به دو تعریف باال عبارت (الف) صحیح اس��ت و عبارت (ب) غلط اس��ت چون معنی حد تفکیک اس��ت .عبارت (ج) خط کتاب درسی
است و میکروسکوپ نوری اجزای درون باکتری را به وضوح نشان نمیدهد ولی خود باکتری را میبیند (درستی ج) .دلیل درست بودن عبارت
(د) این است که با میکروسکوپ الکترونی نمیتوانیم سلول زنده که در حال پروتئینسازی است را ببینیم.
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9 Bیهنیزگ39-
نکته :با کمک میکروس��کوپ نوری نمیتوان اجس��ام کوچکتر از باکتری را مشاهده کرد.
در کت��اب پیش میخوانیم که میتوکندری و کلروپالس��ت تقریب�� ًا به اندازهي یک باکتری
هس��تند و س��لول گیاهی هم که میتوکندری و کلروپالس��ت را در بر دارد حتم ًا از باکتری

بزرگتر است ولی ریبوزومی که در باکتری است کوچک میباشد و ریبوزوم یوکاریوتها

ه��م که کمی بزرگتر اس��ت هیچیک را نمیتوان با میکروس��کوپ نوری مش��اهده کرد.

(گزینهی ( :)1باکتری /گزینهی ( :)2میتوکندری /گزینهی ( :)3ریبوزوم /گزینهی

( :)4کلروپالست)

10 Bهنیزگ210-

با میکروسکوپ الکترونی میتوان  DNAو پروتئین را مشاهده کرد و

ریبوزوم هم که از پروتئین و RNAس��اخته ش��ده قابل مشاهده است ولی همهی اتمها که

اجزای تش��کیلدهندهي  DNAو پروتئین را تش��کیل میدهند با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی قابل مشاهده نیستند.
توجه :ویروسها اغلب فقط با میکروسکوپ الکترونی دیده میشوند.

(الف) درست است ،زیرا در میکروسکوپ نگاره ،پرتو الکترون از نمونه عبور نمیکند و تصویر سهبعدی از سطح نمونه فراهم میآید.

11 Cهنیزگ311-
(ب) نادرست است ،زیرا با میکروسکوپ نوری هیچگاه ساختار درونی باکتری را به وضوح مشاهده نمیکنیم.

(ج) درست است ،زیرا اگر جسمی  0/2میکرومتر باشد با بزرگنمایی  ، ×2000به اندازهی  400میکرومتر یعنی  0/4میلیمتر دیده میشود.
(د) نادرست است ،زیرا اختراع میکروسکوپ الکترونی اگرچه اطالعات ما راجع به ساختار سلول را به طور چشمگیری افزایش داد ا ّما زیستشناسان

قبل از آن با میکروسکوپ نوری بعضی از بخشهای درون سلول را هم کشف کرده بودند.

(ه) درس��ت اس��ت ،زیرا به کمک  3ذرهبی��ن معمولی با بزرگنمای��ی  10نمیتوان بزرگنمای��ی ( 2000حداکثر بزرگنمایی میکروس��کوپ نوری) را
بهدست آورد.
(و) درست است ،زیرا طیف رنگها وقتی دیده میشوند که از نور مرئی استفاده کرده باشیم ا ّما در میکروسکوپ الکترونی از الکترون به جای نور
مرئی استفاده میشود.

حرکت مژکها نشاندهندهی زنده بودن تریکودینا است .میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره انواعی از میکروسکوپهای

12 Aهنیزگ112-
الکترونی هس��تند که نمیتوان با آنها س��لول زنده را مطالعه کرد ،زیرا س��بب مرگ موجود زنده میشود( .باکتریها با میکروسکوپ نوری دیده
میشوند).
میکروس��کوپ الکترونی نگاره تصویر س��هبعدی از سطح نمونه (مث ً
ال سلول) را فراهم میکند ولی اتم و ساختار درونی و سلول

13 Aهنیزگ113-
زنده را نشان نمیدهد.
14 Bهنیزگ114-

سلول گیاهی دارای متابولیسم یا زنده را تنها میتوان با میکروسکوپ نوری مشاهده کرد.
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15 Cهنیزگ 415-همهی عبارات نادرستاند.
(الف) :این قاعده درست نیست ،زیرا روشنایی بیش از حد مانع درست
دیدن میدان دید میشود.
(ب) :در ای��ن حالت بهتر اس��ت از پیچ ب��زرگ و کوچک تنظیم کننده
استفاده کنیم.
(ج) :دیافراگم میتواند نور میدان دید را کم و زیاد کند.
(د) :برای این کار از روغن سدر یا زیتون استفاده میکنیم.
(ه) :میتوان سلول را با میکروسکوپ نوری دید ولی برای تعیین ساختار
دقیق هر سلول باید از میکروسکوپ الکترونی استفاده کرد.
16 Bهنیزگ316-
مناسبتر است.

میکروس��کوپ گذاره برای دیدن درون نمونه مثل گرانوم درون کلروپالس��ت ولی نگاره برای دیدن س��طح یا غش��ای آن

17 Cهنیزگ 217-برای مطالعهی اندامک س��لولها (میتوکندری درون نورون ،درش��ت مولکولهای سلولی و کپس��ید باکتریوفاژها) میتوان از
میکروسکوپ الکترونی استفاده کرد ولی برای مطالعهی سلولهای زنده (زنش تاژک هیدر) نمیتوان از میکروسکوپ الکترونی استفاده کرد.
18 Bهنیزگ 118-فقط (ج) نادرس��ت اس��ت( .الف) درست است ،زیرا تریکودینا و پارامسی به ترتیب دهان سلولی و شیار دهانی دارند که غذا
از آنجا وارد سلول میشود ولی پای کاذب در آمیب در هر جای سلول میتواند تشکیل شود و ذرهی غذایی را ببلعد.
(ب) درس��ت اس��ت ،زیرا در پارامسی اگر واکوئل ضرباندار وجود نداشت ،آب از طریق اسمز وارد سلول میشد و سلول میترکید ولی در سلول
گیاهی حتی اگر آب وارد سلول شود ،سلول باد میکند ا ّما نمیترکد ،زیرا دیواره کشیده میشود ولی شکسته نمیشود.
(ج) نادرست است ،زیرا باکتری اص ً
ال دستگاه غشای درونی ندارد.
(د) درست است ،زیرا سلولهای بافت چربی در اثر تغییر میزان چربی درونشان میتوانند کوچک و بزرگ شوند و فضای بین سلولی متغیر دارند
ولی س��لولهای بافت پارانش��یم به علت داش��تن دیواره با جذب آب به مقدار زیاد منبسط نمیش��وند و با دفع آب اگرچه تورم خود را از دست
میدهند و غشا از دیواره فاصله میگیرد ولی اندازهی کل سلول (همراه دیواره) خیلی کوچک نمیشود.
19 Bهنیزگ319-
نکته :اندازه و ش��کل هر س��لول ،به کار آن بستگی دارد .س��لولهای کروی کوچک از سلولهای کروی بزرگ نسبت سطح به حجم و جذب مواد
بیشتری دارند .ولی بیشترین نسبت سطح به حجم ،در سلول رشتهای ،مثل نورون و سلول ماهیچهای است.
گلبولهای قرمز هستند که به علت کوچکی میتوانند از درون رگهای باریک بدن بهراحتی عبور کنند (مانند مویرگهای باریک کبد و طحال)
ولی سایر گزینهها خط کتاب هستند.

20 Cهنیزگ 120-موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرستاند.
علت نادرستی عبارت (الف) این است که سلول تنها تا اندازهای کوچک میشود که بتواند مقدار کافی  DNAو پروتئین و اندامکهای الزم را در
خود جای دهد و نمیتواند به هر اندازهای کوچک شود.
علت درستی عبارت (ب) این است که متن این گزینه درست مطابق با تعریف نسبت سطح به حجم است.
علت نادرس��تی عبارت (ج) این اس��ت که سلول بزرگتر نسبت به س��لول کوچکتر همش��کل خود نس��بت س��طح به حجم کوچکتری دارد.
در مورد عبارت (د) دقت کنید که سلولهای عصبی و ماهیچهای به ازای هر واحد حجم ،سطح بیشتری دارند (نادرست است).
عبارت (ه) کام ً
ال صحیح است.
21 Bهنیزگ 421-میدانیم که همهي س��لولها مکعب یا کرهي کامل نیستند و سلولهایی مثل رشتههای ماهیچهای توانستهاند با اشکال متعدد
بر محدودیت اندازه چیره شوند .سلولهای بافت سنگفرشی و استوانهای و مکعبی دارای اشکال تقریب ًا مکعب شکل و گلبول سفید کروی هستند ،در
حالی که قلب یک ماهیچه با سلولهای مخطط است و سلولهای آن بر محدودیت اندازه چیره شدهاند و رشتهای با نسبت سطح به حجم باال شدهاند.

22 Bهنیزگ 322-اگرچه ولوکس ،برخی آمیبها و تریکودینا ،آغازیان آب شیرین هستند ولی ولوکس اتوتروف بوده و بر سر غذا (باکتری) با
 2جاندار دیگر رقابت نمیکند .توجه کنید که در فصل  10س��ال چهارم میخوانیم که مژکداران واکوئل ضرباندار دارند و میدانیم که واکوئل
ضرباندار در آغازیان آب ش��یرین وجود دارد پس در تریکودینا که مژکدار اس��ت واکوئل ضرباندار وجود داشته و این جاندار در آب شیرین
زندگی میکند .میکروسکوپ نگاره تصویری سهبعدی از نمونه فراهم میکند و درشتمولکولهایی مثل پروتئینها را میبیند ،پس میتواند تغییر
شکل سهبعدی آنها در اثر دمای باال را هم ببیند .پس گزینهی ( )1میتواند درست باشد.
گزینهی ( )2طبق شکل تریکودینا درست است.
طبق سوال  3فعالیت صفحهی  40نوعی میکروسکوپ الکترونی پیشرفته میتواند ذرهای به بزرگی  4اتم (  )1nmرا ببیند پس گزینهی ( )4هم درست است.
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23 Cهنیزگ( 223-الف) نادرست است ،زیرا در گیاهانی که سانتریول ندارند ساختاری که دوک تقسیم را تشکیل میدهد ،سانتریول نیست و
در سازماندهی میکروتوبولها نقش ندارد.
(ب) درست است و دربارهی زنان صدق میکند که گامت آن تاژکدار نیست ولی سانتریول در بدن خود دارند.
(ج) درست است ،زیرا برخی سلولهای گیاهی سانتریول دارند که در سازماندهی میکروتوبولها نقش دارد ولی بسیاری دیگر آن را ندارند.
(د) نادرست است ،زیرا تاژک پروکاریوتها یک تار پروتئینی است ولی پروکاریوتها طی تقسیم خود اص ً
ال دوک تقسیم ایجاد نمیکنند.

24 Aهنیزگ 324-س��لولهای ماهیچهای و عصبی میتوانند بسیار دراز باشند اما چون باریکاند به ازای هر واحد حجم ،سطح بیشتری نسبت
به سلولهای کروی شکل دارند.
25 Cهنیزگ325-
مشاهدهاند.

(الف) درس��ت اس��ت ،زیرا مژکهای پارامسی (طبق ش��کل کتاب) با حداکثر بزرگنمایی میکروسکوپ نوری ( )×1000قابل

(ب) نادرس��ت اس��ت ،زیرا برآمدگیهای سیتوپالس��می انعطافپذیر غیردائمی را میتوان در آمیبهای آب ش��ور ،ش��یرین و خاک یافت .این
برآمدگیها همچنین در فاگوس��یتها (مثل نوتروفیل) هم یافت میش��وند که از میان آنها فقط آمیب آب ش��یرین واکوئل ضرباندار دارد ،زیرا
آغازی آب ش��یرین اس��ت .این برآمدگیهای سیتوپالسمی اگرچه در فاگوس��یتهایی مثل نوتروفیل به وجود میآیند (زمانی که بخواهند ذرات
خارجی و میکروبها را فاگوسیت کنند) ا ّما اینطور نیست که در نبود این برآمدگیها نوتروفیل امکان تغذیه نداشته باشد.

(ج) نادرس��ت اس��ت ،زیرا در تاژکداران با شکل غیرمتعارف (تاژکداران چرخان) تاژک طولی سبب حرکت رو به جلو میشود و تاژک عرضی
حرکت چرخشی را ایجاد میکند ولی در تریکودینا مژکها مجموع ًا به گونهای حرکت میکنند که حرکت رو به جلو و فرفره مانند شود.

(د) درست است ،زیرا مژکهای سلولهای مجاری نیمدایرهای تحت اثر تغییر وضعیت سر و حرکت مایع درون این مجاری خم میشوند و پیام
عصبی تولید میکنند ا ّما مژکهای تریکودینا عمدت ًا مایع اطراف خود را حرکت میدهند و باکتریها را به سمت دهان سلولی خود میکشند.

(ه) دربارهی آمیبهای آب ش��ور و آمیبهایی که در خاک زندگی میکنند صحیح اس��ت .وقتی آمیب پای کاذب ایجاد میکند محتویات سلولی

وارد پای کاذب میشود و جاندار را بهآن سمت میکشاند .توجه کنید که این برآمدگیها در روزنداران غیردائمی نیست ،چون پوستهی آهکی
سخت آنان مانع از این میشود که این برآمدگیها در قسمتی ناپدید شده و در قسمت دیگری به وجود آیند.

26 Cهنیزگ 426-چگونگی دیاپدز نوتروفیلها و ورود ناگهانی یون س��دیم به داخل س��لول ،دربارهی س��لولهای زنده اس��ت با میکروس��کوپ
الکترونی نمیش��ود ،س��لول زنده را مش��اهده کرد .با میکروسکوپ الکترونی مدرن ،اجس��ام ریزی به اندازهی  0/2نانومتر را میتوان مشاهده کرد،
همچنین مولکولهایی به بزرگی  DNAو پروتئین را میتوان مشاهده کرد.
27 Bهنیزگ 427-اندازه و ش��کل هر س��لول که نسبت سطح به حجم آن را تعیین میکنند تحت اثر کار سلول قرار دارند و کار سلول از طریق
 DNAو پروتئینها اختصاصی میشود (مثل تریکودینا).
گزینهی ( :)1س��لولهایی که این ش��رط را نداشتند هم به وجود آمدند ولی از میان آنها تنها سلولهایی زنده ماندند و تولیدمثل کردند که سطح
کافی برای تأمین احتیاجات حجم خود را داشتند.
گزینهی ( :)2طبق متن کتاب «همهی سلولها مکعب یا کرهی کامل نیستند» و این یعنی میتوان سلولهایی یافت که مکعب یا کرهی کامل باشند.
گزینهی ( :)3سلولهای کوچکتر تنها از سلولهای بزرگتر همشکل خود نسبت سطح به حجم بیشتری دارند.

28 Bهنیزگ 128-منظور سؤال این است که کدام گزینه نادرست است.
گزینهی ( )1نادرس��ت اس��ت ،زیرا اندازهی قطر میونها  10-100میکرون است و این اندازه بین اندازهی کوچکترین سلولهای گیاهی و جانوری
(  )10 µmو بزرگترین آنها (صرف نظر از س��لولهای عصبی و ماهیچهای و تخم بس��یاری از جانوران) یعنی  100 µmاست ولی طول یک میون
میتواند بیشتر از  100 µmباشد.
گزینهی ( )2درست است ،زیرا طی این میتوزها سلولها کوچکتر میشوند و نسبت حجم به سطح (نه سطح به حجم) در آنها کاهش مییابد.
گزینهی ( )3درست است ،زیرا سلولهای بافت چربی میتوانند کوچکتر یا بزرگتر شوند (در اثر تغییر میزان چربی داخلشان) ا ّما میون و سلول
عصبی نسبت سطح به حجم تقریب ًا ثابتی دارند.
گزینهی ( )4درس��ت اس��ت ،زیرا به عنوان مثال س��لولهای پوشش��ی روده به علت داشتن ریزپرز نسبت س��طح به حجم بیشتری در مقایسه با
سلولهای پوششی معده دارند؛ اگرچه هر دو استوانهای تک الیه هستند.
29 Bهنیزگ429-
عصبی و ماهیچهای).

نسبت سطح به حجم سلولهای بزرگتر در مقایسه با سلولهای کوچکتر همشکل خود ،کوچکتر است (بهجز سلولهای

نکته :سلولهای بزرگتر اندامکهای بیشتری مثل میتوکندری و کلروپالست دارند.
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30 Cهنیزگ 230-منظور سؤال این است که کدام گزینه نادرست است.
گزینهی ( )2به نادرستی بیان شده ،زیرا برای دیدن ساختار دقیق هر سلول به میکروسکوپ الکترونی نیازمندیم.
گزینهی ( )1درس��ت اس��ت ،زیرا رش��د در مواردی مثل تقسیمات ابتدایی سلول تخم انسان س��بب افزایش نسبت سطح به حجم میشود .در پی
افزایش حجم سلول نسبت سطح به حجم آن کاهش مییابد و در مواردی که سلول بسیار دراز باشد مثل سلولهای ماهیچهی اسکلتی و سلولهای
دراز عصبی ،اگر سلول دراز شود چون باریک است نسبت سطح به حجم آن تقریب ًا ثابت باقی میماند.
گزینهی ( )3درست است ،زیرا در کتاب سال چهارم میخوانیم که تنظیم بیان ژن پروکاریوتها عمدت ًا هنگام رونویسی صورت میگیرد ،یعنی اگر
نیازی به محصول ژن نباش��د از آن رونویس��ی صورت نمیگیرد و اگر نیاز باشد صورت میگیرد .پس عمدت ًا میتوان پروتئینهای رمز شده توسط
mRNAهای موجود در سلول را یافت.
گزینهی ( )4درست است ،زیرا در این صورت ضلع سلولهای کوچک  1مکعب بزرگتر است و داریم:
4
2

=  : 64× 6aسطح کل سلولهای کوچک
24a 2
16

6a 2
=  : 6×( a )2سطح هر سلول کوچک
4
16

 : 6 a 2سطح سلول بزرگ
↓

†K•§¶#”±

و میبینیم که مجموع سطوح آنها  4برابر مکعب بزرگ است .به طور کلی در سلولهای مکعبی اگر ضلع سلول مکعبی بزرگ را  1برابر کرده
n
و  n 3س��لول بهدس��ت آوریم که در مجموع حجمی برابر با حجم مکعب اولیه داش��ته باشند ،نسبت مجموع سطوح آنها به سطح سلول اولیه n
برابر است و همچنین نسبت سطح به حجم هر سلول کوچکتر نیز در مقایسه با سلول بزرگتر  nبرابر است.
31 Bهنیزگ231-

(الف) درس��ت اس��ت ،زیرا در مرحلهی  G1چرخهی س��لولی ،س��لول به سرعت رش��د میکند و بزرگ میش��ود ،بنابراین

پروتئینهای نقطهی وارسی انتهای  G1که طول این مرحله را کنترل میکنند اندازه و در نتیجه نسبت سطح به حجم سلول را کنترل میکنند.

(ب) درست است ،زیرا در کتاب درسی میخوانیم که چون میونها باریک هستند میتوانند دراز باشند ولی افزایش تعداد تارچهها (میوفیبریلها)
باعث افزایش قطر یک میون میشوند و این میون باید نسبت به میونهای باریکتر ،طول کمتری داشته باشد.
(ج) درست است .چون نبودن غشای هسته باعث شده تا تمام متابولیسم پروکاریوت در سیتوپالسم رخ دهد.
(د) نادرست است ،زیرا هم اندازهی کوچک و هم شکل خاص گلبول قرمز (مقعر بودن از  2طرف) سبب میشود در هنگام عبور از مویرگهایی
که قطرشان از قطر گلبول قرمز کمتر است ،بتواند تغییر شکل دهد.

32 Bهنیزگ 432-ناحیهي نوکلئوئیدی مخصوص پروکاریوتهاست که آنها قطع ًا ریبوزوم و  DNAو پروتئین و غشا دارد و اکثر آنها دیواره
دارند ولی مژک در سلولهای پروکاریوتی وجود ندارد.

نکته :پروکاریوتها ،همگی دارای غش��ای س��لول ،ریبوزوم ساده و ناحیهی نوکلئوئیدی ،بدون غشا ،از  DNAو پروتئین هستند .بیشتر باکتریها
دیواره دارند که به س��لول ش��کل میدهد و از آن محافظت میکند .دیوارهی بعضی باکتریها ،کپسول چسبناک قندی برای محافظت و چسبیدن
به سطوح دارد .بعضی باکتریها ،زائدههای کوتاهی به نام پیلی (هرکدام پیلوس است) دارند که برای چسبیدن به سطوح است (پیلی در همیوغی
نیز دخالت دارد) .باکتریها ،تاژک سادهای دارند که در حرکت کمک میکند ،ولی مژک ندارند.
نکته :س��لولهای یوکاریوتی (جانوری  -گیاهی  -آغازی یا قارچ) با هم ش��باهتهای اساسی دارند و با پروکاریوت بسیار متفاوتاند .اندامکهای
غش��ادار دارند که بس��یاری از فعالیتهای شیمیایی س��لول در فضای درون این اندامکها صورت میگیرد .برخی از واکنشها هم در غشای این
اندامکها صورت میگیرند.
نکته :تاژک در یوکاریوتها ،ساختار و عمل متفاوتی با پروکاریوت دارد و پیچیدهتر است.
33 Cهنیزگ433-
نکته :ناحیهي نوکلئوئیدی بخش��ی از س��لول پروکاریوتی است که  DNAو پروتئینهای همراه آن در این ناحیه قرار دارند ،پس تا اینجا باز آلی
آدنین و آمینواس��ید در این ناحیه وجود دارند .اما مونوس��اکارید :میدانید که مونومرهای  ،DNAنوکلئوتید نام دارند و در نوکلئوتیدها یک قند
پنج کربنه به نام پنتوز وجود دارد که یک مونوساکارید محسوب میشود اما اسید چرب در ساختمان آن قرار ندارد ،چون غشا
ندارد.
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مود لصف  -لولس نورد هب یرفس

34 Bهنیزگ 434-همهی موارد نادرس��تاند .چون بیش��تر باکتریها دیوارهی س��لولی دارند و بعضی از آنها دارای پیلی و کپس��ول هستند و
ناحیهی نوکلئوتیدی در باکتریها نیز فاقد غشاء است.
فقط (ب) نادرست است.

35 Bهنیزگ235-
 DNAب��ا کم��ک واس��طههایی مانند ( RNAبعداً میخوانیم) نوع پروتئی��ن را تعیین کرده و از این طریق فعالیتهای س��لول را کنترل میکند ،پس
مستقیم ًا در این کار دخالتی ندارد .ولی در تماس مستقیم با غشا و سیتوپالسم است.

36 Aهنیزگ136-

با توجه به شکل کتاب

37 Cهنیزگ 137-تاژک پیچیده در هیچ باکتری وجود ندارد و پیلوس و کپسول ،در برخی باکتریها وجود دارد اما دیوارهی سلولی در بیشتر
باکتریها وجود دارند .ولی همهی باکتریها به ریبوزومها برای ساختن پروتئین نیاز دارند.
38 Bهنیزگ138-

باکتریها فاقد غشاهای درونی هستند ،بنابراین وزیکول نمیسازند.
همهی موارد نادرست هستند.

39 Cهنیزگ239-
رد (الف) :آشکارترین تفاوت وجود اندامکهای گوناگون در سیتوپالسم یوکاریوتهاست.

رد (ب) :غشای پالسمایی در همهي باکتریها ،دیواره در بیشتر باکتریها ولی کپسول در برخی باکتریها وجود دارد.

رد (ج) :نقش مهم در حفظ شکل باکتری بر عهدهي دیوارهی سلولی باکتریایی است و کپسول برای محافظت و اتصال به سطوح است.

رد (د) :بیشتر اندامکهای سلول غشادار هستند و برخی اجزا مانند ریبوزوم غشا ندارند.
عبارت (ه) :دیوارهی باکتریها تقریب ًا سخت است ولی در یوکاریوتها سخت و ضخیم است.
40 Aهنیزگ340-
اندامک یا

مال کیه

تعداد غشا

نکات و کار قسمتهای درون سلولی

ریبوزوم

همهی جانداران

ندارد

از پروتئین و  rRNAبه وجود آمده است .محل ساخت رشتهی پلیپپتیدی است .درون
میتوکندری و کلروپالست و پروکاریوت ساده ولی در سیتوپالسم یوکاریوت و هسته پیچیده
است .در هستک تولید میشود .دو زیرواحد دارد 24 .نوع مونومر میتواند داشته باشد.

سانتریول

جانوران -
خزه و سرخس

ندارد

از  9دسته میکروتوبول  3تایی نزدیک هسته به وجود آمده است .در  G 2مضاعف
میشود .در تشکیل دوک تقسیم و تاژک و مژک نقش دارد .پروتئینی است و در ریبوزوم
تولید میشود.

اسکلت سلولی

یوکاریوتها

ندارد

باعث استحکام سلول یوکاریوتی میشود .ریزرشتههای آن اغلب زیر غشا و ریزلولهچهها در
سیتوپالسم پراکندهاند.

هسته

یوکاریوتها

ساختار

میتوکندری

یوکاریوت
هوازی

دو غشای

منفذدار دارد

تنظیم فعالیتهای سلول را انجام میدهد .همانندسازی  ،DNAرونویسی  RNAو ساخت

ریبوزوم در یک یا چند هستک آن همگی در هسته صورت میگیرد .شیرهی هسته دارای

اسکلتی پروتئینی است که به آن استحکام میدهد.

محل تنفس هوازی است .غشای خارجی آن صاف و داخلی چینخورده از تیغههایی به نام

دو غشا

کریستا دارد که محل ATPسازی است .دو فضا دارد -1 :بین دو غشا  -2فضای محصور
شده توسط غشای درونی که مایعی بنام ماتریکس دارد که همانند پروکاریوتهاDNA ،

حلقوی ،ریبوزوم ساده ،تقسیم دوتایی ،همانندسازی  ،DNAرونویسی و ترجمه دارد.
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اندامک یا
ساختار

کلروپالست

شبکهی

مال کیه

تعداد غشا

یوکاریوت

دو غشای

فتوسنتز کننده

آندوپالسمی

یوکاریوت

دستگاه گلژی

یوکاریوت

زبر (خشن)

شبکهی

آندوپالسمی
صاف

لیزوزوم
(کیسه

غشادار است)

یوکاریوت

یوکاریوت

هتروتروف

صاف دارد

یک غشا

نکات و کار قسمتهای درون سلولی

محل فتوسنتز است 3 .فضا درون آن است -1 :بین دو غشای صاف  -2فضای محصور
شده توسط غشای درونی که حاوی مایعی بنام بستره یا استروما دارد که درون آن مانند
ماتریکس و پروکاریوت ،همانندسازی ،رونویسی و ترجمه وجود دارد  -3فضایی متشکل از
قرصها و لولهها .تقسیم دوتایی و ریبوزوم ساده دارد .انرژی نوری را به شیمیایی تبدیل
میکند .قرصهای غشاداری به نام تیالکوئید که اجتماع آن گرانوم است دارد که در
غشای آن رنگیزههای فتوسنتزی برای به دام انداختن نور دارد.
اغلب به سطح خارجی غشای هسته اتصال دارد و غشای آن با هسته و آندوپالسمی صاف
پیوستگی دارد .عمل غشاسازی و ساخت گلیکوپروتئین کامل و فعال را با اتصال رشتههای
پلیپپتیدی به هم انجام میدهد که آنها را به صورت وزیکول برای نشانهگذاری به دستگاه
گلژی میدهد .روی غشای آن ریبوزوم است( .این اندامک از کیسههای پهن متصل به هم
تشکیل شده است).

از تعدادی کیسهی بدون اتصال فیزیکی ایجاد شده است .وظیفهی بستهبندی و نشانهگذاری
گلیکوپروتئینها را دارد که آنها را با جوانه زدن پروتئین غشایی و یا واکوئل و لیزوزوم
هر کیسه یک تشکیل میدهند .هر سلول از چند عدد تا چندصد عدد جسم گلژی دارد که تعداد اجسام
غشا دارد به ترشح پروتئین و مواد دیگر بستگی دارد .هر کیسه را با میکروسکوپ الکترونی و کل
دستگاه گلژی را با میکروسکوپ نوری میتوان دید( .این اندامک از کیسههای پهنی تشکیل
شده است که به هم متصل نیستند).

یک غشا

یک غشا

پراکسیزوم

یوکاریوت

یک غشا

واکوئل

یوکاریوت

یک غشا

غشای آن صاف و بدون ریبوزوم است .ساختار و عمل آن با زبر متفاوت است ولی به هم
پیوستهاند .مهمترین وظیفهی آن لیپیدسازی است که آنزیمهای درون غشای آن این عمل
را انجام میدهند (مث ً
ال فسفولیپیدهای غشا را میسازد) .در ماهیچه ذخیرهی یون کلسیم
برای انقباض دارد .در جگر سمزدایی از داروها ،الکل و مواد شیمیایی و هم تنظیم قند آزاد
شده از جگر (کبد) را بر عهده دارد( .این اندامک از لولهها و کیسههای غشادار متصل به
هم تشکیل شده است).
از گلژی و آندوپالسمی زبر ایجاد شده است .نمو جنینی (مث ً
ال با از بین بردن پرههای بین
انگشتان) میدهد .اندامکهای پیر و فرسوده را از بین میبرد .آنزیمهای گوارشی قوی دارد.
هضم درونسلولی و ایجاد واکوئل گوارشی میکند .در ماکروفاژ و نوتروفیل نقش بسیار
مهمی دارد.
آنهایی که نزدیک آندوپالسمی صافاند  H 2O2تولید میکنند ولی در سلولهای جگر به
کمک کاتاالز خود با تجزیهی  H 2O2به  H 2Oو  1 O2در سمزدایی نقش دارد.
2
کیسههایی است برای ذخیرهی مواد دفاعی ،دفعی و غذایی .در سلولهای بالغ گیاهی
واکوئل مرکزی مانند لیزوزوم آنزیمهای گوارشی دارد و در ساکنین آب شیرین نوع
ضرباندار آن برای جمع کردن آب اضافی درون سلول و بیرون راندن آب اضافی (مثل
پارامسی) وجود دارد.

41 Bهنیزگ( 241-الف) درست است و دربارهی مخمر صدق میکند .مخمر چون تک سلولی است دیوارهی بدون منفذ دارد و نیز تخمیر الکلی
انجام میدهد و میتوکندری ندارد ،پس ژنوم میتوکندریایی نداشته و تمام  DNAسلولی آن داخل هسته قرار دارد.
(ب) درس��ت اس��ت ،زیرا در قارچها طی میتوز پوش��ش هس��ته ناپدید نمیش��ود ،بنابراین  DNAو محتویات درون هس��ته در تماس مستقیم با
سیتوپالسم نیستند.
(ج) نادرست است و مثال نقض آن مخمر میباشد.
(د) نادرست است و مثال نقض آن هسته است.
42 Bهنیزگ 242-لیزوزوم اندامک سلولی است که در بسیاری از سلولهای گیاهی وجود ندارد .سایر گزینهها در یک سلول گیاهی وجود دارند
(به جای لیزوزوم در سلولهای گیاهی واکوئل مرکزی وجود دارد).
گزینهی ( )1در مورد پراکسیزوم ،گزینهی ( )3در مورد واکوئل مرکزی و گزینهی ( )4در مورد میتوکندری صحیح است.

