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  »سلول و فیزیولوژي عمومی « 

بدن موجودات زنـده داراي دو محـیط اسـت یکـی     . هر موجود زنده است  يساختمانی و عملکردسلول واحد 

شـامل  داخلـی  محـیط  . به نوعی با آن در ارتبـاط اسـت   محیط داخلی بدن که سلول داخل سلولی و دیگري 

انـدام کـار    ده و هـر سلول در بدن موجودات زنده تخصص حاصل کـر . خون ، لنف و مایع خارج سلولی است 

سیتوپالسـم و   هسـته، . هر سلول از سه قسمت عمده تشکیل شده اسـت . خصوص به خود را انجام می دهد م

   .غشاي سلول

هسـته داراي یـک   . وژنـوم اسـت    DNAهستۀ هر سلول مرکز فرماندهی آن بـوده و جایگـاه   :  الف ـ هسته 

غشـاي بیرونـی هسـته در ادامـۀ     . را کنترل مـی کنـد    غشاي دو الیه است که عبور و مرور مواد به داخل آن

هستۀ اکثر . شبکه آندوپالسمی و فضاي بین دو غشاي هسته در ادامۀ فضاي داخلی شبکۀ آندوپالسمی است 

هستک فاقد غشاي پیرامـونی بـوده و زمـانی کـه     . سلول ها حاوي یک یا چند ساختمان به نام هستک است 

ختـه  ریبوزومی در هستک اندو DNA. ست ، هستکها بزرگ می شوند سلول بشدت در حال ساخت پروتئین ا

  . می شود 

و اندامکهاي داخل آن سیتوپالسم گفته می شود ) سیتوزول ( به مجموعۀ مایعات هسته :  ب ـ سیتوپالسم 

  . و مواد مختلف تشکیل دهندة سلول را پروتوپالسم می نامند . 

  : اندامکهاي سلول 

  . اندامکی بدون غشا که در داخل سیتوپالسم شناور است و درسنتز پروتئینها نقش دارد :  ـ ریبوزومها 1

این شبکه بصورت مجموعه اي از لوله هایی است که در اطراف هسته تـا نزدیکـی   :  ـ شبکۀ آندوپالسمی  2

سـمی صـاف   شـبکه آندوپال . صاف و زبر . دو نوع شبکۀ اندوپالسمی وجود دارد  .غشاي سلول کشیده شده اند

کوزیله کردن پروتئینها ،سنتز کلسترول و فسفولیپید ، تجزیه گلیکوژن و سم زدایی برخی داروها نقش لدر گی
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سـاخت اکثـر سـاختمانهاي سـلولی در شـبکۀ      . السمی زبر در سـنتزپروتئینها نقـش دارد   وپدارد و شبکۀ آند

  . یجاد گلیکوپروتئینها می شود آندوپالسمی سبب تغییراتی سریع از جمله چسبیدن کربوهیدراتها و ا

که از یـک طـرف بـه    . این دستگاه حاوي کیسه هایی است که روي هم قرار گرفته اند :  ـ دستگاه گلژي  3

موادي که در شبکۀ آندوپالسمی ساخته می شود بـه  . شبکه آندوپالسمی و از طرف دیگر به غشا متصل است 

و در صـورت نیـاز   . د نمـی شـو  ) کیسه هاي کوچک ( ئل ها و وارد واکوشده بسته بندي  ،دستگاه گلژي وارد

مواد موجود در شبکه آندوپالسـمی توسـط وزیکـول هـاي     .دنلژي ترشح می شول به آن ماده از دستگاه گسلو

خـارج مـی   ... حامل به دستگاه گلژي می رسند و پس از پردازش توسط لیزوزوم ها،وزیکول هـاي ترشـحی و   

مـواد ، دسـتگاه گلـژي یـک کـار فرعـی دیگـر نیـز دارد و آن هـم سـاخت            البتـه در کنـار پـردازش   . شوند 

  .ترمیم غشاي سلول نیز از وظائف دیگر دستگاه گلژي است . پروتئوگلیکان ها است

  )83-84کارشناسی ارشد (کدام مورد زیر صحیح است؟ : سوال

  .میتوکندري ها داراي توبول هاي حاوي کلسیم هستند) الف

  .حاوي آنزیم هاي هیدروالز هستندپراکسی زوم ها ) ب

  .دستگاه گلژي در قنددار شدن پروتئین ها نقش دارد) ج

  .شبکه اندوپالسمیک دانه دار چربی ها را سنتز می کند) د

پراکسـی زوم هـا   . داراي توبول هاي حاوي کلسیم است) نه میتوکندري(شبکه اندوپالسمی /ج پاسخ گزینه

شبکه اندوپالسمی دانه دار به کمک ریبوزوم ها پروتئین سـنتز  . ها هستندحاوي آنزیم هاي کاتاالز و اکسیداز

  .دستگاه گلژي در قنددار شدن پروتئین ها نقش دارد. می کند

کارشناسـی ارشـد   (نقـش دارد؟  signal Transductionکدام فسفولیپید غشایی زیـر در  : سوال

84-83(  
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  اسفنگومیلین) ب      فسفاتیدیل کولین) الف

  لسیتین) د      اینوزیتول فسفاتیدیل) ج

فسفاتیدیل اینوزیتول یک فسفولیپید غشایی است که اگرچه در مقادیر کم در غشـا وجـود    /جپاسخ گزینه 

فسـفاتیدیل  . حـائز اهمیـت اسـت    (signal Transduction)دارد ولی به دلیل نقش در مسیر انتقال پیـام  

و  (DAG)بـه دي آسـیل گلیسـرول     C(PLC)تحـت اثـر آنـزیم فسـفولیپاز      (PIP2)اینوزیتول بیس فسفات 

سبب رهایش کلسیم از شبکه اندوپالسمی می شـود و   IP3تبدیل می شود که  (IP3)اینوزیتول تري فسفات 

DAG  به کمک کلسیم پروتئین کیناز(PKC)C را فعال می کند.  

  : عبارتند از . برخی کربوهیدراتهایی که در دستگاه گلژي ساخته می شوند : نکته 

  لفات کندروتین ویک و سناسیدسیالیک ، گاالکتوز ، اسیدهیالورو

دخالـت   ATPساختار لوبیا مانندي است که از غشاي دو الیه سـاخته شـده و در سـاخت    :  ـ میتوکندري  4

باشد خود بخـود زیـاد مـی     ATPمیتوکندریها خود تکثیرند ، یعنی هنگامی که نیاز به مقادیر بیشتري . دارد 

  . شوند 

. اندامکی کوچک و حاوي آنزیم است که به عنوان دستگاه گـوارش سـلول عمـل مـی کنـد      :  یزوزومهاـ ل  5

  . یعنی عمل از بین بردن ارگانیسم هاي وارد شده به بدن توسط این اندامک انجام می شود

  )82-83کارشناسی ارشد (کدام اندامک زیر در گوارش درون سلولی نقش دارد؟  :سوال

  پراکسی زوم) د  شبکه اندوپالسمی صاف) ج  ستگاه گلژيد) ب  لیزوزوم) الف

لیزوزوم ها اندامک هاي داخلی سلولی مشـتق از گلـژي هسـتند کـه کـار گـوارش درون        /الفپاسخ گزینه 

دستگاه گلژي در بسته بندي، مرتب کردن و گلیکوزیالسیون پروتئین هـا و چربـی   . سلولی را انجام می دهند

م شبکه اندوپالسمی صاف در سنتز چربی و سم زدایی نقش دارد و مکانی براي ذخیـره کلسـی  . ها نقش دارند
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پراکسی زوم ها از شبکه اندوپالسمی صـاف جوانـه مـی زننـد و حـاوي      . است) شبکه سارکوپالسمی(در عضله

  .آنزیم هاي کاتاالز هستند و مواد سمی مثل الکل را سم زدایی می کنند

مشابه لیزوزم هاست با این تفاوت که از شـبکۀ آندوپالسـمی صـاف جوانـه نمـی زننـد و       :  ـ پراکسی زوم  6

  . خود تکثیرند  نیز پراکسی زوم ها.  ز دارندا، اکسیدبجاي هیدراالزها

  . ناحیۀ دیگر منتقل کنند ناحیه به میکروتوبولها می توانند مواد را از یک  :نکته 

دو نـوع  ( الکترولیتهـا ، پروتئینهـا    ،سیتوپالسم حاوي موادي نیز می باشد از جملـه آب عالوه بر این اندامکها 

 . ، لیپیدها و کربوهیدراتها ) ساختمانی و گلبولی 

  

  

  

 

  

  

  

  شمایی از اندامک هاي داخل سلول- 1شکل 

  درصد سلول را تشکیل می دهد  10 – 30پروتئین بعد از آب فراوانترین ماده اکثر سلولها است که 

  . درصد وزن سلول را نیز تري گلیسرید تشکیل دهد  95در سلول هاي چربی ممکن است : نکته 
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را  درصد وزن سـلول  1اندوختۀ کربوهیدراتها معموالً . کربوهیدراتها نقش اصلی را درتغذیۀ سلول دارند : نکته 

سـلول را تشـکیل    وزندرصـد  6در سلول هاي کبدي  درصد و 3اما در سلول هاي عضالنی ، تشکیل می دهد

  . می دهد

درصـد غشـاي سـلول و     55پـروتئین  . غشا حاوي کربوهیدرات ، پـروتئین و چربـی مـی باشـد     :  ـ غشا  3

 . درصد آنرا تشکیل می دهد  25فسفولیپد 

  

 غشاي سلولی-2شکل 

ي سلول و محـیط  ااین غشا اختالف اساسی بین محتو. هر سلول توسط یک غشاي پالسمایی احاطه می شود 

غشا حاوي کربوهیـدرات ، پـروتئین و   . و فیلتري است که بشدت انتخابی عمل می کند  حفظ می کندرا  آن

اسیدهاي چـرب در  ) آبدوست ( هر غشا از دو الیه لیپدي تشکیل شده بطوري که سرقطبی . چربی می باشد 

  . آنها در وسط قرار گرفته است ) آب گریز ( اطراف و سرهاي غیر قطبی 

دو الیۀ سلول نسبت به مواد محلول در چربی ماننـد اکسـیژن ، دي اکسـیدکربن و الکـل نفـوذ       چربی غشاي

  . پذیر می باشند ناپذیر و نسبت به مواد محلول در آب مانند یونها و گلوکز نفوذ

. غشاي سلول حاوي مولکولها پروتئینی نیز مـی باشـد کـه بصـورت پراکنـده در سرتاسـر غشـا وجـود دارنـد         

  : شایی دو نوعند پروتئینهاي غ
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  . و به عنوان کانالهاي ساختمانی عمل می کنند . که از غشا بیرون زده اند ) الینفک ( ـ اینتگرال  1

به پروتئینهاي اینتگرال در سطح داخلی غشـا چسـبیده انـد و بـه عنـوان آنـزیم       که ) پریفرال ( ـ محیطی   2

  . داخل سلولی عمل می کنند 

که مواد کربوهیدراتی با هستۀ کوچک پروتئینی هسـتند  . ان ها نیز می باشد غشا همچنین حاوي پروتئوگلیک

. کل سطح خـارجی سـلول غالبـاً دراي نـوعی پوشـش سسـت کربوهیـدراتی بـه نـام گلیکوکـالیس اسـت            . 

  : خصوصیت مهم می باشند  3کربوهیدراتهاي سطح خارج سلولی داراي 

  . ا داراي بار منفی را دفع می کنند و لذا سایر مولکوله. ـ غالباً بار منفی دارند  1

  . ـ به سایر مولکولها می چسبند و بدین وسیله سلول ها به هم متصل می شوند  2

  . ـ به عنوان گیرندة هورمونهاي اتصالی مانند انسولین عمل می کنند  3

  : دستگاه عملی سلول 

ل از مـایع پیرامـون   اتشـار و انتقـال فعـ   سلول عناصر غذایی و سایر مواد را ازطریق غشاي سلول و به وسیله ان

( خود می گیرد ذرات بسیار بزرگ از طریق اندوسیتوز وارد سلول می شود کـه اشـکال اصـلی آن پینوسـیتوز     

  . است ) ذره خواري ( و فاگوسیتوز ) قطره خواري 

  :  ـ پینوسیتوز 1

وسیتوز یعنی بلعیدن ویزیکولهاي کوچک حاوي مایع خارجی سلولی ، مولکولهاي درشت مانند پروتئینهـا  پین

این مولکولها معموالً به گیرنده هاي مخصوصی بر روي سـطح  . فقط از این طریق می توانند وارد سلول شوند 

ي پوشیده تمرکز یافته اند بور در گوده هاي کوچکی به نام گوده هامزخارجی غشا می چسبند ، گیرنده هاي 

ـ .  ین و میـوزین در سـمت داخـل    رین و فیالمانهـاي اکتـ  شبکه اي شامل پروتئینهاي فیزیکی موسوم به کالت
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یزیکـول وارد سـلول   و پس از اتصال مولکولها به گیرنده ، غشا فرو مـی رود و . غشایی گوده ها قرار گرفته اند 

  . می شود 

  

  

سـانس ،  زرگ مانند باکتریهـا ، سـلول و قسـمتهایی از بافـت در حـال دژ نر     بلعیدن ذرات ب:  ـ فاگوسیتوز  2

 WBCتنها ماکروفاژها و برخـی از  . است، جز آنکه در آن ذرات بلعیده می شوند نه مولکولها  پینوسیتوز شبیه

اگـر ذرات فاگوسـیته بـاکتري باشـند معمـوالً بـه آنتـی        . قادر به فاگوسیتوز هستند ) گلبول هاي سفید (ها 

. بادیهاي خاصی چسبیده و آنتی بادیها نیز با اتصال به گیرنده هاي فاگوسیتی ، باکتریها را با خود می کشند 

  . این عمل واسطه اي آنتی بادیها ، اپسونیزاسیون نام دارد 

مـواد هضـم نشـده کـه     . مواد خارجی پینوسیوزي و فاگوسیتوزي توسط لیزوزومهاي سلول هضم مـی شـوند   

نام دارند ، با فرایند اگزوسیتوز که بر عکس اندوسیتوزاست ، از طریق غشاي سلول دفـع مـی    جسم باقیمانده

  .شوند 

   ATPیتوکندري در ساخت عملکرد م

عبـارت اسـت از برداشـت الکتـرون از اتـم هیـدروژن و تبـدیل آن بـه یـون           ATPنخستین واقعه در ساخت 

میان پروتئینهاي بزرگ گلبـولی موسـوم بـه     هیدروژن ازعبور یون ازآخرین واقعه آن عبارت است هیدروژن ، 
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ATP  سنتاز .ATP   سنتاز آنزیمی است که وقتی یونهاي هیدروژن با اکسیژن ترکیب می شوند تا آب بسـازند

راینـد  اسـتفاده مـی کننـد بـه کـل ایـن ف         ATPبه  ADP، از انرژي و حرکت یونهاي هیدروژن براي تبدیل 

  . گویند  ATPت ي ساخمکانیسم شیمیایی اسمز

ATP  سه عمل سلولی را پیش می برد :  

منتقـل   یم را به بیرون و پتاسیم را به درون سـلول که سد پمپ سدیم ـ پتاسیم، مثالً در:  ـ انتقال غشایی  1

  . می کند 

  در سراسر سلول  ـ ساخت ترکیباتی شیمایی 2

  یبی و آم مثالً در انقباض فیبرهاي عضالنی یا حرکت مژکی:  ـ کار مکانیکی 3



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ٩ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

 

  یبی و مژکی سلول ها حرکات آم

ـ . ه می شود یبی به جابجایی کل سلول نسبت به محیط پیرامون آن گفتحرکات آم ی نمونه اي از حرکت آمیب

مـی  اسـت انجـام    عمدتاً با بیرون زدن یک پاي کاذب که ناشی از اگزوسیتوز. در بافتها است  WBC، حرکت 

یبـی اسـت و حاصـل ظهـور مـواد خـاص شـیمیایی موسـوم بـه مـواد           کموکتاکسی عامل حرکـات آم . گیرد 

  . کموتاکیسک در بافت می باشد 

ـ سـطح داخلـی لولـه هـاي       2ـ سطح مجاري تنفسی   1. تنها در دو جاي بدن انجام می شود  حرکت مژکی

  )لوله هاي فالوپ دستگاه تولید مثل ( رحم 

زیم یـ شرایط مناسب یونی از جمله غلظـت من - ATP  2ـ وجود   1. عامل براي حرکت مژکی نیاز است  2به  

  . و کلسیم 

 . ته مهم ترین نوع حرکت سلولی بدن است حرکت سلول هاي عضالنی تخصص یاف :نکته 

 

براي اطالع از نحوه دریافت جزوات کامل با شماره هاي زیر : نکته مهم
  .تماس حاصل فرمایید

  
66902038-66902061/021 -09372223756 

33338002/013)رشت(  
42342543/013)الهیجان(  


