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راهنمای آفاردئون:
•مجموعهی آفاردئونهای زیستشناسی ،یک آموزش جمع و جور و خلاصهای
منسـجم ،همراه با تستهای کنکورهای سراسـری  7سال اخیر (داخل
و خارج کشور) است.
•در آفاردئون از چهارچوب کنکور بیرون نرفتیم و حرف اضافه نگفتیم!
•با دقت و وسواس زیاد تستها و مفاهیم را مرتب کردیم تا شما بتوانید
در کمترین زمان ممکن جمعبندی کنید.
•پاسخها را در پایین همان صفحه که تستش هست آوردهایم.
اما قبل ازشروع باید با نمادها و کلیدواژههای آفاردئونی آشنا شوید:
آموزش اصلی قبل از تستها قرار گرفته و یک دید کلی دربارهی مبحث
به شما میدهد.
 :Rجغـد دانا که دقتش خیلی بالاسـت؛ هرجا دلش خواسـت میآید و
حرفی و نکتهای و توصیهای میگوید.
( )  :داخل این پرانتز ،آدرس هر تسـت به اختصار داده شـده ،مثل ًا (89
ـ خارج) ،یعنی کنکور سال  89خارج از کشور!
درصدی که بر روی جلد آمده نشـاندهندهی درصد تستهایی است که
ِ
آزمون تجربی  7سـال گذشـته (داخل و خارج کشور)
از هر مبحث در 14
در کنکور آمده است.
با آن که خیلی دقت کردهایم ،احتمال هرگونه خطا و اشتباه وجود دارد .از
شما توقع داریم ،که اگر به چنین مواردی برخوردید ،ما را هم باخبر کنید.
تهیهی این آفاردئونها ،بدون همدلی و یاری و زحمات این عزیزان ممکن نبود:
دوست عزیز و همکار و استاد فرهیخته آقای رضا امیر که نکات و راهنمایی
ایشان به هر چه پربارتر شدن این مجموعه کمک شایانی کرد.
دکتر هامون سـبطی که با تشـویقها و پیگیریهای صبورانـه باعث به بار
نشستن این پروژه شدند.
آقای حسین نوری عزیز که تصاویر زیبای این مجموعه را از ایشان داریم.
ممنون از همهی شما دوستان عزیز!
شاد و سلامت و پیروز باشید
سیداحمد آلعلی
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تنظیم محیط داخلی و دفع مواد
بخش  :1دفع مواد زائد نیتروژندار در جانوران مختلف
مواد زائد نیتروژندار در نتیجه متابولیسم پروتئینها و اسیدهای نوكلئیك
پدید میآیند .اولین ماده دفعی در این گروه آمونیاك است .تك سلولیها،
بیمهرگان آبزی و بسـیاری از ماهیها ،آمونیاك را كه بسیار سمی است.
مستقیم ًا دفع میكنند .این كار مستلزم وجود آب فراوان در اختیار جاندار
است .در گروههای دیگر مانند دوزیستان ،آمونیاك با صرف انرژی به اوره
تبدیل میشود كه سمیت كمتری دارد .ماده عمده دفعی در پستانداران
نیز اوره است .در خزندگان ،پرندگان و حشرات ،ماده عمده دفعی اوریك
اسـید است كه با صرف انرژی بیشـتر تولید میشود؛ ولی سمیت كمتری
دارد و حتی میتواند بدون آب دفع شود.

Rماده عمده دفعی انسـان اوره اسـت؛ ولـی كلیههای انسـان علاوه بر
اوره ،اوریك اسید نیز دفع میكنند.
Rتبدیل آمونیاك به اوره یا اوریك اسید ،در سلول تولید كننده آمونیاك
انجام میشود ،نه كلیه.
 1ـ مـواد زائـد نیتروژن داری كه توسـط  ..........دفع میشـود ،از تغییر
( 91ـ داخل)
 ..........حاصل شدهاند.
 )2سنجاقك ـ آمونیاك
		
 )1فیل ـ اوره
 )4پلاناریا ـ آمونیاك
 )3كبوتر ـ اوریك اسید

بخش  :2دفع مواد زائد نیتروژندار در انسان
 نفرون :واحد عملی كلیه
هـر نفـرون از چهار بخش تشـكیل میشـود :كپسـول بومن ،لولـه پیچیده
نزدیـك ،لولـه هنله و لوله پیچیـده دور .انتهای هر نفـرون به مجرای جمع
كننده ادرار میرسـد كه بین چند نفرون مشـترك است .به عبارت دیگر
به ازای چند نفرون ،تنها یك مجرای جمع كننده ادرار وجود دارد .مجاری
جمع كننده ادرار به لگنچه میریزند .ادرار از لگنچه توسط دو میزنای به
مثانه برده میشـود و در آن جا ذخیره میشـود .ادرار توسط یك مجرا به
نام میزراه از مثانه خارج میشود.
هر كلیه یك سـرخرگ دارد كه شـاخهای از آئورت اسـت .سـیاهرگ كلیه
نیز یكی از شـاخههای بزرگ سـیاهرگ زیرین را تشكیل میدهد .به این
ترتیب گردش خون كلیه جزء گردش خون است؛ به عبارت دیگر سرخرگ
كلیه خون روشن و سیاهرگ كلیه خون تیره دارد.
سـرخرگ كلیه ،درون كلیه منشعب میشود تا در نهایت سرخرگ كوچكی
بـه نام سـرخرگ آوران پدید میآید كه درون كپسـول بومـن قرار دارد.
پس از سـرخرگ آوران ،شـبكه مویرگی بـه نام گلومرول یا اولین شـبكه
مویرگی قرار دارد .خون از گلومرول وارد سرخرگ دیگری به نام سرخرگ
وابران میشـود و سپس ،شـبكه دوم مویرگی در اطراف مجاری نفرون و
مجرای جمع كننده پدید میآید.
خون دومین شبكه مویرگی ،وارد سیاهرگ كوچك نفرون میشود و از به
هم پیوسـتن این سیاهرگها ،سیاهرگ كلیه پدید میآید .تشكیل ادرار،
نتیجه تبادلات بین خون درون دو شبكه مویرگی و نفرون است.
سـرخرگ کلیه ← سـرخرگ آوران ← گلومرول ← سـرخرگ وابران ←
شبکهی مویرگی دوم ← سیاهرگ کوچک نفرون ← سیاهرگ کلیه
 2 .1اوره و اسـید اوریـك ،هر دو از تغییر آمونیاك حاصل شـدهاند.
فیل ،اوره دفع میكند ،حشرات (مانند سنجاقك) و پرندگان (مانند كبوتر)،
هر دو اسید اوریك دفع میكنند و پلاناریا ،آمونیاك.
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 تبادلات بین خون و نفرون:

تراوش :این عمل در كپسـول بومن انجام میشـود و عامل آن ،فشار خون
درون گلومرول اسـت .در ایـن مرحله هیچ انتخابی بـر روی مواد مفید یا
دفعی خون صورت نمیگیرد و مولكولها صرف ًا براساس اندازه ،به كپسول
بومن وارد میشوند .مثل ًا قندهای ساده و آمینواسیدها( كه در حالت عادی
نباید در ادرار وجود داشته باشند) در این مرحله به نفرون راه مییابند.
باز جذب :این عمل در شبكه دوم مویرگی انجام میشود .مواد بازجذب شده،
از نظر مكانیسم بازجذب (فعال یا غیرفعال) به سه گروه تقسیم میشوند.
همیشه فعال:
قندهای سـاده و آمینواسـیدها :در لوله پیچیده نزدیـك و فقط به صورت
فعال بازجذب میشوند.
همیشه غیرفعال:
آب :در لوله پیچیده نزدیك ،شاخهي پائین روی لوله هنله و مجرای جمع
كننده ادرار به صورت غیرفعال (اسمز) بازجذب میشود.
اوره :بازجـذب اوره نیـز غیرفعال اسـت .این عمل در مجـرای جمعكننده
ادرار و در نتیجه افزایش غلظت اوره به خاطر بازجذب آب ،انجام میشود.
فعال و غیرفعال:
 :NaClبازجذب فعال در لوله پیچیده نزدیك ،بخش ضخیم شـاخه بالاروی
هنلـه ،لوله پیچیـده دور و مجـرای جمعكننـده؛ بازجذب غیرفعـال فقط در
بخش نازك شاخه بالاروی هنله
بیكربنـات :بازجـذب غیرفعـال در لوله پیچیـده نزدیك؛ بازجـذب فعال در
لوله پیچده دور
ترشـح :این عمل عكس بازجذب اسـت .در عمل ترشـح ،برخی مواد زائد،
مانند كراتینین ،كه باید از بدن دفع شوند ،از خون دومین شبكه مویرگی
به نفرون وارد میشوند .مكانیسم ترشح همواره انتقال فعال است و در
لولههای پیچیده دور و نزدیك انجام میشود .یون پتاسیم و یون هیدروژن
نیز از جمله مواردی هستند كه در نفرونها ترشح میشوند.

 تنظیم اسیدیته محیط داخلی
كلیهها علاوه بر دفع مواد زائد ،نقش مهمی در هومئوستازی (حفظ حالت
پایـدار) دارند .یكـی از نقشهای كلیههـا در این مورد ،تنظیم اسـیدیته
مایعات بدن اسـت .بـه این منظور ،كلیـه بازجذب بیكربنات و ترشـح یون
هیدروژن را تنظیم میكند:
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در پاسخ به اسیدی شدن محیط داخلی:
افزایش دفع ( H +از طریق افزایش ترشح)
كاهش دفع بیكربنات (از طریق افزایش بازجذب)
در پاسخ به قلیایی شدن محیط داخلی:
كاهش دفع ( H +از طریق كاهش ترشح)
افزایش دفع بیكربنات (از طریق كاهش بازجذب)

Rمادهای مانند بیكربنات كه در كلیه بازجذب میشود ،همیشه بازجذب
میشود ،فقط برحسب شرایط و نیاز ،ممكن است مقدار بازجذب آن كمتر
یا بیشتر شود و هرگز ترشح نمیشود .به همین ترتیب ،مادهای مانند
كه ترشح میشود ،همیشه ترشح میشود و هرگز بازجذب نمیشود.

H+

 تنظیم دفع ادرار:
تولید ادرار در كلیه فرایندی پیوسته است .ادرار با حركات دودی ماهیچههای
صـاف میزنـای به مثانـه وارد میشـود .با افزایـش حجـم ادرار در مثانه و
كشیدگی جدار آن ،انعكاس دفع ادرار برقرار میشود .دو اسفنكتر داخلی
و خارجی با انقباض خود ،مانع دفع ادرار میشوند .اسفنكتر داخلی از جنس
ماهیچه صاف و غیرارادی اسـت و جزء مثانه محسـوب میشود .اسفنكتر
خارجی از جنس ماهیچه مخطط و ارادی است و در میزراه قرار گرفته است.
ماهیچه
صاف دیوار
مثانه

اسفنكتر
داخلی (صاف)

اسفنكتر
خارجی
(مخطط)

 )1حجم ادرار در
مثانه كم است

استراحت

انقباض

استراحت

 )2حجم ادرار در
مثانه زیاد است

انقباض

استراحت

انقباض

 )3هنگام دفع
ادرار

انقباض

استراحت

استراحت

Rمیزنای دارای ماهیچههای صاف است كه با حركات دودی خود ،ادرار
را از لگنچه كلیه به مثانه میرسانند .از سوی دیگر ،اسفنكتر خارجی كه با
انقباض خود از دفع ادرار جلوگیری میكند ،از جنس ماهیچه مخطط است
و در میـزراه قـرار دارد .در مـردان ،میزراه علاوه بـر ماهیچه مخطط برای
جلوگیری از دفع ادرار ،دارای ماهیچههای صاف نیز هست كه با انقباض
خود ،درعمل انزال ،اسپرمها را خارج میكنند.
 2ـ با فرض اینكه آنزیمهای هیدرولیزكنندهی  ATPدر كلیههای انسان،
غیرفعال شوند .......... ،بهطور كامل متوقف میشود.
 )4تشكیل ادرار
 )3بازجذب
 )2تراوش
 )1ترشح

( 87ـ داخل)

 3ـ در كلیهی انسان سالم ،بازجذب  ..........در لولهی پیچخوردهی دور،
برخلاف شیب غلظت و در لولهی پیچخوردهی نزدیك ،در جهت شیب انتشار
( 87ـ خارج)
است.
)1

H+

 )2آمینواسید

NaCl )3

)4

HCO 3−

ِ
سـاختار بافت پوششـی  ..........با كیسـهی هوایی مشابه
 4ـ در انسـان،
( 88ـ داخل)
است؟
 )4غدد معدی
 )2لولهی هنله  )3گلومرول
 )1نایژك
 5ـ در انسان ،لولهی جمعكنندهی ادرار ،برخلاف لولهی پیچخوردهی نزدیك،
نسبت به  ..........نفوذپذیر است.
 )4كلرید سدیم
 )3بیكربنات
 )2اوره
 )1آب

( 88ـ داخل)

 6ـ لولـهی خمیده دور ،میتواند  ..........را به درون نفرون ترشـح كند.


 )1اوره

 )2بیكربنات

 )3آمینواسید

( 88ـ خارج)

 )4پنیسیلین

 1 .2توقـف فعالیـت آنزیمهـای هیدرولیـز كننـدهی  ، ATPیعنـی عدم
تجزیهی  ATPو حاصل نشدن انرژی زیستی .انرژی حاصل از  ، ATPصرف
فرآیند انتقال فعال میشود .از بین مراحل مختلف تشكیل ادرار ،تراوش
پدیدهای صرفا فیزیكی است كه به انرژی  ATPوابسته نیست ،در بازجذب،
برخی مواد از طریق انتشار باز جذب میشوند و برخی مواد از طریق انتقال
فعال ،لذا بازجذب به طور كامل متوقف نمیشود و در نهایت ادرار هم تولید
میشود ،ولی ترشح ،تنها از راه انتقال فعال و با صرف انرژی  ATPصورت
میگیرد و در صورت نبودن انرژی زیستی ،به طور كامل متوقف میشود.
ِ
بازجذب  ، HCO 3−در لولهی
 4 .3با توجه به شكل  5ـ  7كتاب درسی،
پیچخوردهی نزدیك به روش غیرفعال (در جهت شـیب غلظت یا انتشـار)
و در لولـهی پیچخوردهی دور ،به روش فعال (خلاف جهت شـیب غلظت یا
انتقال فعال) ،صورت میگیرد.
 3 .4بافت پوششی كیسههای هوایی ،دیوارهی داخلی رگها ،مویرگها
و گلومرول ،همگی از نوع پوششی سنگفرشی ساده هستند كه این بافت
متناسـب بـا نقش آنها ،یعنـی تبادل مواد اسـت .بافت پوششـی نایژك،
اسـتوانهای مژهدار ،بافت پوششی غدد معده ،اسـتوانهای ساده و بافت
پوششی لولهی هنله ،مكعبی ساده (تك لایه) است.
 2 .5اوره ،در لولهی جمعكنندهی ادرار (كه جزو نفرون نیست) ،به روش
غیرفعال (انتشار) ،بازجذب میشود .در مورد نحوهی بازجذب دیگر مواد در
بخشهای مختلف نفرون ،به جدول و نكات اشاره شده در بالا مراجعه كنید.
 4 .6در لولههای خمیدهی نزدیك و دور ،داروها ،سموم و یون  ، H +با صرف
انرژی (به صورت انتقال فعال) ترشح میشوند .پنیسیلین ،یك دارو است!
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