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گفتار
فرایند لقاح با برخورد غشای یک اسپرم به غشای اووسیت ثانویه موجود در لولۀ رحم آغاز می شود.۳

اووسیت ثانویه آزاد شده از تخمدان  از شیپور فالوپ وارد لولۀ رحم می شود  با حرکات زوائد انگشت مانند، انقباض دیواره و زنش مژک های لولۀ رحم  به سمت رحم حرکت می کند.
مایع منی، میلیون ها اسپرم را وارد رحم کرده ولی فقط تعداد کمی از آن ها در لولۀ رحم به اووسیت ثانویه می رسند و یکی از آن ها می تواند لقاح کند.

اووسیت ثانویه در الیۀ خارجی خود باقی ماندۀ یاخته های فولیکولی دیپلوئید تخمدان و در الیۀ داخلی خود الیۀ شفاف ژله ای دارد.
کیس�ۀ آکروزوم س�ر اس�پرم در حین عبور از الیۀ خارجی اووس�یت )یاخته های فولیکولی( پاره ش�ده و آنزیم های آن الیۀ داخیل ژله ای اووس�یت را هضم می کند. )الیۀ داخلی س��اختار یاخته ای ندارد.(

لق ح

36 ساعت پس از لقاح )حدود روز 16 دورۀ جنسی(، اولین میتوز تخم در لولۀ رحم آغاز شده و به تدریج تودۀ یاخته ای توپری به اندازۀ یاختۀ تخم به نام موروال در لولۀ رحم ایجاد می کند.
میتوز در لولۀ فالوپ بدون رشد حجمی یاخته ها صورت می گیرد و ابتدا دویاخته ای، بعد چهاریاخته ای و سپس تودۀ توپر موروال چندیاخته ای می شود.

موروال حاوی یاخته های بنیادی جنینی می باشد که قادر است به همۀ بافت های جنینی و پرده های خارج جنینی تبدیل شود.
تودۀ توپر موروال پس از رسیدن به رحم به شکل کرۀ توخایل و پر از مایعات به نام بالستوسیست )بالستوال( می شود.  در هنگام تشکیل بالستوسیست، جدار لقاحی پاره می شود.

در مراحل موروال و بالستوال، سرعت تقسیم یاخته و تعداد نقاط آغاز همانندسازی یاخته ها زیاد می شود.
اندوختۀ غذایی تخمک، تا چند روز سبب تغذیۀ یاخته های حاصله می شود.

وق یعاپسااتالق ح

تروفوبالست  یک الیۀ یاختۀ بیرونی دور تا دور می باشد  با تکثیر خود  تولید برون شامۀ جنین یا پردۀ کوریون می کند  کوریون به همراه آندومتر  سبب تولید جفت می شود.
تودۀ یاخته ای درونی  تجمع یاخته های درونی این توده می باشد  حالت بنیادی تخصص نیافته دارند و توانایی تبدیل به یاخته ها، بافت ها و اندام های متفاوت جنینی را دارند

الیه های زاینده، بافت ها و اندام های مختلف جنین را می سازند. 
تودۀ یاخته ای درونی بالستوسیست، قدرت تبدیل به پرده های خارج جنینی را ندارد.

حفرۀ درون بالستوسیست  حاوی مایعی در اطراف یاختۀ درونی توده می باشد.

اجزایابالستوسیدز

جفت در اثر ادغام کوریون و جدار داخلی رحم از هفتۀ دوم جنینی تمایز آن شروع شده و تا هفتۀ دهم ادامه دارد.
بند ناف در بخش جنینی جفت ایجاد می شود که رابط بین جنین و جفت و حاوی دو سرخرگ تیره و یک سیاهرگ قطور روشن می باشد.

جفت: رابط بند ناف و دیوارۀ رحم است.
بند ناف: رابط بین جنین و جفت است )رحم مادر  جفت ) آندومتر - کوریون(  بند ناف  جنین(

دو سرخرگ بند ناف، خون تیره جنین را به جفت و یک سیاهرگ آن خون روشن مادر را از جفت به جنین می رساند.
سیاهرگ بند ناف، مواد مغذی، اکسیژن و برخی پادتن ها را از راه جفت از مادر به جنین می رساند  سبب تغذیه و محافظت جنین می شود.

مواد دفعی جنین از دو سرخرگ بند ناف از راه جفت به بدن مادر می رسد.
عوامل بیماری زا، نیکوتین، کوکائین، الکل و داروها نیز می توانند از مادر به جنین برسند  روی رشد جنین تأثیر دارند.

خون مادر و جنین، در جفت به دلیل وجود پردۀ کوریون مخلوط نمی شود.
هورمون HCG مترشحه از کوریون جنین  خون مادر  اثر بر جسم زرد تخمدان مادر  تداوم ترشح پروژسترون  حفظ جدار رحم مادر

سیاهرگ بند ناف، همانند مویرگ کالفکی کلیه و سیاهرگ های ششی، خون روشن دارد.

جفزاوابندان ف

تعدادی اسپرم می توانند از الیه های خارجی اووسیت عبور کنند ولی فقط یک اسپرم از الیۀ داخلی رد می شود.

تخم مراحلارشدااند ن مرگ!!مسنبلوغقبل از بلوغنوزادجنینرشداوانمواجنین

ورود هستۀ اسپرم به 
سیتوپالسم اووسیت ثانویه

شروع تقسیم میوز 2 در 
اووسیت و ایجاد تخمک

ادغام شدن پوشش 
هستۀ اسپرم و تخمک

مخلوط شدن دو ردیف 
کروموزوم های اسپرم و تخمک

 تشکیل یاختۀ تخم از هستۀ
دو گامت و سیتوپالسم تخمک

بعد از تماس غشای اسپرم 
و اووسیت ثانویه

ادغام دو غشای دو یاخته و 
ورود هستۀ اسپرم به اووسیت

تغییرات در سطح 
درونی اووسیت

تجمع و اگزوسیتوز مواد ریزکیسه های اووسیت 
که حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحی می باشند.

تشکیل جدار لقاحی در اطراف غشای 
اووسیت ثانویه با اگزوسیتوز ریزکیسه ها

ممانعت از ورود 
سایر اسپرم ها

ایجاد حفره برای جایگزینی جنین )بالستوسیست( در جدار رحم  فرایند جایگزینی جنین در رحمترشح آنزیم های هضم کننده از آن  تخریب یاخته های جدار رحم
مواد مغذی مورد نیاز یاخته های جنینی ابتدا از بافت های تخریب شدۀ آندومتر مادر فراهم می شود.

وظ یفاالیا﹦ابیرونیا
به الیه های زایندۀ جنینی نزدیک می باشد ولی ابتدا در یک سمت آن قرار دارد.درون شامۀ جنین )آمنیون( بالستوسیدزا)تروفوبالسز(

در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد.

برون شامۀ جنین )کوریون(

هورمون HCG ترشح می کنند  وارد خون مادر می شوند
اساس تست های بارداری می باشد.

سبب حفظ جسم زرد می شود  تداوم ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد را سبب می شود.
وجود HCG و پروژسترون از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد مادر در دوران بارداری ممانعت می کند.

در تشکیل جفت و بند ناف نقش دارد و زوائد انگشتی به سمت آندومتر مادر دارد.
خارجی ترین پردۀ جنینی و چسبیده به رحم مادر می باشد.

مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین می شود ولی مواد را مبادله می کند.

مهزاتریناپرسهای یا
مح فظزاکننده

منشأاپرسهای یامح فظزاکنندها
سرااطرافاجنینامیاشوس
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اگر تودۀ درونی بالستوسیست در ابتدای دوران جنینی به دو یا چند قسمت تبدیل شوند  بیش از یک جنین ایجاد می شود که همگی همسان و هم جنس می باشند  اگر کاماًل از هم جدا نشوند  به هم چسبیده متولد می شوند.

اگر از هم جدا شوند  چندقلوهای جدا از هم همسان هستند.دو یا چند قلوهای همسان در اثر لقاح یک اسپرم با یک تخمک بوده اند  یک نوع جنسیت دارند
اگر از هم جدا نشوند  چندقلوهای به هم چسبیدۀ همسان هستند.

شباهت و تفاوت چندقلوهای ناهمسان همانند سایر فرزندان خانواده می باشد  جنسیت آن ها می تواند یکسان یا متفاوت باشد.دوقلوهای غیرهمسان در اثر چند اسپرم و چند تخمک ایجاد می شوند 
در این حالت، تخمدان های مادر در یک دورۀ جنسی، بیش از یک اووسیت ثانویه آزاد کرده اند.

تشکیلابیشااتایکاجنیناسراب رساری

در اثر عدم تولید اسپرم یا تخمک در برخی زنان یا مردان رخ می دهد.
می تواند در اثر عدم لقاح موفق بین اسپرم و تخمک نیز رخ دهد.

با روش ها و فناوری هایی می توان برخی از آن ها را برطرف کرد.
ن ب روری

روشی تشخیصی با استفاده از امواج صوتی با فرکانس ابال می باشد.
برخالف اشعۀ X رادیولوژی، امواج سونوگرافی برای جنین ضرری ندارد.

امواج با کمک دستگاهی وارد بدن شده و ابزاتب آن ها را به صورت نوار ویدئویی نشان می دهد. 
می تواند بارداری را در ماه اول تشخیص دهد.

اندازه گیری ابعاد جنین برای تعیین سن، جنسیت جنین و سالم بودن جنین از لحاظ حرکتی و عملکردی برخی اندام ها )از جمله قلب، در ماه دوم( را نشان می دهد.
ضربان قلب از هفتۀ چهارم آغاز می شود ولی در ماه دوم، حرکات قلب با سونوگرافی، قابل مشاهده می باشد.

سونوگرافیا)صوتانگ ری(

اکسی توسین در هیپوتاالموس ساخته و در هیپوفیز پسین ذخیره می شود.
اکسی توسین سبب تحریک ماهیچه های دیوارۀ رحم شده  سبب شروع انقباضات رحم شده  به تدریج دفعات و شدت آن زیادتر می شود.

با خودتنظیمی مثبت و تزریق پزشکان  اکسی توسین در خون مادر زیادتر می شود  افزایش انقباضات رحم شروع دردهای زایمان
دهانۀ رحم با هر بار انقباض بیشتر باز می شود  فشار سر جنین بیشتر می شود  خروج نوزاد از رحم آسان تر و سریع تر می شود.

در موقع زایمان  ابتدا سر و سپس بقیۀ بدن جنین خارج می شود  سپس با ادامۀ انقباضات رحم  جفت و اجزای مرتبط با آن )بند ناف( خارج می شود.
زایمان وقتی تمام می شود که عالوه بر جنین، جفت و سایر بخش های مرتبط با آن نیز خارج شوند.

بعد از زایمان  اکسی توسین، ماهیچه های صاف غدد شیری پستان را منقبض کرده  خروج شیر از غدد شیری را آسان و سریع تر می کند.

تولید اکسی توسین بیشتر در هیپوتاالموس و ترشح از هیپوفیز پسین به خون  افزایش ترشح شیر از غدد شیری مادرمکیدن نوزاد از نوک غدد شیری مادر  خودتنظیمی مثبت
تولید و ترشح پروالکتین بیشتر از هیپوفیز پیشین به خون  تولید شیر بیشتر در غدد شیری مادر

نقشااس سیایورمونای اسراتایم ن

متخصصان زنان و زایمان برای پیش بینی تاریخ زایمان، 284 روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی اضافه می کنند.
مدت زمان بارداری 36 هفته یا حدود 9 ماه می باشد.

در زایمان غیرطبیعی )سزارین(، با عمل جراحی نوزاد خارج می شود ولی زیاد توصیه نمی شود.
مادران باردار ممکن است تا پایان هفتۀ چهارم بعد از لقاح، از بارداری خود مطلع نباشند.

در زایمان طبیعی ابتدا سر جنین به سمت پایین فشار می آورد  کیسۀ آمنیون پاره می شود  مایع آمنیوتیک یک مرتبه به بیرون از واژن رانده می شود  نشانۀ نزدیک بودن زایمان است.

تولدا-اتایم ن

!XY است یا XX جنسیت جنین در بدو تشکیل یاختۀ تخم، با آزمایش کروموزومی مشخص می شود که

تولید تروفوبالست و تودۀ یاخته ای درونی بالستوسیستیتقسیم میتوز در لولۀ رحم و ایجاد موروال  تولید بالستوسیست در رحم 
شروع جایگزینی در رحم

وقایع ماه اول

یفتا﹦ااول

سهام یا﹦ااول

تشکیلااندامای یاجنینی

شروع نمو رگ های خونی
شروع نمو روده یفتا﹦ابعد

اندام های جنسی مشخص شده اند  با سونوگرافی جنسیت جنین مشخص می شود.
جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص شده است. انته یام هاسوم

تولید جوانۀ دست و پا، پس از نمو روده
شروع به تشکیل شدن اندام های اصلی بدن )شروع نمو اندام ها(

شروع ضربان قلب  هنوز قلب شکل نگرفته است ولی ضربانات آن آغاز شده است.
ت اانته یام هااول

همۀ اندام های بدن مشخص می شوند. م هاسوماجنینی

برخی اندام ها مثل شش، بعد از تولد شروع به عمل می کنند.جنین به سرعت رشد می کند  اندام های آن شروع به عمل می کنند
در انتهای سه ماهۀ سوم  جنین قادر به زندگی در خارج از بدن مادر است. سهام یا﹦اسوماواسوم

شروع تولید هورمون HCGتشکیل الیۀ زایندۀ جنینی در تودۀ یاختۀ درونی بالستوسیست  تولید کوریون
شروع تشکیل و تمایز جفت

شروع تمایز جفت و ایجاد الیۀ زایندۀ جنینی هم زمان و پس از جایگزینی می باشد.
یفتا﹦اسوم
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گفتار
در آبزیانی مثل ماهی ها، دوزیستان و بی مهرگان آبزی دیده می شود.۴

ابتدا محافظ جنین از عوامل نامساعد محیطی است.تخمک دیوارۀ چسبناک ژله ای دارد  پس از لقاح، تخم ها را به هم می چسباند  الیۀ ژله ای تخمک آن ها
سپس غذای اولیۀ جنینی می باشد.

برای افزایش احتمال برخورد گامت ها به هم  والدین گامت های زیادی را هم زمان وارد آب می کنند.

عواملی که سبب هم زمانی ترشح گامت های والدین در آب می شود
دمای محیط و طول روز

آزاد کردن مواد شیمیایی توسط والد نر یا ماده
بروز برخی رفتارها مثل رقص عروسی در ماهی ها

لق حاخ رجی

در کرم های پهن و حلقوی دیده می شود  یک فرد هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد.

هر فرد تخمک های خود را بارور می کند.  هیچ گامتی از بدن آن ها خارج نمی شود.در کرم های پهن )کرم کبد(
از جلو به عقب بدن، رحم، تخمدان و بیضه ها قرار دارند.

در کرم های حلقوی )کرم خاکی(
لقاح دوطرفی انجام می شود )دگرلقاحی دارند(.

اسپرم های هرکدام تخمک دیگری را بارور می کند  فقط اسپرم ها از بدن خارج می شوند.
تخم ها در بدن هر کرم خاکی تشکیل می شود.

نرم سها)یرم فروسیز(

تولیدمثلاجندیاخ صا
سرااج نورانیاخ ص

نوعی تولیدمثل جنسی است که فرزند فقط از والد ماده ایجاد می شود  فرد حاصل، صد درصد کروموزوم هایش را از والد ماده گرفته است.
طی بکرزایی، تخمک، بدون لقاح وارد اینترفاز می شود و میتوز می کند.

بکرتایی

n2 ایجاد می شوند  برخی تخمک ها با میتوز طی بکرزایی زنبور عسل نر هاپلوئید ایجاد می کنند. تخمک ها در اثر میوز ملکه 
n2 می سازند. برخی تخمک ها با اسپرم )حاصل از میتوز زنبور نر( لقاح کرده و دوباره زنبور عسل ماده کارگر یا ملکه 

تنبوراعدل

حاصل بکرزایی است و با میتوز به تولید اسپرم می پردازد.
در اثر لقاح ایجاد نشده است  فقط یک ردیف یا مجموعۀ کروموزوم دارد که با هم غیرهمتا می باشند.

صد درصد ژن های هستۀ خود را از نصف ژن های والد ماده گرفته است.
)ا )n تنبوراعدلانر

حاصل لقاح از اسپرم و تخمک می باشند.

قدرت لقاح و ایجاد تخمک ندارند )نازا هستند (.کارگرها
با رفتار دگرخواهی، نقش محافظت و تغذیه برای سایر تخم ها دارند.

همۀ ژن های والد نر خود را گرفته اند.
نصف ژن های والد مادۀ خود را گرفته اند.

تنبورام سها)ملکهای اک رگر(

در جانوران خشکی زی و برخی آبزیان مثل سخت پوستان و برخی ماهی ها مثل کوسه ماهی دیده می شود.
این لقاح نیازمند دستگاه های تولیدمثلی با اندام های تخصص یافتۀ جنسی می باشد.

اغلب تخم در بدن جانور ماده و پس از ورود اسپرم ها ایجاد می شود.

تخمک ها از جانور ماده وارد حفره ای در بدن جنس نر می شوند.لق حاساخلی
لقاح در جنس نر صورت گرفته  جنس نر جنین ها را در بدن نگه می دارد  پس از مراحل رشد و نمو  نوزادان متولد می شوند. لق حاسرااسبکام یی

در این لقاح تعداد اسپرم ها زیاد ولی تعداد تخمک کم می باشد.

اساس تولیدمثل جنسی همانند اساس حرکت در همۀ جانوران مشابه است ولی چگونگی انجام، مراحل آن، حفاظت و تغذیۀ جنین آن ها تفاوت هایی دارد.

تولیدمثلاسراج نوران

تخمک ها که محصول میوز هستند از روی کروموزوم های خود یک نسخه می سازند  سپس با هم ترکیب شده  تخم ایجاد می کنند.
.)AAbb( تخم حاصل از بکرزایی آن ها، در همۀ صفات خالص می باشد سرابرخیام ری 
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در جانوران مختلف بستگی به میزان اندوخته دارد.
در جانوران تخم گذار  اندوختۀ غذایی تخمک زیاد است  در دوران جنینی بین مادر و جنین ارتباط غذایی وجود ندارد )حشرات، پالتی پوس، پرنداگن و خزنداگن(.

در پستانداران )به جز پالتی پوس(  ارتباط خونی بین مادر و جنین وجود دارد  اندوختۀ غذایی تخمک کم است.
در ماهی ها و دوزیستان  دورۀ جنینی کوتاه است  اندوختۀ غذایی تخمک کم است.

انداتۀاتخمکاوااندوختا﹦اغذایی

پس از لقاح، تخم ها را به هم می چسباند.
ابتدا محافظ جنین از عوامل نامساعد محیطی است.

سپس به عنوان غذای اولیه، مورد استفادۀ جنین قرار می گیرد.
سیوارۀاچدبن کاژلهاایاتخمک سرالق حاخ رجی

جنین در رحم کامل مادر، رشد و نمو را آغاز می کند.
از طریق جفت با خون مادر ارتباط غذایی کاملی دارد.

پس از تولد از غدد شیری مادر تغذیه کرده تا زمانی که مستقل شوند.
پدت نداراناجفزاسار

همگی لقاح داخلی دارند.

پوستۀ ضخیم اطراف تخم نقش محافظتی دارد  برای محافظت بیشتر

خزندگان  تخم ها را با ماسه و خاک می پوشانند )الک پشتان(.
پرندگان  روی تخم خود می خوابند.

تخم ها را در بدن نگه می دارد و چند روز مانده به تولد تخم گذاری می کند.پالتی پوس پستاندار
روی تخم ها می خوابند تا رشد و نمو نهایی یابند.

سراج نوراناتخزاگذار

در هر نوع لقاحی، همواره تغذیۀ جنین چندیاخته ای از اندوختۀ غذایی تخمک که حاوی مخلوطی از مواد مغذی است صورت می گیرد. ت اچنداروتابعدااتالق ح

تغذیهاواحف ظزاجنین

جنین در رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز می کند.
نوزاد انرس به دنیا آمده  وارد کیسۀ شکمی مادر شده  ضمن حفاظت، از غدد شیری تغذیه کرده و رشد و نمو را کامل می کند. پدت نداراناکیدهاسارا)ک نگورو(



هدیه
تعداد سؤاالت : 20 / زمان پیشنهادی :  20 دقیقه

در مردان بالغ، نوعی هورمون محرک جنسی بر یاخته هایی اثر می کند که در تمام مراحل زامه زایی مؤثر است، این ……… 1
1(یاختهها،درتغذیهوکمکبهدفاعاززامههادربرابرنوعخاصیازباکتریهاکمکمیکنند.

2(هورمون،دررشداندامهایجنسیوبروزصفاتثانویهجنسینیزاثرگذاراست.
3(هورمونمیتواندبهمقدارکمیدرزنانازغددیدرحفرهشکمینیزترشحشود.

4(یاختهها،بدوناتصالسیتوپالسمیبهیاختههایمسیرزامهسازیبهتمایززامههاکمکمیکنند.
در مورد مکانیسم لقاح در انسان و وقایع پس از آن چند مورد زیر صحیح می باشد؟ 2

الف( الیه ای از مام یاخته که سبب پاره شدن آکروزوم می شود، تولید استروژن می کند.
ب( با شروع فرایند لقاح، ابتدا هضم الیه داخلی مام یاخته و سپس تغییراتی در سطح این یاخته ایجاد می شود.

ج( در مراحل تشکیل کره توپر و توخالی حاصل از تقسیمات جنینی، تعداد جایگاه عمل آنزیم همانندسازی )هلیکاز( زیاد می شود.
د( خارجی ترین بخش توده یاخته ای درونی بالستوسیست، الیه ای به نام تروفوبالست است.

4(4مورد 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 
کدام گزینه ترتیب قرارگیری یاخته های زیر در دیواره لولۀ زامه ساز انسان را از خارج به وسط لوله در دو جفت کروموزوم همتا به درستی نشان می دهد؟ 3

د(  ج(  ب(  الف(

4()الف(،)ب(،)د(،)ج( 3()ج(،)الف(،)ب(،)د(  2()الف(،)ج(،)ب(،)د(  1()د(،)ب(،)ج(،)الف( 
چند عبارت زیر در مورد مجاری مسیر انتقال زامه ها در مردان نادرست است؟ 4

الف( دو مجرای زامه بر از جلوی مثانه به عقب می روند و در پروستات به هم ملحق می شوند.
ب( غدد برون  ریزی که مجاری حاوی زامه از درون آن ها می گذرد، بین وزیکول سمینال و پیازی میزراهی می باشند.

ج( به پروستات دو مجرای آن وارد شده ولی یک مجرای حاوی زامه ها خارج می شود.
4(صفرمورد 3(3مورد  2(1مورد  1(2مورد 

در مورد هورمون های محرک جنسی، کدام عبارت صحیح می باشد؟ 5
2(هورمونLHدرنیمۀدومدورۀجنسیسببرشدرحممیشود. 1(هورمونFSHدرمردانسببتحریکترشحهورمونمیشود. 

4(هردوهورموندرهرفرد،سببتحریکهورمونسازیازغددجنسیمیشوند. 3(هردوهورموندرروزهایپایانیدورۀجنسیزنانافزایشمییابند. 
در زمانی از مرحلۀ چرخۀ رحمی که ……… رخ می دهد، امکان ندارد که در چرخۀ تخمدانی، ………  6

1(آمادگیبدنبرایپذیرشجنین-هورمونهایجنسیسببکاهشتولیدهورمونآزادکنندهشوند.
2(سریعترینحالتدررشدجداررحم-مقدارهردونوعهورمونجنسیافزایشیابد.

3(تخریبدیوارۀداخلیرحم-ترشحهورمونهایمحرکجنسیزیادشوند.
4(حداکثرضخامتجداررحم-ممانعتازتولیدFSHوLHرخدهد.

کدام یک عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل نمی کند؟ »چند روز بعد از نیمۀ دورۀ جنسی زنان، ………« 7
2(تولیداندکاستروژنسبببازخوردمنفیمیشود. 1(رحمرشدکردهوفعالیتترشحیآنبیشترمیشود. 

4(مقدارتولیدوترشحLHبابازخوردمثبتباالمیرود. 3(جداررحمبرایپذیرشزامهآمادهمیشود. 
کدام گزینه ترتیب وقایع از شروع لقاح در انسان را به درستی ذکر می کند؟ 8

ب( الحاق غشای زامه به غشای مام یاخته الف( پاره شدن کیسۀ آکروزوم  
د( ادغام هستۀ زامه و هستۀ تخمک ج( برون رانی ریزکیسه های درون مام یاخته 

د ج 4(ب ب  د 3(ج ب  د ج 2(الف د  ج ب 1(الف
کدام یک به درستی ترتیب محل قرارگیری قسمت های نام برده را نشان می دهد؟ 9

رحم جفت بندناف 2(جنین جفت  جنین بندناف 1(رحم
رحم بندناف جفت 4(جنین بندناف  جنین جفت 3(رحم

کدام گزینه جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در لقاحی که نیازمند به اندام جنسی تخصص یافته است، قطعًا ………« 10
2(یکنوعیاختۀجنسیازبدنیکجنسواردبدنجنسدیگرمیشود. 1(الیۀژلهایدراطرافتخمهایمتعددایجادنمیشود. 

4(محفظهایبرایورودنوعییاختۀجنسیضروریاست. 3(احتمالبرخوردیاختههایجنسیافزایشمییابد. 

فصل هفتم
تولید مثل
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چند مورد دربارۀ شکل مقابل نادرست می باشد؟ 11
A( )الف( تقسیمی با قدرت جدا کردن کروموزوم های همتا از یکدیگر می باشد.

B( )ب( تقسیمی است که برخی یاخته های حاصل از آن می توانند وارد اینترفاز شوند.
C( )ج( فعالیتی اس��ت که تخمک ها از روی کروموزوم های خود نسخه ای ایجاد کرده و 

زنبور نر می سازند.
D( جاندار محصول )ج( همانند کاج، یاخته های جنسی خود را طی میتوز ایجاد می کند.

2(2مورد 1(1مورد 
4(4مورد 3(3مورد 

مهره دارانی که در دوران جنینی، هیچ رابطۀ خونی با مادر ندارند، ……… 12
2(میتوانندرحمابتداییداشتهباشند. 1(قطعًادفاعاختصاصیوغیراختصاصیدارند. 

4(غددشیریغذادهندهبهنوزادندارند. 3(اندازۀتخمکبزرگوذخیرۀموادغذاییزیادیدارند. 
چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »اگر تخمک ……… ماده ای 20 کروموزوم داشته باشد، هستۀ هر یاخته ……… کروموزوم دارد.« 13

ب( مار - جاندار نابالغ حاصل از بکرزایی آن، 40 الف( آمادۀ لقاح زنبور - جاندار حاصل از بکرزایی آن، 10 
د( مار - جاندار حاصل از بکرزایی، 20 نوع ج( زنبور کارگر - پیکری ملکۀ حاصله، 40 

4(4مورد 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 
چند عبارت زیر در مورد عوامل و مراحل رشد و تمایز جنین و ترتیب تولید اندام های جنین انسان صحیح می باشد؟ 14

الف( هورمونی که در ابتدای بارداری سبب حفظ جسم زرد می شود، به تداوم ترشح استروژن و پروژسترون کمک می کند.
ب( پس از تشکیل الیه های زاینده اندام های جنینی، جفت شروع به تشکیل شدن می کند.

ج( شکل گیری مشخص قلب، پس از شروع ضربانات قلب جنین صورت می گیرد.
د( مشخص شدن اندام های جنسی، قبل از شروع  به عمل اغلب اندام ها و پس از شکل گیری همه اندام ها صورت می گیرد.

4(4مورد 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 
چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در بدو تشکیل کوریون و آمنیون در جنین، قطعًا ……… نشده است.« 15

ب( جایگزینی جنین، هنوز انجام الف( تولید هورمون جنینی حفظ جسم زرد، هنوز آغاز 
د( الیه های زاینده جنین، تشکیل ج( بند ناف، هنوز تشکیل  

4(4مورد 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 
در بین گونۀ جانورانی که برای ایجاد نسل بعد، ……… 16

1(نیازمنداندامهایتولیدمثلیتخصصیافتهمیباشند،نمیتوانتخمکییافتکهالیهایازآنپسازلقاحتخمهارابههمبچسباند.
2(هیچیاختۀجنسیراازخودخارجنمیکنند،تنوعیبینفرزندانووالدیندیدهنمیشود.

3(دونوعیاختۀجنسیازدوتقسیممتفاوتمیتوزومیوزایجادمیکنند،دیوارۀژلهایتخمکغذایاولیهجنیننرومادهمیباشد.
4(ازرحماستفادهمیکنند،قطعًاپسازتولدفرزند،ازغددشیریخودبهآنغذامیرسانند.

هر یاخته ای از فولیکول بالغ یک زن سی ساله که ……… 17
1(واردلولۀرحممیشود،23نوعکروموزومخطیدارد.

2(درتخمدانباقیمیماند،بهیکجسمزردتبدیلمیشود.
3(واردلولۀرحممیشود،فاقدکروموزومهمتامیباشد.

4(درتخمدانباقیمیماند،تحتتأثیرFSHوLHبهتولیددونوعهورمونجنسیمیپردازد.
کدام عمل زیر در مکانیسم لقاح دیرتر اتفاق می افتد؟ 18

2(ورودهستۀزامهبهسیتوپالسممامیاختۀثانویه 1(ازبینرفتنغشایهستۀمامیاخته 
4(برونرانیریزکیسههایمامیاختهای 3(تشکیلدوبارۀغشایهسته 

در یک انسان بالغ به طور قطع می توان گفت که در بین یاخته های مسیر گامت سازی، هر یاخته ای که ……… 19
1(درلولۀزامهسازبهیاختۀدیگریمتصلنیست،تاژکداربودهودروسطلولهتواناییحرکتدارد.

2(بالفاصلهپسازجداشدندوکروموزومتترادهاایجادمیشود،دوژنمشابهرویXبرایتولیدفاکتورانعقادی8خوندارد.
3(تواناییلقاحدارد،ازفعالیتحلقهدارایاکتینومیوزینیاختهقبلازخودایجادشدهاست.

4(کروموزومهمتادارد،فقطدرغددجنسیافرادقراردارد.
در مورد لقاح، جایگزینی بالستوسیست در جدار داخلی رحم مادر و رشد جنین انسان کدام گزینۀ زیر صحیح می باشد؟ 20

1(زوائدانگشتیاطرافتودۀدرونیجنین،پسازجایگزینیتشکیلمیشود.
2(شروعضربانقلبجنیندرآنماهصورتمیگیردکهاندامهایبدننیزشکلمشخصیمیگیرند.

3(هرالیهاطرافمامیاختهثانویه،بدوننیازبهاکسیژنتواناییتولیدATPدارد.
4(رابطبینبندنافودیوارۀرحم،قبلازایجادالیههایزایندۀجنینیشروعبهتشکیلمیکند.
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منظورسؤال،هورمونFSHویاختههایرستویلمیباشد.یاختههایسرتولیبهیاختههایمسیرزامهسازیمتصلنمیباشندولیترشحاتآنهاتمایززامهها11 14

راهدایتمیکند.
گزینۀ)1(:یاختههایس�رتولیدرتغذیهوکمکبهدفاعزامههابابیگانه خواریباکتریهامؤثرندکهنوعیدفاعغیراختصایصاس�ت.درنتیجه،فقطبر
یکنوعمیکروباثرندارد./گزینۀ)FSH:)2دربروزصفاتثانویۀجنس�یاثرگذارنیس�ت.هورمونمؤثردراینفرایند،تستوستترونبودهکهتحتتأثیرLHاس�ت./
گزینۀ)3(:تستوسرونمیتواندازبخشقشریغددفوقکلیهدرزنانبهمقدارکمتولیدشود)نه FSH!()هورمون های جنسی می توانند از غدد فوق لکیه هم ترشح 

شوند نه هورمون های محرک جنسی(.
فقطمورد)ج(درس�تاس�ت.حتمًادیگرمتوجهش�دهایدکهشروعفرایندلقاحهنگامیاستکهغش�ایزامهبهغشایمامیاختهثانویهبرخوردکندکهاین21 11

عملپسازهضمالیۀداخلیمامیاختهصورتمیگیرد.
الف(نادرس�تاس�ت.ای�نالیهابیق مانتتدهایازیاختههایفولیکولیمیباش�دکهفقطت�اهنگامیکهدرتخمدانهس�تندبهتولیداس�تروژنمیپردازند
)نه پس از تخمک گذاری(./ب(نادرستاست.قبل ازشروعفرایندلقاحهضمالیۀداخلیمامیاختهتوسطآنزیمهایآکروزومیانجامشدهاستوسپسغشایزامه
بهمامیاختهبرخوردمیکند./ج(درس�تاس�ت.اینمراحلموروالوبالس�توالهستندکهسرعتهمانندس�ازیزیادوتعدادنقاطآغازهمانندسازیمتعددترمیشودو
تعدادجایگاههایعملآنزیمهایهمانندس�ازیکننده)هلیاکز(زیاداس�ت)که در زیس��ت دوازدهم در مورد آن بیشتر می خوانید(./د(نادرستاست.تروفوبالستبهصورت
الیهایدراطرافکلتودۀدرونیبالستوسیس�تقرارگرفتهاس�ت.درحقیقت،تروفوبالس�ت،الیۀخارجیازتودۀدرونینمیباشدبلکهبهعنوانیکالیهدراطرافکل

تودۀیاختۀدرونیقرارگرفتهاست.
اینترفازداشتهاستکهباهمانندسازیدرمرحلۀSمضاعفشدهودرشکل)الف(31 1G یاختۀاولیهدرحالت)ج(ابتداکروموزومهایتکرشتهایدرمرحلۀ 13

درمرحلۀپروفاز1تش�کیلتترادمیدهند.س�پسدرش�کل)ب(درمرحلۀتلوفاز1کروموزومهایهمتاازهمجداشده،هستههایهاپلوئیدى مضاعفبهوجودمیآورند
ودرآخردرشکل)د(درمرحلۀتلوفاز2زامیاختکهاحاصلمیشوندکههرکدامدوکروموزومتک کروماتیدىدارند.

موارد)الف(و)ب(نادرستمیباشند.41 11
ال�ف(نادرس�تاس�ت.مجاریزامهبرازکنار و پشتتتمثانهردش�دهودرپروس�تاتبهیکدیگروبهمج�رایخروجیادرارازمثانهیاهم�انمیزراهمتصل
میش�وند./ب(نادرس�تاس�ت.زامههاازدرونیک غدۂ پروستاتعبورمیکنندولیدراینجملهعنوانشدهمجرایعبوریازبینغدد!/ج(درستاست.بهپروستات
س�همجراواردمیش�وددوتازامهبرویکمجرایمیزراه!دقتکنیدکهمیزراهتالحظۀرس�یدنبهپروس�تات،فاقدزامهاستوپسازمشترکشدنبادومجرایزامهبر،

بهصورتیکمیزراهمشترکحاویادراروزامهدرمیآید.
هورمونهایمحرکجنسیرویغددجنسیبیضهوتخمدانافرادمؤثرندومستقیمًادررشدرحمنقشیندارند.51 13

FSHهورمون

اثربریاختهسرتولیبرایتمایززامهداردولیسرتولی،هورموننمیسازد)نادرستیگزینۀ)1((. درمردان

درزنان

ابتدابازخوردمنفیوسپسمثبتدارد.درنیمهاولدوره
رویرشدفولیکولاثردارد.

بابازخوردمنفی،کاهشمییابدتافولیکولجدیددرتخمدانرشدنکند. درنیمۀلوتئال
تافولیکولجدیدرشدکند)درستیگزینۀ)3((. دوبارهزیادمیشود درآخردورهجنسی

LHهورمون

تولیدتستوسترونراالقامیکند)نادرستیگزینۀ)4((. برخالفFSH،روییاختهبینابینیاثرمیکند درمردان

درزنان

ابتدابازخوردمنفیوسپسمثبتدارد. درنیمۀاولدورۀجنسی
تخمکگذاریالقامیشود. دروسطدورهبابازخوردمثبتبهحداکثرمیرسد

بازخوردمنفیدارد مانعرشدفولیکولجدیدمیشود.درنیمهدومدوره
سببرشدجسمزردمیشود.

روزهایآخربههمراهFSHزیادمیشوند.

درنیمۀفولیکولیوپسازروزهایقاعدگی،سریعترینرشدجدارداخلیرحمرخمیدهدکهدراینزمانفقطاسروژنباالمیرود.61 12
درگزینۀ)1(درنیمۀلوتئال،بازخوردیمنفیهورمونهایجنسیرویهیپوتاالموسرخمیدهد،گزینۀ)3(درانتهایدورۀجنسیوابتدایدوره)هم زمان 
با قاعدگی و تخریب دیوارۀ رحم(مقدارهورمونهایمحرکجنسیزیادمیشودوگزینۀ)4(درمرحلۀلوتئالرخمیدهندکهترشحهورمونهایمحرکجنسیمهارمیشود.

نیمهیاوسطدورهجنسیحدودروز14دورهمیباشدکهپسازآنرحمهمچنانرشدمیکندوفعالیتترشحیآننیزبرایجایگزینیجنینزیادمیشودتا71 11
جنیندریکیازحفراتجایگزینشود.

گزین�ۀ)2(:تولی�داندکاس�تروژنوبازخوردمنفیویژۀنیمۀفولیکولیوقبلازتخمکگذاریاس�ت./گزینۀ)3(:جداررح�مبرایپذیرشجنینآماده
میشودنهزامه!/گزینۀ)4(:بازخوردمثبتفقطدرآخرنیمۀفولیکولیرخمیدهد.

دق�تکنیدکهلقاحاززمانیآغازمیش�ودکهغش�اییکزامهبهغشتتایمامیاخت�هثانویهبرخوردمیکندنهاینکهباالیهه�ایاطرافآن)خارجی و داخلی(81 14
برخوردکند.پسگزینههای)1(و)2(ردمیشوندچونفرایند)الف(قبلازشروعلقاحودرزمانعبورزامهازالیۀخارجیاتفاقمیافتد.

آکروزومقبلازاتصالزامهبهغشایمامیاختهپارهمیشود.
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بعدازشروعمکانیسملقاحاعمالزیربهترتیبرخمیدهد:
1(ادغامغشاییکزامهباغشایمامیاختهثانویه

2(تغییراتیدرسطحمامیاختهوایجادپوشش)جدار(لقاحیتوسطریزکیسههایزیرغشایی)با برون رانی ریزکیسه های درون مام یاخته(
3(ورودهستۀدرونسرزامهبهسیتوپالسممامیاختهثانویه

4(ایجادمیوز2مامیاختهثانویهوتشکیلتخمک
5(ادغامهستهوکروموزومهایزامهباتخمکوایجادیاختۀتخم

جفترابطبینرحممادروبندنافاست.بندنافرابطبینجفتوجنیناست.91 12

سؤالدرموردلقاحداخلیاستکهدرکرمهایپهنخودلقاح،یاختههایجنسیچهزامهوچهتخمکازبدنفردنرمادهخارجنمیشود.101 12
گزین�ۀ)1(:ان�دامتخص�صیافتهتولیدمثلیویژهلقاحداخلیمیباش�دولیالیۀژلهایدورتخمهاویژۀلقاحخارجیاس�ت./گزین�ۀ)3(:درلقاحداخلی،
یاختههایجنس�یدراندامخاصبههمبرخوردمیکنندپسش�انسبرخوردافزایشمییابد./گزینۀ)4(:محفظۀموردنظر،محلبرخوردیاختههایجنس�یدربدن

یکوالداست.
فقطعبارات)A(و)C(نادرستهستند.شکل،بیانگربکرزاییولقاحدرزنبورعسلمیباشدکه111 12

)ال�ف(میت�وزایجادکنندهزامه،)ب(می�وزایجادکنندهتخمکو)ج(بکرزاییحاصلازتقس�یممیتوزتخمکو
ایجادزنبورنرمیباشد.

A(نادرستاست.میتوزبرخالفمیوزقدرتتشکیلتترادوجداکردنکروموزوممضاعفندارد.
/B(درستاست.یاختههایحاصلازمیوز،هیچگاهقدرتمیوزدوبارهندارندولیبرخیتخمکهایآنلقاحکرده
)C/.وبرخ�یدیگرباورودبهاینترفازواردتقس�یممیتوزجدیدمیش�وندتابابکرزاییبهتولیدزنب�ورنربپردازند
نادرستاست.تولیدنسخۀجدیدازرویکروموزومهایتخمکولقاحآنهاویژۀمارهایدارایبکرزاییمیباشد.

زنبورعس�لنرتنهاجانوریدرکتابدرس�یاس�تکههمانندگیاهان،یاختههایجنس�یخودرابامیتوز
.)Dایجادمیکند)درستی

رابطۀخونیبینمادروجنینفقطدربرخیپس�تانداراندیدهمیش�ودولیهرمهرهداری،دارای121 11
دفاعاختصاصیوغیراختصاصیمیباش�د)درس�تیگزینۀ)1((.سایرگزینههادرمهرهدارانعمومیتندارند.مثاًلگزینههای)2(و)4(درموردپالتیپوسردمیشوند.

ازطرفیماهیهاودوزیستانمهرهدارانیهستندکهبهعلتکوتاهیدورانجنینیذخیرۀموادغذاییتخمکآنهاکماست)ردگزینۀ)3((.

درتخمگذارانوجانوراندارایلقاحخارجی،رابطۀخونیبینمادروجنینوجودندارد.اینرابطهبهمقدارناقصدرکیسهدارانوبهطورکاملتوسطجفتدراغلب
پستانداراندیدهمیشود.

فقطموارد)ب(و)د(صحیحمیباشند.درزنبورعسل،نرهاهاپلوئیدومادههادیپلوئیدهستند.اگرتخمککههاپلوئیداستدارای20کروموزومباشدپس131 12
هریاختهپیکریوزامهزنبورعس�لنرنیز20کروموزومداش�تهاس�تولیهریاختهپیکریزنبورماده40کروموزومدارد.ازطرفیزنبورحاصلازبکرزایی،نریاستکه
دراثرلقاحتخمکایجادنش�دهاس�ت)نادرس�تیالف(.ازطرفیزنبورکارگرنیزنازاس�توقدرتتولیدتخمکندارد)نادرس�تیج(.درمارهادراثربکرزایی،اگرتخمک

20کروموزومداشتهباشد،مارحاصلهدارای40کروموزوماز20نوعمیباشدچونهرکروموزومیکنوعمشابهازرویخودشساختهاست)درستیبود(.
موارد)ج(و)د(صحیحمیباشند.141 12

الف(نادرس�تاس�ت.HCGمترش�حهازکوریون،باحفظجس�مزردبهتداومترشحپروژستترونکمکمیکند./ب(نادرستاست.هم زمانباتشکیل
جفت،الیههایزایندۀجنینیدرتودۀدرونییاختهایتشکیلمیشوند./ج(درستاست.شکلگیریاندامهاازجملهقلبدرماه دومولیشروعضربانقلبدرانتهای
ماه اولاس�ت./د(درس�تاس�ت.مشخصش�دناندامهایجنسیدرانتهایسه ماهۂ اولاستکهمیش�ودقبلازشروععملکرداندامهادرستته ماهۂ دوموبعداز

شکلگیریاندامهادرماهدومبارداریصورتمیگیرد.
موارد)ب(و)د(نادرستتکمیلمیکنند.کوریونوآمنیونزمانیتشکیلمیشوندکهبالستوسیستجایگزینیراانجامدادهاست)نادرستیب(وهمزمان151 12

باآنهاالیههایزایندهجنینیتشکیلشدهاست)نادرستید(.باتشکیلکوریون،هورمونHCGبرایجلوگیریازتبدیلجسمزردبهسفیدوسقطجنینتولیدمیشود
)درستیالف(ولیهنوزجفتوبندنافتشکیلنشدهاند)درستیج(چونجفتازمخلوطشدنکوریونوجداررحمایجادمیشود.

جان�وراندارایلقاح داخیلنیازمنداندامهایتولیدمثلیتخصصیافتههس�تند.داش�تندیوارۀچس�بناکوژلهایتخمکدرمه�رهدارانکهتخمهارابههم161 11
میچسبانددرلقاحخارجیدیدهمیشود.

گزینۀ)2(:بهطورمثالدرکرمهایپهنیاختههایجنسیازبدنفردخارجنمیشوندولیچونتولیدیاختههایجنسیبامیوزاست،تنوعبینفرزندان
ووالدیندیدهمیشود)همواره میوز سبب ایجاد تنوع می شود(./گزینۀ)3(:درزنبورعسل،یاختۀجنسینربامیتوزویاختۀجنسیمادهبامیوزایجادمیشودامااستفادۀ
غذاییازدیوارۀژلهایتخمکویژۀلقاحخارجیمیباشد./گزینۀ)4(:دقتکنیدکهعالوهبربیشترپستانداران،کرم هپن کبدکهخودباروریداردنیزواجدرحم،بیضه

وتخمدانمیباشدولیغددشیریفقطدرپستاندارانوجودداردوفقطدرمادههاقدرتشیردهیدارند.
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5 درهنگامتخمکگذاری،مامیاختهثانویهواولینجسمقطبی،بههمراهچندیاختۀپیکریاطرافآنهاواردلولۀرحممیشوند.مامیاختهثانویهواولینگویچه171 11
دارای23کروم�وزوممضاع�فولیغیرهمتامیباش�ند.ازطرفییاختههایفولیکولینیزدیپلوئیدهس�تندو23نوعکروموزومدارن�د)چون کروموزوم Y ندارند و هر جفت 

کروموزوم همتای آن یک نوع کروموزوم به حساب می آیند. در حقیقت در زنان هر یاختۀ هسته دار، 23 نوع کروموزوم دارد چه دیپلوئید باشد و چه هاپلوئید!(.

گزینۀ)2(:جسمزردحاصلتعدادزیادییاختۀدیپلوئیداستوهریاخته،یکجسمزردایجادنمیکند./گزینۀ)3(:یاختههایپیکریاطرافمامیاخته،
دیپلوئیدبودهودارایکروموزومهمتاهستند./گزینۀ)4(:پسازتخمکگذاریفقطLHرویجسمزرداثردارد.

درلقاحترتیبانجامگزینههایس�ؤالبهاینصورتاس�تکهابتداگزینۀ)2(وس�پسگزینۀ)4(اتفاقمیافتد،بعدگزینۀ)1(باشروعمیوز2مامیاختهو181 13
درنهایتگزینۀ)3(برایتشکیلدوبارۀغشایهستهدرتلوفاز2صورتمیگیرد.

کروموزومهایهمتادریاختههایدیپلوئیدیقراردارندکهطیمسیرگامتسازی،اینیاختههادربیضهوتخمدانبهعنوانغددجنسیقراردارند.191 14
گزینۀ)1(:زامیاختکوزامهموجوددرلولۀزامهسازمنظوراستکهتواناییحرکتفعالندارند./گزینۀ)2(:برخیزامیاختههایثانویهکهفاقدکروموزوم
XودارایYهس�تند،ژنس�اختفاکتور8خونندارند)البته وجود این ژن روی کروموزوم X را در س��ال آینده می خوانید!(./گزینۀ)3(:زامههاازتقسیمسیتوپالسمو

ایجادحلقۀانقباضیاکتینومیوزیندارایجادنشدهاند،بلکهحاصلتمایززامیاختکهامیباشند.
زوائدانگشتیجنینیمربوطبهالیۀکوریوناستکهپسازجایگزینیازتروفوبالستایجادمیشود.201 11

گزینۀ)2(:ضربانقلبدرماهاولولیش�کلگیریاندامهادرماهدومجنینیرخمیدهد./گزینۀ)3(:الیۀداخیلژلهایمامیاخته،فاقد یاختهوفعالیتزیس�تی
میباشد./گزینۀ)4(:تشکیلجفتمنظوراستکهازهفتۀدوموهم زمانباتشکیلالیههایزایندهالبتهپسازعملجایگزینیدرجداررحمرخمیدهد.
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