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استاد کرامت

فصل3دوم (سازمان بندی سلول ها)

جبًذارى تک سلَلی  ،اگرچِ هی تَاًٌذ برای تببدل شًتیکی بِ طَر هَقت بب

ج)هکؼجی تک الیِ:

 )bپیًَذی چشثی

ّن ارتببط سیتَپالسوی برقرار کٌٌذ هثل ّن یَغی در ببکتری ّب ٍ پبراهسی

دس خذاس لَلِ ّبی پیچ خَسدُ ٍ ٌّلِ ی

دسٍى ػلَل چشثی،چشثی رخیشُ هی ؿَد .ایي ثبفت

ٍلی بِ طَر دائن اتصبل زیستی ًذارًذّ .وِ ی ببکتری ّب  ،بیش تر آغبزیبى ٍ

ًفشٍى دیذُ هی ؿَد .ػلَل ّبی ایي ثبفت

ًقؾ ػبیق دهبیی  ،ضشثِ گیش ٍ اًشطی صایی داسد.

بعضی قبرچ ّب بِ ًبم هخور تک سلَلی اًذ.

دس ثبصخزة هَاد اص ادساس ٍ تشؿح داسٍّب

 )cپیًَذی خَى

کلٌی  :جبًذاراى پرسلَلی اًذ ٍ صرف ًظر از اتصبل زیستی کِ سلَل ّب بب ّن

 ،ػن ّب  ،پشٍتَى ٍ یَى پتبػین اص خَى ثِ دسٍى ادساس ًقؾ داسًذ.

دارًذ ٍلی ّر سلَل بطَر هستقل زًذگی هی کٌٌذ .اػپیشٍطیش ٍ ٍلَکغ دٍ

ػلَل ّبی آى هثل گلجَل قشهض(اسیتشٍػیت) فبقذ ّؼتِ اػت .هبیغ ثیي
ػلَلی آى (پالػوب) داسای َّسهَى ثشای استجبط ؿیویبیی اًذ ٍ یب داسای

جلبک سبس اًذ کِ بصَرت کلٌی در آة شیریي زًذگی هی کٌٌذ.

د)اػتَاًِ ای تک الیِ:

ٍلَکس پیکری یک الیِ ای دارد ،در ایي الیِ ّساراى سلَل ٍجَد دارد ٍلی

دس خذاس سٍدُ ٍ هؼذُ ٍخَد داسد ،ػلَل ّبی آى

ّر سلَل 2تبطک بِ سوت خبرج از کلٌی دارد .سلَل ّبی درشت در داخل

ػبصًذُ ی هَکَص  ،اػیذ ٍ آًضین ّبی گَاسؿی ٍ

ایي کرُ تَخبلی بب تقسیوبت خَد کلٌی از سلَل ّبی کَچک تبشک دار تَلیذ

آًضین لیضٍصین اػت.پشٍتئیي ّبی دفبػی هکول دس سٍدُ تَلیذ هی ؿًَذ.

 )dپیًَذی غضشٍف

ُ)ثبفت پَؿـی هظُ داس :

دسػش اػتخَاى ّبی دساص ،ثیٌی ً ،بی ً ،بیظُ

دس فبلَح ،ثیٌی ً ،بی ً ،بیظُ ٍ ًبیظک ٍخَد داسد ٍ ػبصًذُ ی هَکَص اػت.

 ،اللِ گَؽ ٍ ثیي هْشُ ّب ٍخَد داسد.

هی کٌٌذ کِ بب ّضن چٌذ سلَل هبدری از کلٌی هبدر خبرج هی شًَذ.
*در بعضی گًَِ ّبی ٍلَکس سلَل ّبی برای تَلیذهثل جٌسی اختصبصی
شذًذ.
چْبس ثبفت اصلی دس هْشُ داساى
-1ثبفت پَؿـی
یکی اص ػبدُ تشیي ثبفت ّب ثَدُ  ،فضبی ثیي ػلَلی دس آى ّب کن اػتٍ .
دس صیش آى ّب غـبی پبیِ اص خٌغ پلی ػبکبسیذ ّبی چؼجٌبک ثب پشٍتئیي
ّبی سؿتِ ی ٍخَد داسد.
الف) ػٌگفشؿی یک الیِ:
دس ػغح دسًٍی سگ ّب ی خًَی هثل
گلَهشٍل ثَدُ ٍ یب ایدبد کٌٌذُ ی ػذ
خًَی -هغضی اػت  ،دس کیؼِ ّبی َّایی ثشخی ػلَل ّبی آى ػبصًذٓ
ػَسفبکتبًت اػت.

ة)ػٌگفشؿی چٌذالیِ :
دسػغح پَػت ٍ خذاس هشی ٍخَد داسد .دس پَػت سٍی آى یک الیِ
ؿبخی اص ػلَل ّبی هشدُ ٍخَد داسد ٍ دس هشی سٍی آى الیِ قلیبیی
هَکَصی ٍخَد داسد .ػلَل ّبی ایي ثبفت دائوبً دس حبل تقؼین اًذ .آًسین
لیسٍزین در ترشحبت رٍی ایي ببفت ًقش دفبعی دارد.

پشٍتئیي ّبی دفبػی هثل پبدتي  ،پشفَسیي ٍ پشٍتئیي هکول ّؼتٌذ.ثبصٍفیل
خًَی ػبصًذُ ی ّیؼتبهیي (گـبدکٌٌذُ ی سگ خًَی)ٍ ّپبسیي( ضذ
اًؼق بد خَى)اػت .فیجشیٌَطى ٍ پشٍتشٍهجیي دٍ پشٍتئیي هحلَل دس پالػوبًذ.

ثیي ػلَل ّب ٍ هبدُ صهیٌِ ای آى فضبی خبلی ٍخَد داسد .هبدُ صهیٌِ ای
*غـبی هَکَصی ثِ ثبفت ّبی پَؿـی گفتِ هی ؿَد کِ ػلَل ّبی آى

آى داسای قبثلیت اًؼغبف ثب سؿتِ ّبی فشاٍاى کـؼبى اػت.

هَکَص تشؿح هی کٌٌذ .ثبفت پَؿـی اػتَاًِ ی تک الیِ سٍدُ ٍهؼذُ ،
ػٌگفشؿی چٌذ الیِ هشی ٍ ثبفت پَؿـی هظُ داس هدبسی َّایی غـبی
هَکَصی اػت.پَؿؾ هدبسی ادساسی ًیض ًَػی غـبی هَکَصی اػت.
-2ثبفت پیًَذی
ثیي ػلَل ّبی ثبفت پیًَذی ثشخالف ثبفت پَؿـی فبصلِ ی فشاٍاًی ٍخَد
داسد  ،هبدُ ی ثیي ػلَلی کِ فضبی ثیي ػلَل ّب سا پُش هی کٌذ تَػظ خَد
ػلَل ّب ػبختِ هی ؿَد ،.دس هبدُ صهیٌِ ای هوکي اػت سؿتِ ّبی

 )eپیًَذی سؿتِ ای
ایي ثبفت ػبصًذُ ی پَؿؾ سٍی تٌِ ی اػتخَاى ،
کپؼَل سؿتِ ای سٍی هفصل ّبٍ غالف پَؿبًٌذُ
هبّیچِ ّبی اػکلتی اػت کِ دس اداهِ صسدپی سا هی ػبصد .ایي ثبفت
ػبصًذُ ی سثبط اػت .دس ایي ثبفت سؿتِ ّبی ثِ ّن فـشدُ ی کـؼبى
هثل کالطى ٍخَد داسد.

پشٍتئیٌی ًیض ٍخَد داؿتِ ثبؿذ.

 )fپیًَذی اػتخَاى

 )aپیًَذی ػُؼت

ػخت تشیي ثبفت پیًَذی هی ببشذ،

ثبفت پَؿـی پَػت سا ثِ هبّیچِ ّب ی صیشی آى

هبدُ زهیٌِ ای آى دارای کالشى ٍ کلسین است.در ببفت استخَاًی هتراکن

هتصل هی کٌذ.در هبدُ زهیٌِ ای آى اًَاعی از رشتِ

سلَل ّب بطَر هٌظن حَل دایرُ ّبی قرار هی گیرًذ ٍ ػیؼتن ّبٍسع را هی

ّبی پرٍتئیٌی دیذُ هی شَد کِ بیش تر آى ّب

سبزًذ کِ در هرکس ایي سیستن هجرای ّبٍرس یب کبًبل هرکسی قرار دارد .در

کالطى هی ببشٌذ.
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ببفت اسفٌجی سلَل ّب بطَر ًبهٌظن در هبد ُ زهیٌِ ای قرار هی گیرًذ ٍبیي
تیغِ ّبی هبدُ زهیٌِ ای حفرُ ّبی هتعذد ٍجَد دارد.

استاد کرامت

فصل3دوم (سازمان بندی سلول ها)

-3ثبفت هبّیچِ ای ػٌگیي تشیي ثبفت ثذى اػت.

ثبفت ّبی گیبّی

اپیذسم (سٍپَػت) سا هی پَؿبًذ ٍ ػلَل ّبی سٍپَػتی سا دس ثشاثش ػشهب ،

الف )ثبفت هبّیچِ ی اػکلتی

دس ثشؽ ػشضی ػبقِ ٍ سیـِ  ،ػِ ثخؾ ٍخَد داسد.اپیذسم یب سٍپَػت کِ

حولِ ی هیکشٍة ّب ٍ تجخیش آة حفظ هی کٌذ.

ػلَل ّب سؿتِ ّبی اػتَاًِ ای ٍ چٌذ ّؼتِ ای

گیبُ سا هی پَؿبًذ .ثخؾ پَػت کِ ٍػؼت آى دس سیـِ ٍ ػبقِ هتفبٍت

-2ثبفت صهیٌِ ای یب پَػت داسای ثبفت ّبی فشػی صیش اػت :

ّؼتٌذایي ثبفت دس ثخؾ ّبی کِ اسادی ثبؿٌذ

اػت.ثخؾ اػتَاًِ هشکضی داسای پشیؼیکل ،آًٍذّب ٍ هغض اػت.

الف)پبساًـین :دیَاسُ ًخؼتیي ًبصک

ٍخَد داسًذ ثِ ّویي دلیل ثِ هبّیچِ ّبی اسادی

داؿتِ ٍ ثِ ًذست دیَاسُ دٍهیي

ًیض هؼشٍف اًذ .هبّیچِ حلقَی هیض ساُ  ،هبّیچِ حلقَی خبسخی هخشج ٍ

داسًذ ،فضبی ثیي ػلَلی دس آى صیبد

ّوِ ی هبّیچِ ّب دس خالصِ دسع فصل  8اص ًَع هخغظ اًذ.

اػت هثل هیبًجشگ اػفٌدی.پبساًـین
فتَػٌتض کٌٌذُ کلشاًـین ًبم داسد.پبساًـین ّبی خَاى تقؼین هی ؿًَذ.

ة )ثبفت هبّیچِ ی صبف

دس سیـِ آًٍذچَثی ػتبسُ ی ؿکل اػت ٍ آثکؾ ّب ثیي ثبصٍّبی آى قشاس

ة)کالًـین :ثؼیبسی اص ػلَل ّبی ثخؾ خبسخی

ػلَل ّب دٍکی ؿکل ٍ تک ّؼتِ اًذ ،ایي ثبفت

هی گیشًذ دس ػبقِ ّش دػتِ آًٍذی هـخص تش اػت ٍ آًٍذ آثکـی سٍی

پَػت ػبقِ ّبی خَاى سا ؿبهل هی ؿًَذ.

دسػٌجیِ  ،هثبًِ  ،هیضًبی ٍ هیض ساُ  ،لَلِ فبلَح  ،سحن  ،کبسدیب  ،پیلَس ،

آًٍذ چَثی ٍ ثِ ػوت خبسج اػتّ .وچٌیي دس ػبقِ هغض دس هشکض ػبقِ ٍ

دیَاسُ ًخؼتیي آى ّب ضخین کِ ضخبهت ثؼضی ثخؾ ّبی آى ثیـتش

اػفٌگتش داخلی هثبًِ  ،هبّیچِ هظکی ٍخَد داسد.

ّوچٌیي ثیي دػتدبت آًٍذی (ًِ ثیي چَة ٍ آثکؾ) قشاس داسد کِ ثِ آى

اػت .ثؼضی اص ایي ػلَل ّب داسای کلشٍپالػت ٍ ّوچٌیي ػلی سغن ًقؾ

ج)ثبفت هبّیچِ ی قلجی

اؿؼِ هغضی کفتِ هی ؿَد .دس سیـِ ثخـی کِ ثِ کالّک ًضدیک ثبؿذ

اػتحکبهی  ،قبثلیت سؿذ داسًذ.

ػلَل ّب ثِ صَست سؿتِ ّبی هخغظ ٍلی

داسای هغض اػت ٍلی ثِ تذسیح خبی خَد سا ثِ آًٍذ چَثی هی دّذ .هغض

ج-اػکلشاًـین :داسای دیَاسُ دٍهیي ثَدُ ٍ ثِ دلیل چَثی(لیگٌیٌی) ؿذى

هٌـؼت دیذُ هی ؿَد ٍ ثیي ػلَل ّب

دس ػبقِ ثؼیبسی اص گیبّبى ػلفی اص

دیَاسُ  ،پشٍتَپالػن(غـب ّ ،ؼتِ ٍ ػیتَپبػن) خَد سا اصدػت هی دٌّذ.

اتصبالت ػیتَپالػوی دیذُ هی ؿَد .ػلَل ّب هی تَاًٌذ تک یب دٍّؼتِ ای

خٌغ پبساًـین ثَدُ ٍ داسای فضبی ثیي

ایي ػلَل ّب پالػوَدػن ًذاسًذ.فیجش ػلَل دساص کـیذُ اػت کِ ثیي ػبیش

ثبؿٌذ .ثبفت گشّی قلت ًَ ،ػی ثبفت هبّیچِ ای اػت.

ػلَلی صیبد اػت کِ هؼوَالً هَاد

ثبفت ّب ثِ ٍیظُ دس کٌبس ثبفت آًٍذی اًذ .اػکلشٍئیذّب ػلَل ّبی کَتبُ ٍ

*،ػشػت اًقجبض هبّیچِ ّبی قلجی ػشیغ تش اص هبّیچِ ّبی اػکلتی ٍ

غزایی رخیشُ هی کٌٌذ ٍلی دس گیبّبى

گبُ هٌـؼت اًذ کِ پَؿؾ

هبّیچِ ّبی اػکلتی ػشیغ تش اص هبّیچِ ّبی صبف اػت ٍلی اص ًظش هذت

چَثی  ،هغض هشدُ اػت.

داًِ ّب ٍ هیَُ ّب سا هی ػبصًذ.

ًگِ داسی اًقجبض ایي ٍضغ کبهالً ثشػکغ اػت.

*ػلَل ّبی ثٌیبدی  :ػلَل ّبی کَچک  ،فبقذ ٍاکَئل ٍ داسای ّؼتِ ی

-4ثبفت ػصجی :
ػلَل ّبی ػصجی ایي ثبفت ًَ ،سٍى ٍ ػلَل ّبی غیشػصجی آى ًَسٍگلیب
(پـتیجبى) هی ًبهٌذًَ .سٍى ّب هی تَاًٌذ اًتقبل دٌّذُ ّبی ػصجی هثل
اػتیل کَلیي  ،اپی ًفشیي ٍ ًَساپی ًفشیي ٍ حتی َّسهَى (هثل اکؼی
تَػیي ٍ ضذادساس  ،آصاد کٌٌذُ ٍ هْبسکٌٌذُ) ثؼبصًذّ .ؼتِ ی ًَسٍى ّب دس
خؼن ػلَلی ٍخَد داسد ٍ هؼیش ّذایت پیبم اص دًذسیت ثِ خؼن ػلَلی ٍ
اص آى خب ثِ آکؼَى اػت .ثؼضی ًَسٍگلیبّب ػبصًذُ هیلیي ٍ ثؼضی دیگش
تغزیِ کٌٌذُ ًَسٍى اًذ.

ثضسگ اًذ.ایي ػلَل ّبی ػبصًذُ هشیؼتن ساػی ػبقِ ٍ سیـِ اًذ.
*هشیؼتن ّبی سأػی :ایي ػلَل ّب دس ساع ػبقِ ػبصًذُ ی ثشگچِ ّب
ّؼتٌذ ٍ دس ًضدیک ساع سیـِ تَػظ ػلَل ّبی هشدُ ی کالّک حفبظت
هی ؿًَذ .ایي ػلَل ّب ػبصًذُ ی ػِ ثبفت اصلی دس گیبُ ػلفی اًذ:
-1ثبفت سٍپَػتی یب اپیذسهی :داسای ػلَل ّبی توبیض یبفتِ ی تبسکـٌذُ
،کشک ً ،گْجبى سٍصًِ ٍ تشؿح کٌٌذُ کَتیي اػت .ػلَل ّبی ػبصًذُ ی
کَتیي دس ثخؾ َّایی هبدُ ی کَتیي هی ػبصد کِ یک پلی هش اص
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اػیذّبی چشة عَیل اػت.ایي هبدُ الیِ لیپیذی کَتیکَل (پَػتک) سٍی

-3ثبفت ّبدی

ًَع ػلَل

چَثی :قجل اص

تشاکئیذ

دساص کـیذُ ٍ دس اًتْب هخشٍعی اًذ.

ّذایت ؿیشُ

ػٌصش آًٍذی

کَتبُ ٍ پْي اًذ ٍ ثشخالف تشاکئیذّب

خبم هی هیشًذ.

ٍیظگی

هختص گیبّبى گل داس اػت.

آثکـی :ثشای

غشثبلی

ػلَل غشثبلی صًذُ ثَدُ ٍلی اًذاهک ّب

ّذایت ؿیشُ

آثکـی

آى تغییش ؿکل یبفتِ یب حزف هی ؿًَذ ٍ

پشٍسدُ

پبساًـیوی

ػلَل ّوشاُ ثِ آى کوک هی کٌذ.

