
زیست دوم

جلسه ۳۴ و ۳۵

به نام خداوند بخشنده مهربان
هیدر آنزیم هیدرولیز کننده دارد.آنزیم هیدرولیزکننده طی عملکرد خود آب مصرف میکند.هیدر آنزیم کاتاالز ندارد چون آنزیم کاتاال
ز طی عملکرد خود آب تولید میکند.

بدن هیدر از دو یا سه الیه سلولی تشکیل شده است.هیدر مهره دار نیست پس بافت های پوششی و پیوندی و غشای پایه ندارد چ
را که این بافت ها مختص مهره داران هستند.هیدر بافت مشابه بافت پوششی و بخشی مشابه غشای پایه بین دو الیه سلولی خود
دارد که روی هم میشود سه الیه.

وال پستاندار و مهره دار است پس مانند سایر مهره داران:در دوران جنینی سه نوع جوانه دارد؛جوانه دمی.جوانه اندام های حرکت
گلویی.دیافراگم کامل دارد.تنفس ششی دارد.دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی دارد.در دوران جنینی مغز سه ق ی و جوانه حفره 
سمتی دارد.قلب چهار حفره ای و گردش خون مضاعف یا بسته دارد.

وال پستاندار است پس باله ندارد بلکه اندام هایی مشابه باله دارد که از رشد جوانه های حرکتی حاصل شده اند.باله دمی از رشد
دو جوانه حرکتی که برای پا هستند حاصل میشود.باله سینه ای از رشد دوجوانه حرکتی که برای دست هستند حاصل میشود.اندا
م مشابه باله ی دمی آن برخالف باله ی دمی ماهی به صورت افقی است.

وال بزرگترین جانور روی زمین است.بزرگترین جاندار روی زمین درخت سکویا است.

.دیافراگم یک ماهیچه اسکلتی ارادی است پس در سلول های آن الکتات تولید میشود

میزان الکتات تولیدی در سلولهای دیافراگم انسان از وال بیشتر است زیرا عملکرد و تعداد دفعات انقباض دیافراگم در انسان بیشتر
.است

.وال بعد از هوا گیری روی سطح آب میتواند حدود نیم ساعت در اعماق آب شنا کند

.پالنکتون ها که غذای وال هستند بخشی از جلبک های سبز هستند

.مسیر عبور غذا در کیسه گوارشی هیدر دوطرفه است.یعنی غذا از همان مسیری که وارد شده است خارج میشود

.هیدر اغلب ساکن و یا چسبیده به تخته سنگ ها است

.(هیدر کیسه تن است پس گردش خون ندارد بلکه گردش مواد دارد.(ساده ترین گردش مواد در عروس دریایی است

.آیا هیدر همولنف دارد؟ خیر!هیدر اصال دستگاه گردش خون ندارد که بخواهد همولنف داشته باشد

.غذای هیدر سخت پوست کوچک است.مانند دافنی و کشتی چسب

بعضی از سلول های پوشاننده کیسه گوارشی هیدر تاژک دارند بعضی دیگر آنزیم هیدرلیز کننده ترشح میکنند.و بعضی دیگر هم تاژ
ک دارند هم آنزیم اما به احتمال زیاد آنزیم هایشان ترشحی نیست چون در شکل کتاب به خارج سلول ترشح نشده اند پس احتماال
.همین سلول ها هستند که گوارش درون سلولی هیدر را به عهده دارند

سلول های پوشاننده کیسه ی گوارشی هیدر میتوکندری های زیادی دارند چون اونایی که تاژک دارند برای تکان دادن تاژک خود به ا
نرژی احتیاج دارند و اونایی که آنزیم هیدرولیز کننده ترشح میکنند برای عمل اگزوسیتوز به انرژی احتیاج دارند زیرا اگزوسیتوز ان
.رژی زیستی مصرف میکند

اگزوسیتوز:خروج انتقال دهنده عصبی از پایانه آکسونی . خروج هیستامین از ماستوسیت ها

پروتئین هایی که به خارج از سلول ترشح میشوند توسط ریبوزوم های روی شبکه آندوپالسمی زبر ساخته میشوند مانند آنزیم های
.هیدرولیز کننده ترشحی هیدر.بنابراین نتیجه میگیریم که هیدر شبکه آندوپالسمی زبر گسترده و اجسام گلژی زیادی دارد
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