
ۀ  ر ف تس م ال س

ی  ر و آ د  ر ی : گ د ی ن . س ا ر ه ت ر  ه ش ت  ف ه ه  ق ط ن م ر  ی ب د

s.m.seyyedei 1



سلول

محافظ

اجرایی  

دهکنترل کنن

دیواره ی سلولی

یغشاء پالسمای

سمسیتوپال

(مواد زمینه ای )سیتوزول  

(  ....-ریبوزوم –گلژی )اندامک 

هسته   

غشاء هسته   
هستک

شیره هسته 
مواد وراثتی

یادآوری 
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انواع سلول

پرو کاریوت

(هسته مشخص دارند)یوکاریوت 

(د هسته مشخص ندارن) باکتری 

آغازیان
قارچ ها 
گیاهان 
جانوران  

یادآوری 
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ا انواع بافته

پوششی

عصبی  

پیوندی 

(پوست )محافظ 

(دیواره مویرگ ) مبادله مواد

عضالنی

(ارادی ) ماهیچه بازو 

(غیر ارادی ) دیواره ی قلب 

غضروف  
خون  

استخوان 
چربی  

یادآوری 
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نقش مواد غذایی در بدن

ف  رشد بدن و ترمیم بخش های مختل

تأمین انرژی مورد نیاز بدن  

تنظیم فعالیت های بدن  

محافظت از بدن  
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مواد مغذّی 

به طور کامل مورد  . مواد غذایی که توسط انسان مصرف و خورده می شوند •
.نمی گیرند استفاده بدن قرار 

د مغذّی مواقرار می گیرند مورد استفاده بدن انسانبه بخشی از مواد غذایی که •
. گفته می شود 
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آبی رنگداشته باشند به نشاسته مواد غذایی که
سیب زمینی , نان در می آیند مانند تیره
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.رب انداسیدهای چواحدهای سازنده لیپیدها .می باشندلیپیدهادومین گروه ترکیبات آلی •لیپیدها

.تشکیل شده است کربن،هیدروژن واکسیژن از سه عنصر •

.     اسیدهای چرب دو دسته اند•

(  منابع گیاهی  وحالت مایع ) غیراشباع.2(       منابع جانوری و حالت جامد ) اشباع.1•
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دهانقش لیپی

(  ی دارند لیپیدها تقریبا دوبرابر قندها انرژ)کننده انرژی تأمین -1

(یا ضربه گیر در بخش های مختلف بدن ) محافظ -2

( ذخیره در بافت چربی و ایجاد چاقی ) ذخیره ای -3

(در قسمتهای مختلف مانند غشاء ) ساختاری -4
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ا    یکی از وظایف لیپیده
تقش ساختاری
مانند  . آنها می باشد  

اء    لیپیدهای موجود در غش
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(  ذخیره در بافت چربی و ایجاد چاقی ) ذخیره ای 
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پروتئین ها          
.پیوند بین اسید های امینه بوجود می آیداز •

ها شده اند البته برخی از آنتشکیل  C،H،O،Nهای امینه از چهارعنصراسید •
.دارای گوگرد نیز می باشند

نوع اسید امینه وجود دارد 20بدن مادر •
عدد هستند واز ترکیب آن ها کلمه 32اسید های آمینه مانند حروف الفبا که )•

دکه بوجود می آید از ترکیب اسید های آمینه نیز پرو تئین بوجود می آی
(.                                   ا می شود تفاوت پروتئین هباعث آمینهنوع و تعداد اسیدهای , ترتیب 
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تقسیم بندی آمینو اسیدها 
ز غذاهایی اکه بدن با  استفاده را آمینواسیدهایی  : آمینو اسید  غیر ضروری •

.را گویند .می تواند بسازدکه می خوریم، 
ق طور آماده و از طریاین آمینو اسیدها را باید به :ضروری آمینواسیدهای •

.چون بدن نمی تواند آنها را بسازد .آوریمغذاهایی که می خوریم به دست 
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هاوظایف پروتئین 
.مثل آلبومین در تخم مرغ و زئین در ذرت-ذخیره اینقش .1•

.در غشا سلول مانند یک کانال ورود و خروج مواد را انجام می دهند--نقش ساختاری.2•

.پروتئین ها ساختار بعضی هورمون هارا می سازند---نقش هورمونی.3•

هموگلوبین  خون  --نقش حامل.4•

نقش انزیمی  .5•
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اانواع ویتامین ه

محلول در چربی

محلول درآب 

A

D

E

K

C

Bگروه 
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آب
یکى از مهم ترین مواد معدنى موجود در طبیعت و نیز در بدنآب •

موجود در بدن موجودات زنده به آب مقدار. موجودات زنده است
درصد وزن بدن است۹5تا ۶5طور متوسط بین 
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:  سدیم
.به دست مى آوریم( کلریدسدیم)سدیم را با خوردن نمک معمولى ما •

.وجود دارد، اما برخى از غذاها نمک بیشتر دارندغذاها اکثرنمک در •

تادر خون ما باید همیشه مقدار معینى نمک وجود داشته باشد •

را به خوبى منتقل کنند و عصبى هاىاعصاب ما بتوانند پیام •

. هاى ما به انقباض درآیندماهیچه •
.ماهیچه ها مى شویمگرفتگى دچارنمک خون ما کم شود، اگر •
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:  کلسیم
کلسیم  بات نها ترکیبراى سخت شدن استخوا . ، استخوا نهاى او نرم هستندمی شودکودک متولد وقتى •

.استخوان هاى نرم با جذب کلسیم به استخوان هاى سخت تبدیل مى شوند. دار الزم اند
ود را از  هاى او نرم باقى مى مانند و شکل خنرسد، استخوان اگر مقادیر کافى کلسیم به بدن کودک . •

گفته مى شود  راشيتيسم استخوان يا نرمى دست مى دهند که به این بیمارى، 
نیز  ون به انعقاد خپاره شدن رگ ها، در هنگام الزم است و انقباض ماهیچه ها همچنین براى کلسیم •

به ویژه در  از پوکی استخواندوران رشد کودکی و مصرف مقدار کافی کلسیم به ویژه در . کمک مى کند
بزرگسالی جلوگیری می کند
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:  آهن

بخشى از آهن موجود در خون، در مولکول  . خون ما آهن وجود دارددر •
د،  قرمز رنگ است و موجب انتقال اکسیژن مى شوکه هموگلوبین
.شرکت دارد

و هاى آهن دارقرص از افراد مبتال به کم خونى اغلب توصیه مى شود که •
بیشتر استفاده کنندگوشت، جگر، ميوه ها و سبزيجات 
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: ید
.  در اکثر آب هاى آشامیدنى و غذاهاى دریایى وجود داردید •
.  سازدمی (T4و T3)هورمون های تیروئیدی ید ما، با استفاده از بدن •
رار گردن قدر جلوى که مجاور حنجره و تیروئید غده وسیله هورمون ها به این •

.دارد، ساخته مى شوند
هاى یت هورمون های تیروئیدی موجب باال رفتن سرعت واکنش هاى شیمیایى بدن و افزایش فعال•

متورم زرگ و تیروئید برای جذب بیشتر ید بغده اگر به اندازه کافى ید مصرف نکنیم، . مى شودبدن 
.نام داردگواتراین حالت، . شودمى 

و نمو د کمبود یُد عالوه بر بیمارى گواتر، باعث عقب ماندگى هاى ذهنى نیز مى شود، چون براى رش•
او اگر در غذاى مادر یُد کافى وجود نداشته باشد؛ کودکى که در رحم . مغز جنین یُد الزم است

نام  سمکرتینیرشد و نمو است، به نوعى بیمارى عقب ماندگى جسمى و ذهنى که اصطالحاً درحال 
.، مبتال مى شوددارد
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بیشتر بدانید 
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