
6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=+%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C+%25D8%25A8%25D8%25AF%25D… 1/61

1 پادتن ها  .................. (با تغییر)

نمی توانند به آنتی ژن هاي سطح باکتري ها متصل شوند. به آنتی ژن هاي سطح ویروس ها می چسبند.

نمی توانند بیگانه خواري را افزایش دهند. توسط لنفوسیت هاي  ساخته می شوند.

2 اگر جهشی سبب تغییر در آنتی ژن هاي سطح یاخته هاي بدن انسان شود، در مبارزه با آن ها .................. نقش
اصلی را دارد. (با تغییر)

 پرفورین پادتن لنفوسیت  پروتئین هاي مکمل

3 در بروز عالئم حساسیت، کدام یک دخالت دارد؟ (با تغییر)

بازوفیل ائوزینوفیل لنفوسیت  نوتروفیل

4 واحدهاي سازندة کدام، می تواند با سایرین تفاوت اساسی داشته باشد؟ (با تغییر)

گیرندة آنتی ژنی اینترفرون پرفورین آنتی ژن

5 کدام گزینه، در مورد انسان صحیح است؟

ماکروفاژها به وسیلۀ دیاپدز، از دیوارة مویرگ ها عبور می کنند.

ماکروفاژها، تنها فاگوسیت هاي فعال، در خارج خون هستند.

تنها گلبول هاي مربوط به دفاع غیر اختصاصی در خون، مونوسیت ها هستند.

دفاع غیر اختصاصی ممکن است بدون نیاز به پاسخ دمایی باشد.

6 لنفوسیت هاي   .................. (با تغییر)

برخالف لنفوسیت هاي  در  مبارزه با سلول هاي سرطانی، نقش دارند.

در مبارزه علیه ویروس ها نقش دارند. 

با داشتن گیرنده هاي آنتی ژنی در دفاع غیر اختصاصی شرکت می کنند.

با ترشح پرفورین، منافذي در سلول هاي آلوده به ویروس ایجاد می کنند.

7 سازندة هیستامین کدام یاخته است و نقش این یاخته را بنویسید؟

ماستوسیت هاي آسیب دیده، تنگ کردن رگ ها ماستوسیت هاي آسیب دیده، گشاد کردن رگ ها

نوتروفیل، تنگ کردن رگ ها نوتروفیل، گشاد کردن رگ ها
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8 کدام یک از جمالت زیر درست نیست؟

در هر لنفوسیت  و  کشندة بالغ، پروتئین هایی به نام گیرنده هاي آنتی ژن وجود دارد.

هر گیرندة آنتی ژن، شکل خاصی دارد و به آنتی ژن خاصی که از نظر شکل، مکمل آن باشد متصل است.

لنفوسیت هاي T نابالغ در خون وجود دارند. 

پس از برخورد با آنتی ژن، یاخته اي می سازند که توانایی ترشح پادتن را دارد. لنفوسیت هاي 

9 مثال بارز نقص ایمنی اکتسابی کدام است؟

مالتیپل اسکلروزیس سرطان آنفلوانزا  ایدز

10 دفاع اختصاصی در کدام یک وجود ندارد؟

مونارك ماهی  قورباغه کبوتر

11 لنفوسیت هاي  بالغ و  نابالغ از کدام اندام ها وارد خون می شوند؟

تیموس ـ مغز استخوان مغز استخوان ـ تیموس

تیموس ـ تیموس مغز استخوان ـ مغز استخوان 

12 کدام، بیماري خود ایمنی محسوب نمی شود؟

دیابت نوع  مالتیپل اسکلروزیس

در دیابت شیرینی که به اندازة کافی انسولین ترشح نمی شود. ایدز

13 محلی که لنفوسیت هاي  انسانی، توانایی شناسایی سلول هاي خودي از غیرخودي را کسب می کنند در
..................

جلوي ناي واقع شده است. جلوي جناغ واقع شده است. کشالۀ ران قرار دارد. مغز استخوان هاي پهن است.

14 در نشانگان نقص ایمنی اکتسابی گروه خاصی از .................. مورد تهاجم قرار می گیرند.

نوتروفیل لنفوسیت هاي  کمک کننده بازوفیل ها کشنده  لنفوسیت هاي 

15 کدام یک از گزینه هاي زیر، گیرندة آنتی ژنی ندارد؟

سلول  خاطره یاختۀ پادتن ساز لنفوسیت  سلول  خاطره

16 از بین بردن .................. از طریق ایجاد منفذ در آن توسط .................. ممکن نیست. (با تغییر)

ـ پرفورین سلول آلوده به  سلول سرطانی ـ پرفورین

ویروس ـ اینترفرون باکتري ـ پروتیئن هاي مکمل

17 کدام عبارت در مورد همۀ لنفوسیت ها درست است؟(با تغییر)

به طور پیوسته بین خون و لنف در گردشند. تنها یاخته هایی هستند که عوامل بیگانه را از بین می برند.

در طول حیات خود، به سلول هاي خاطره تبدیل می شوند. پس از تولید، ابتدا به جریان خون وارد می شوند.

18 هر گویچۀ سفیدي که  .................. دارد، .................. (با تغییر) 

میان یاختۀ دانه دار - در ایجاد عوارض آلرژي نقش دارد.  تغییر شکل ـ پادتن ترشح می کند.

نقشی در نابودي انگل ها ـ می تواند بیگانه خواري نماید.  توانایی تراگذاري ـ واجد ژن سازندة پرفورین است.
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19 به طور معمول، پالسماي خون انسان سالم، فاقد کدام است؟

اریتروپویتین گاسترین لیزوزیم پروترومبین

20 از بین بردن .................. از طریق ایجاد منفذ در آن، توسط .................. ممکن نیست. (با تغییر)

عامل بیماري کزاز- پروتئین مکمل سلول آلوده به ویروس– پرفورین

عامل بیماري آنفوالنزاي پرندگان- پروتئین مکمل سلول سرطانی - پرفورین

21 کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر)

همۀ مهره داران دفاع اختصاصی دارند.  بی مهرگان و مهره داران، دفاع غیراختصاصی دارند.

مشابه ایمنی اختصاصی در مگس وجود دراد.  در اغلب بی مهرگان دفاع اختصاصی وجود دارد.

22 کدام عبارت جمله روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ «ترشحات سلول هاي آسیب دیدة بدن آدمی
.................. » (با تغییر)

باعث افزایش قطر رگ هاي خونی می گردند. در تراگذاري تمام انواع سلول هاي خونی مؤثرند.

جلوي تکثیر ویروس در سلول هاي سالم را می گیرند. قادرند گلبول هاي سفید را به سوي خود متوجه نمایند.

23 نوزاد نارسی، فاقد غدة  پشت جناغ و جلوي ناي متولد شده است. در این نوزاد، عالیم و اختالالتی مشابه با کدام
بیماري پدید خواهد آمد؟ (با تغییر)

ایدز آسم آنفوالنزاي پرندگان 

24 چند مورد از موارد زیر می توانند توسط سلول هایی که در دفاع اختصاصی شرکت دارند و در اندامی پشت جناغ
بالغ می شوند، ترشح شوند؟ (با تغییر) 

الف) پروتئینی که نوع دیگر آن توسط سلول هاي آلوده به ویروس ترشح می شود. 
ب) پروتئین هایی که با ایجاد منفذ بر روي غشا سلول هاي آلوده به ویروس، آن ها را از بین می برند. 

ج) پروتئین هایی که در خون وجود دارند و بر روي غشاي سلول هاي باکتري، منافذ ریز زیادي ایجاد می کنند. 
د) پروتئین هایی که باعث افزایش بیگانه خواري می شوند.

25 نمی توان گفت که سلول ترشح کنندة پرفورین، .................. (با تغییر)

پروتئین اینترفرون هم می تواند ترشح کند.

داراي مولکول هایی است که کار آن ها برقراري پیوند پپتیدي است.

اندامکی دارد که وظیفۀ تبدیل انرژي شیمیایی گلوگز به انرژي شیمیایی مولکول   را بر عهده دارد.

براي تولید این پروتئین نیازي به انرژي ندارد.

26 چگونگی آزاد شدن هیستامین از ماستوسیتها .................. خروج دوپامین ازپایانۀ آکسونی به شیوة ..................
است.

همانند - اگزوسیتور برخالف - اگزوسیتور

همانند – انتشار تسهیلکننده برخالف – انتشار تسهیلکننده
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27 ماکروفاژها نمی توانند .................. باشند. (با تغییر)

درمبارزه با سلول هاي سرطانی، نقش داشته در دفاع غیراختصاصی بدن مؤثر

در از بین بردن میکروب هاي حبابک نقش داشته  در تولید پرفورین مؤثر

28 ترشحات چه یاخته اي در بدن می تواند بیگانه خواري را افزایش دهد؟ (با تغییر)

یاخته دارینه اي نوتروفیل یاختۀ پادتن ساز گویچۀ قرمز 

29 جانورانی که در شکل مقابل مشاهده می کنید، در داشتن .................. مشترك اند.

 خاطره 

لنفوسیت 

لیزوزیم

پادتن

30 همۀ گلبولهاي سفیدي که  .................. ، همانند  .................. ، از انواع میان یاخته هاي فاقد دانه هستند. (با
تغییر)

گیرنده هاي آنتی ژنی دارند – مونوسیت ها از مویرگ ها خارج می شوند – بازوفیل ها

در دفاع شرکت می کنند – مونوسیت ها بیگانه خواري می کنند – ماکروفاژها

31 کدام مولکول ها قطعًا در بخش  از  هماتوکریت هر انسان سالم، وجود دارند؟

هموگلوبین و هیستامین هموگلوبین ، و اینترفرون

گیرندة آنتی ژنی، پادتن پرفورین و پروتئین هاي مکمل

32 کدام عبارت در مورد مادة آزاده شده از ماستوسیت ها، درست است؟ (با تغییر)

سبب تنگی نایژه ها می شوند. ایمنی فعال ایجاد می کنند.

با اتصال آنتی ژن به گیرندة آنتی ژن، آزاد می شوند. دیاپدز سلول ها را تسهیل می کند.

33 کدام مورد، فقط در دفاع غیر اختصاصی دیده می شود؟ (با تغییر)

انهدام باکتري ها توسط لیزوزیم ایجاد منفذ در غشاي یاختۀ آلوده به ویروس

خروج پروتئین هاي دفاعی از گلبول هاي سفید انهدام میکروب ها توسط ماکروفاژها

34 در دفاع اختصاصی،  ..................

پروتئین هاي مکمل همانند پرفورین، منافذي در سلول ایجاد می کنند.

ذرات خارجی و میکروب ها به کمک آنزیم هاي لیزوزومی هضم می شوند.

از تکثیر لنفوسیت هاي  ، فقط سلول هاي  کشنده به وجود می آیند.

لنفوسیت هاي  از استخوان به غده اي در پشت ناي منتقل می شوند.
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35 چند مورد از موارد زیر درست است؟ (با تغییر) 

، این یاخته ها وارد خون می شوند.  الف) پس از بلوغ لنفوسیت هاي 
ب) گویچه هاي سفید دانه دارخون، در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند. 

ج) هر گویچه سفید فاقد دانه خونی، می تواند ترشح اینترفرون داشته باشد. 
د) هر سلولی که عمل بیگانه خواري دارد، لیزوزوم هاي فراوان نیز دارد.

36 چند مورد از موارد نامبرده شده توسط لنفوسیت هاي بدن می توانند ترشح شوند؟ (با تغییر) 

الف) اینترفرون  نوع             ب) پرفورین ها            پ) لیزوزیم             ت) اینترفرون  نوع 

37 کدام نادرست است؟ «ماده اي که توسط سلول هاي .................. ترشح می شود می تواند .................. شود». (با
تغییر)

ماستوسیت- سبب گشادي رگ ها در محل ترشح

بازوفیل- سبب گشادي رگ ها در محل ترشح 

کبدي به خون- سبب تولید گویچه هاي قرمز 

لنفوسیت T کشنده به خون- سبب ایجاد منفذ در غشاي ویروس هاي پوشش دار

38 یاخته هاي پادتن ساز، نمی توانند ..................  (با تغییر)

حاوي نوکلئوزوم باشند.  گیرنده هاي پروتئینی داشته باشند.

اطراف هسته، رشته هاي دوك بسازند. در هستۀ خود کروموزوم هاي همتا داشته باشند. 

39 به غیر از ..................، فرآیند روبه رو براي سایر موارد صادق نیست. (با تغییر)

ورود دوپامین به فضاي سیناپسی

دفع مواد بزرگ، پس از تغذیه در آمیب

خروج هیستامین از سلول هاي ماستوسیت

خروج بعضی پادتن ها از لنف توسط ماکروفاژها

40 چند مورد می تواند توسط گلبول هاي سفید خارج شده از خون تولید شود؟ (با تغییر) 

الف) پروترومبیتاز              ب) پروتئین اینترفرون               ج) پرفورین               د) 

41 کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)

هر ویروسی که سبب مرگ افراد مبتال به ایدز شود، ویروس نقص ایمنی انسان است.

هر یاختۀ داراي ژن پرفورین، باعث ایجاد منافذ در غشاي سلول هاي آلوده به ویروس می شود.

ممکن نیست یاخته هایی غیر از بافت پیوندي در دفاع اختصاصی شرکت کنند.

منشأ همۀ بیگانه خوارهاي خارج از خون گروهی از گویچۀ سفید دانه دار می باشند.
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42 هر لنفوسیتی که .................. (با تغییر)

از خون خارج شود، به خون برمی گردد.

در محل تولید خود بالغ شود، به لنف وارد می شود.

در طحال استقرار یابد، سلول خاطره می سازد.

در اثر تقسیم، یاختۀ خاطره بسازد، از سه نقطه ي وارسی عبور کرده است.

43 کدام گزینه درست است؟ «سلول سازندة .................. همواره .................. » (با تغییر)

هیستامین – آن را در حساسیت تولید و آزاد می کند. پادتن – از تقسیم سلول هاي خاطره به وجود می آیند.

اینترفرون نوع  - ازسلول هاي آلوده به ویروس ترشح می شود. پرفورین -پس از برخورد با آنتی ژن خاصی تقسیم می شوند.

44 همۀ موارد زیر در بدو ترشح غیرفعال هستند، بهجز  ..................

پروتئین هاي مکمل پروتئازهاي شیرة پانکراس پادتن پروتئازهاي شیرة معده

45 یاخته هاي   .................. (با تغییر)

خاطره می توانند در نخستین تهاجم آنتی ژن ها پرفورین بسازند.

کشنده در دومین تهاجم آنتی ژن ها یاخته هاي خاطره به وجود می آورند.

کشنده با ترشح پرفورین سبب ایجاد منافذ در غشاي یاخته هاي سرطانی می شوند.

خاطره در برخورد با هر یاخته آلوده به ویروسی، تعداد زیادي  کشنده می سازند.

46 کدام موارد می تواند عبارت زیر را به نادرستی تکمیل کند؟ (با تغییر) 
 «هیستامین تولید شده توسط ..................»  

آ) یاخته هاي آسیب دیدة محل زخم، نمی توانند گلبول هاي سفید خون بیشتري را به موضع آسیب هدایت کنند. 
ب) بازوفیل ها، باعث استراحت ماهیچه هاي صاف دیوارة مویرگ ها می شوند. 

ج) یاخته هاي مشابه بازوفیل ها در بافت ها، می تواند باعث آبریزش از بینی شود. 
د) یاخته هاي خونی، باعث افزایش فشار خون در محل ترشح می شود.

آ و ب و د  ج و د  آ و ج  ب و ج 

47 ممکن نیست سلول هاي سازندة .................. مستقیمًا از سلول هاي بنیادي مغز استخوان منشا گرفته باشند. (با
تغییر)

هموگلوبین و اسید کربنیک اریتروپویتین و پادتن اینتروفرون و ترومبیناز  هپارین و هیستامین 

، .................. (با تغییر) 48 در بیماري 

الیۀ خارجی مخ بیشتر از الیۀ خارجی نخاع مورد تهاجم دستگاه ایمنی قرار میگیرد.

با تخریب تدریجی غالف میلین، انتقال جهشی پیامهاي عصبی دچار اختالل میشود.

در صورت از بین رفتن سلولهاي عصبی پشتیبان، عالیم بیماري ظاهر می شود.

برخالف حساسیت، در عملکرد گروهی از سلولهاي بافت عصبی اختالل ایجاد شده است.
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49 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ (با تغییر) 
 « .................. برخالف .................. »

تولید پروتئین مکمل- اینترفرون نوع  در سلول هاي سالم بدن ممکن است.

پرفورین- پروتئین هاي مکمل، در فرد سالم تولید نمی شود.

مولکول هاي اسید چرب- پلی ساکارید ها نمی توانند در دفاع گیاهان نقش داشته باشند.

در یاخته هاي پادتن ساز- لنفوسیت ها، دوك تقسیم تشکیل نمی شود.

50 در دومین خط دفاع، در بدن انسان، ..................  (با تغییر)

پادتن ها در سطح میکروب ها قرار می گیرند.

آنتی ژن ها به گیرنده هاي آنتی ژنی متصل می شوند.

یاخته هاي کشندة طبیعی، آنتی ژن هاي متصل به پادتن را می بلعند.

لنفوسیت هاي  کمک کنندة آلوده به ویروس، اینترفرون می سازند.

51 کدام عبارت در مورد درشت خوار ها، نادرست است؟ (با تغییر)

به کمک پادتن ها، میکروب هاي خون را می بلعند.

مونوسیت هاي خارج شده از خون هستند. 

یاخته هاي دندریتی قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند.

آنزیم هاي لیزوزمی فراوان دارند.

52 در سطح .................. پروتئین هایی به نام گیرنده هاي آنتی ژنی وجود دارند که مانند .................. اختصاصی عمل
می کند.

هر لنفوسیت- آنتی ژن ها یاختۀ B خاطره- پادتن ها

همۀ گلبول هاي سفید- آنتی ژن ها فقط لنفوسیت هاي B- پادتن ها

53  کدام عبارت نادرست است؟ 
واکسن همواره .................. و سرم همواره ..................

داراي آنتی ژن- داراي پادتن است.

ایمنی دائمی- ایمنی موقت ایجاد می کند.

ایمنی فعال- ایمنی غیرفعال ایجاد می کند.

قبل از ورود عامل بیماري زا- براي ایجاد ایمنی موقت به بدن تزریق می شود.
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54 چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟ (با تغییر) 
«همۀ لنفوسیت ها،  .................. .»  

الف- در غیر از مکان تولید خود بالغ میشوند. 

ب- بین خون و لنف در گردش میباشند. 
ج- قطعًا دي اکسید کربن تولید می کنند. 

د- در صورت لزوم، فقط در خون تقسیم شده و یاخته خاطره میسازند.

55 همۀ .................. ، می توانند همانند ائوزینوفیلها، .................. (با تغییر)

مونوسیت هایی که لیزوزوم فراوان دارند- بیگانه خواري انجام دهند. 

نوتروفیل هایی که تحرك زیادي دارند- نوعی مادهي گشادکنندهي رگی بسازند.

یاخته هاي دندریتی که در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنند- با صرف انرژي، با میکروبها مبارزه می کنند.

نوتروفیل هایی که در گروه فاگوسیتها هستند- لیزوزیم ترشح می کنند.  

56 هر یاخته .................. (با تغییر)

داراي آنتی ژن، داراي هسته است.

مؤثر در ایمنی، داراي گیرندهي آنتی ژن است.

که توانایی ساخت پادتن را دارد در مغز استخوان ساخته می شود.

خونی که مادة هیستامین ترشح می کند، می تواند در حفرات بافت اسفنجی ساخته شود.

57 کدام گزینه، در مورد انسان درست است؟ (با تغییر)

پادتن ها، می توانند عامل بیماري زا را به طور مستقیم از بین ببرند.

در خطوط دفاع غیر اختصاصی، انواعی از یاخته هاي خونی شرکت دارند.

نوتروفیل ها می توانند با صرف انرژي از دیوارة مویرگ ها به فضاهاي بین یاخته اي، اگزوسیتوز شوند.

لنفوسیت هاي  می توانند در محل تولید گیرنده هاي سطحی خود، فعالیت فاگوسیت ها را تشدید نمایند.

58 چند مورد جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟  «هر جانور داراي دفاع اختصاصی، داراي ..................
است.»  

الف- گردش خون بسته                   ب- جمجمۀ استخوانی 
ج- طناب عصبی پشتی                د- اسکلت درونی

59 در سیستم ایمنی بدن انسان، کدام مورد به دومین خط دفاع غیر اختصاصی تعلق دارد؟

عملکرد لیزوزیم الیه هاي مخاطی فعالیت آنزیم هاي لیزوزومی  

عطسه و سرفه  زنش مژك هاي مجاري تنفسی
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60 کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)

، سلول هاي عصبی محیطی مورد حمله قرار می گیرند. در بیماري 

عوامل بیماري زا در گرماي حاصل از تب از بین می روند.

پادتن ها و پروتئین هاي مکمل می توانند فاگوسیتوز را افزایش دهند.

در حساسیت فقط ماستوسیت ها هیستامین ترشح می کند.

61 آنتی ژن، توانایی اتصال به پروتئین هاي موجود در سطح چند سلول زیر را دارد؟ (با تغییر) 

 «یاختۀ پادتن ساز- یاختۀ  خاطره – لنفوسیت  بالغ – نوتروفیل»

62 در یک مکانیسم دفاعی، آنتی ژن ها به گیرنده هاي آنتی ژن در سطح کدام سلول ها متصل می شوند؟

یاخته هاي  کشنده و خاطره یاخته هاي پادتن ساز و مونوسیت ها

ماستوسیت ها و لنفوسیت ها ماستوسیت ها و بازوفیل ها

63 مولکول هایی که بدن انسان بر علیه یاخته هاي سرطانی می سازد،  .................. نام دارند که ژن هاي سازندة آن ها
در  .................. رونویسی می شوند. (با تغییر)

پرفورین – لنفوسیت هاي  کشنده اینتروفرون – یاخته هاي آلوده  

پروتئین هاي مکمل – روده و کلیه پادتن – لنفوسیت هاي

64 لنفوسیت .................. (با تغییر) 

بالغ فقط در خون یافت می شود.

هایی که در خون یافت می شوند، قطعًا بالغ اند.

می تواند با عبور از بافت پوششی ساده از خون خارج شده و مجدداً به خون باز گردد.

هایی که پادتن ترشح می کنند، پادتنی شبیه گیرندة آنتی ژنی خود می سازند.

65 ماده اي که .................. می شود، نمی تواند در .................. نقش داشته باشد. (با تغییر)

باعث افزایش خون در محل آسیب دیده - ایجاد عالئم حساسیت

باعث افزایش فاگوسیتوز در ماکروفاژ - ایمنی اختصاصی

در لنفوسیت  کشنده ساخته - ایجاد منفذ در ویروس ها

از یاخته هاي آسیب دیده ترشح - مقاومت سایر یاخته ها

66 کدام مطلب در مورد دستگاه ایمنی بدن انسان نادرست است؟

گلبول هاي سفید مانند پروتئین ها هم در دفاع اختصاصی و هم در دفاع غیر اختصاصی دخالت دارند.

گلبول هاي سفید با هستۀ چند قسمتی تنها در خطوط دفاع غیر اختصاصی دخالت دارند.

پروتئین هاي مکمل در از بین بردن سلول هاي سرطانی نقش ندارند.

گیرندة آنتی ژن برخالف آنتی ژن همواره به یک گروه از پلی مرهاي سلول تعلق دارد.
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67 در حالت طبیعی ممکن نیست، در دستگاه لنفی انسان .................. (با تغییر)

ماکروفاژ ها به عنوان یاخته هاي اصلی ایمنی وجود داشته باشند.  رگ هاي لنفی در انتها به یکی از سیاهرگ هاي بدن وارد شوند.

یاخته هاي خاطره تقسیم شوند. مایع بی رنگ لنف واردگره هاي لنفاوي می شود.

68 کدام گزینه صحیح است؟

مویرگ هاي جذب کننده گلوکز در الیه زیر مخاطی قرار دارند.

در محیط داخلی بدن انسان هضم مکانیکی انجام نمی گیرد.

لیپاز تولید شده توسط لوز المعده پس از ورود به دوازدهه فعال می شود.

لیزوزیم در محیط اسیدي فعالیت نمی کند.

69 به طور معمول هر لنفوسیتی که پس از بلوغ وارد جریان خون می شود .................. (با تغییر)

پس از برخورد با آنتی ژن ها به یاخته هایی تبدیل می شود که پادتن ترشح می کنند.

با خاصیت فاگوسیتوزي خود بسیاري از آنتی ژن هاي خون را از بین می برد.

با ترشح پروتئین هایی، در غشاي یاخته هاي آلوده به ویروس، منفذ ایجاد می کند.

داراي گیرنده هاي آنتی ژنی در سطح غشاي سلولی خود است.

70 کدام گزینه نادرست است؟ «هر لنفوسیت .................. » (با تغییر)

پس از بلوغ، به جریان خون وارد می شود.

 کشنده می تواند در شناسایی سلول هاي سرطانی خاص شرکت داشته باشد.

تنها پس از ساختن گیرنده هاي سطحی خود، به خون وارد می شود.

که در محل تولید خود بالغ شود، پس از تقسیم و تمایز یاخته هایی را تولید می کند که در ترشح پادتن شرکت می کند.

71 کدام عبارت جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ (با تغییر) 
« لنفوسیت هایی که در محل ساخت گویچه هاي قرمز بالغ می شوند، ..................  »

توانایی عبور از خون به مایع بین بافتی را دارند.

با ترشح پروتئینی، غشاي سلول آلوده به ویروس را سوراخ می کنند.

با تولید سلول هاي ترشح کننده پادتن، توانایی بیگانه خواري نوتروفیل ها را افزایش می دهند.

با تولید یاخته هاي پادتن ساز، در بی اثر کردن میکروب ها نقش دارند.

72 چند مورد جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ «هر جانور داراي  .................. ، داراي دفاع اختصاصی
است.» (با تغییر) 

الف - طناب عصبی                     ب - مغز 
ج - جمجمۀ غضروفی            د - تنفس نایدیسی
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73 وجود چند مورد در بدن انسان دلیل قطعی بر برخورد دستگاه ایمنی با هر بیماري واگیردار بوده است؟ (با
تغییر) 

آ- پروتئین مکمل    ب- یاختۀ  خاطره    ج- اینترفرون

صفر

74 چند مورد از موارد زیر عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟ «پادتن ها(ي) .................. » (با تغییر) 
الف - از یاخته هایی ترشح می شوند که بر سطح آن ها گیرنده وجود ندارد. 

ب - موجود در لنف، فقط به وسیله یاخته هاي پادتن ساز موجود در خون تولید شده اند. 

ج - همانند اینترفرون نوع  از پروتئین هایی هستند که فقط توسط یاخته هاي خط سوم دفاع ترشح می شوند. 
د - محلول در خون بوده و همانند پروتئین هاي مکمل هنگام ورود به خون فعال نیستند.

75 کدام مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در پاسخ التهابی ..................تب ..................  » (با تغییر)

همانند – دماي کل بدن چند درجه افزایش می یابد.

برخالف – عوامل بیگانه شناسایی و سرکوب می شوند.

همانند – پس از عبور میکروب از نخستین خط دفاع غیر اختصاصی ایجاد می شود.

برخالف – گروهی از یاخته هاي بدون دانه خارج شده از خون نقش دارند.

76 در بین گلبول هاي سفید خون، یاخته هایی با هستۀ چند بخشی یافت می شوند. این یاخته ها توانایی تولید کدام
پروتئین ها را دارند؟ (با تغییر)

آنزیم هاي لیزوزومی  هیستامین پرفورین   اینترفرون نوع 

77 چند مورد از موارد زیر به گروه فاگوسیت ها تعلق دارد؟ 
الف) ماکروفاژ          ب) یاخته هاي دارینه اي          ج) ماستوسیت          د) ائوزینوفیل

78 چند مورد جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند ؟ 
پادتن ها از طریق .................. نمی توانند سبب افزایش بیگانه خواري شوند. 

الف) خنثی سازي 
ب) رسوب دادن آنتی ژن هاي محلول 

پ) فعال کردن پروتئین هاي مکمل 
ت) به هم چسباندن میکروب ها
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)شماره (٢
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79 چند مورد از موارد زیر در مورد اینترفرون درست است؟ 

، سبب مقاومت سلول آلوده به ویروس می شود.  الف) اینترفرون نوع 

، کشنده می تواند پرفورین و اینترفرون نوع  ترشح کند.  ب) لنفوسیت 

، نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی دارد.  ج) اینترفرون نوع 

، در دومین خط دفاع غیراختصاصی نقش دارد. د) اینترفرون نوع 

80 کدام یاخته در التهاب و حساسیت، هیستامین ترشح می کند؟

مونوسیت نوتروفیل بازوفیل ماستوسیت

81 در ابتال به  کدام دسته از یاخته هاي زیر احتمال بیشترین آلودگی را دارند؟

یاخته هاي دارینه اي یاخته هاي کشندة طبیعی لنفوسیت  کمک کننده لنفوسیت 

82 در بدن انسان، گویچه هاي سفید مربوط به دومین خط دفاعی که تعداد آن ها در خون، به دنبال بیماري ناشی از
کرم هاي انگلی افزایش پیدا می کنند، چه مشخصه اي دارند؟

داراي هستۀ دو قسمتی دمبلی شکل با دانه هاي روشن ریز در سیتوپالسم خود می باشند.

برخالف نوتروفیل ها، در پی حمله به عامل بیماري زا، مساحت غشاء یاخته اي آن ها افزایش می یابد.

با ترشح هیستامین موجب افزایش جریان خون و تورم و قرمزي در محل آسیب می شوند.

براي بیگانه خواري کرم هاي انگلی خارج از خون، می توانند از طریق تراگذاري از دیوارة مویرگ هاي خونی عبور کنند.

83 نوعی پروتئین دفاعی که توسط یاخته هاي .................. تولید می شود، ممکن نیست ..................

پادتن ساز - در فعال کردن سایر پروتئین هاي دستگاه ایمنی مؤثر باشد.

آلوده به ویروس - توسط یاخته هاي ایمنی اختصاصی ترشح شود.

 کشنده - در مبارزه با یاخته هاي سرطانی نقش داشته باشد.

کشندة طبیعی - منفذي در غشاء میکروب بیماري زا ایجاد کند.

84 کدام گزینه در رابطه با شکل مقابل که الیه هاي مختلف پوست را نشان می دهد، صحیح است؟

، توسط یاخته هاي پوششی الیۀ  ساخته و ترشح می شوند. اجزاي شمارة 

، شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی وجود دارد. بین الیۀ شمارة  و شمارة 

، فاقد یاخته هاي با توانایی تنفس یاخته اي است. الیۀ شمارة 

گیرنده هاي فشار می توانند درون الیۀ شمارة  قرار داشته باشند.

85 کدام مورد سبب از بین رفتن باکتري ها می شوند؟

الیۀ درونی پوست و اسید معده  عرق و اشک 

استفراغ و مدفوع  عطسه و سرفه 
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86 کدام عبارت دربارة یاختۀ عالمت گذاري شده نادرست است؟

از تغییر مونوسیت حاصل شده است.  قدرت بیگانه خواري ندارد. 

در پوست به فراوانی یافت می شود.  باعث فعال شدن لنفوسیت می شود.

87 جانورشناسی به نام مچنیکو موفق به شناسایی نوعی  .................. در بدن جانوري شد که  .................. دارد.

بیگانه خواري - تنفس آبششی لنفوسیت - تنفس آبششی 

لنفوسیت - تنفس ششی بیگانه خواري - تنفس ششی

88 چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ 
«همۀ گویچه هاي سفید .................. » 

ب) میان یاختۀ دانه دار دارند.   الف) توانایی تراگذري دارند. 
د) هستۀ چند قسمتی دارند.  ج) از یاخته هاي بنیادي منشأ می گیرند.

89 کدام گزینه در ارتباط با یاخته هاي شکل مقابل، نادرست است؟ (با تغییر) 
«به طور معمول، یاختۀ شمارة .................. یاختۀ شمارة ..................»

، فاقد توانایی بیگانه خواري عوامل بیماري زا می باشد. ، برخالف - 

، در پی تقسیمات یاخته هاي بنیادي میلوئیدي تولید می شود. ، برخالف - 

، اطالعات ژنی خود را درون یک هسته جاي داده است.  ، همانند - 

، می تواند با عبور از منافذ مویرگ، به بافت غیرخونی وارد شود.  ، همانند - 

90 هر یاخته اي که از تغییر شکل مونوسیت ایجاد شود ..................

در عرضۀ همۀ بخش هاي یک میکروب به یاخته هاي ایمنی نقش دارد. 

فعالیت بیگانه خواري را در خارج از خون انجام می دهد.

همانند ماستوسیت ها، تنها در بخشی از بدن یافت می شود که با محیط بیرون در ارتباط است. 

در پاك سازي گویچه هاي قرمز مرده در کبد و طحال نقش دارد. 

91 مچنیکو، کدام سازوکار دفاعی را در الرو ستارة دریایی مشاهده کرد؟

یاخته هایی که با شناسایی آنتی ژن، آن را می بلعیدند.

یاخته هاي دفاعی که با ترشحات خود، خرده هاي خار گل رز را از بین می برند.

یاخته هایی که با درون بري، ذرات خارجی را از بین می بردند.

یاخته هایی که مانند آمیب حرکت می کردند اما فاقد آنزیم بودند. 
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92 کدام گزینه در ارتباط با پروتئین هاي مکمل نادرست است؟

با ایجاد چندین روزنه در غشاي یاخته اي میکروب، باعث ایجاد اختالل در عملکرد این بخش از میکروب می شوند.

در پی اتصال به غشاي یاخته اي میکروب در عملکرد آن اختالل ایجاد می کنند.

پس از فعال شدن و تشکیل حلقه، به غشاي میکروب متصل می گردند.

با قرار گرفتن روي غشاي یاخته اي میکروب، باعث تسهیل بیگانه خواري می شوند.

93 کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟

یاختۀ کشندة طبیعی، می تواند یاخته هاي آلوده به ویروس را از یاخته هاي سالم تشخیص دهد.

، از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح شود، عالوه بر یاختۀ آلوده بر هر یاختۀ سالم بدن هم اثر می کند و آن ها را در برابر اگر اینترفرون نوع 
ویروس مقاوم می نماید.

یاختۀ کشندة طبیعی، ویروس ها را شناسایی نموده، و با ترشح پرفورین و مواد شیمیایی دیگر، در نهایت باعث مرگ برنامه ریزي شده
ویروس می شود.

یاختۀ کشندة طبیعی، ریز کیسه هاي حاوي پرفورین و مولکول هاي آنزیم را از طریق درون بري وارد یاخته آلوده به ویروس می کند.

94 پرفورین  .................. پروتئین مکمل ..................

همانند- گروهی از پروتئین هاي محلول در خوناب است، که در دومین خط دفاعی نقش دارد. 

برخالف-باعث مرگ برنامه  ریزي شدة میکروب می شود. 

همانند- در بین دو الیه فسفولیپیدي یاختۀ هدف، قرار می گیرد.  

برخالف- باعث مرگ یاخته هدف می شود، در نتیجه زمینه براي فعالیت درشت خوارها را فراهم می کند.

95 درهمۀ عبارت هاي زیر، شباهت بین ائوزینوفیل و نوتروفیل بدرستی بیان شده است به جز هر دو نوع یاخته....

با آندوسیتوز عوامل بیماري زا، در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند.  

داراي میان یاخته دانه دار هستند.

در دومین خط دفاعی نقش ایفا می کنند.

از یاختۀ بنیادي میلوئیدي منشاء می گیرند.

96 همه عبارت هاي زیر، به درستی جمله زیر را کامل می کنند، به جز؟ 
هیستامین  .................. را افزایش می دهد.

فاصله بین یاخته اي، یاخته هاي پوششی سنگفرشی یک الیه، دیوارة مویرگ ها

میزان جریان توده اي 

میزان پروتئین هاي بین یاخته اي 

میزان عبور گویچه هاي سفید از دیوارة سرخرگ ها 
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97 پروتئین هاي مکمل ..................

به دنبال رها شدن هیستامین از ماستوسیت ها، در میان یاختۀ بافت آسیب دیده افزایش می یابد. 

برخالف گلوبولین ها، از پروتئین هاي خوناب هستند که در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماري زا نقش دارند. 

همانند پرفورین، با ایجاد ساختارهاي روزنه مانند، عملکرد غشاي یاختۀ هدف را، در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برند. 

موجب می شوند که عمل پاکسازي توسط درشت خوارها، آسان تر انجام شود. 

98 کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟

خیز همانند تورم در التهاب، می تواند به علت کاهش سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون باشد.

پروتئین هاي مکمل می توانند هم در خون، هم در مایع بین یاخته اي یافت شوند.  

به دنبال، ترشح هیستامین، نوتروفیل ها و مونوسیت ها که در گردش اند با تراگذري از خون خارج می شوند و در بیرون از خون، شروع به
بیگانه خواري می کنند. 

در میان یاخته درشت خوارها، بر خالف ماستوسیت ها و ائوزینوفیل ها، دانه هاي درشت وجود ندارد.

99 چند مورد از موارد زیر، می توانند تکمیل کننده، عبارت زیر باشند؟ 
پیش از ترشح  .................. ،نیازي نیست، یاخته ترشح کننده آن، به یاخته مورد هدف حمله، نزدیک شود.  

الف-پروتئین هاي مکمل                 ب-پرفورین                 ج-محتویات دانه هاي ائوزینوفیل                د-آنزیم آغاز

کنندة مرگ برنامه ریزي شده      و- پادتن       ه- اینترفرون نوع 

مورد  مورد  مورد  مورد 

100 چند مورد از مواد شیمیایی زیر، حداقل توسط دو نوع یاخته متفاوت در بدن ساخته می شود؟ 

الف-هیستامین         ب- پرفورین         ج- اینترفرون نوع      د-آنزیم " مرگ برنامه ریزي شده"

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

101 در دفاع اختصاصی ..................

هر لنفوسیت  بالغ، فقط می تواند به یک نوع آنتی ژن متصل شود و آن را شناسایی نماید. 

هر آنتی ژن، فقط می تواند توسط یک نوع لنفوسیت شناسایی شود. 

، فقط می تواند به دو نوع آنتی ژن متصل شود.  هر پادتن، به دلیل شکل 

هر نوع میکروب، فقط می تواند به یک نوع پادتن متصل شود. 

102 در تصویر روبرو، بخشی از پادتن که با عالمت سوال، نشان داده شده است، به چند مورد از موارد زیر توانایی
اتصال دارد؟  الف- یاخته درشت خوار     ب- پروتئین هاي مکمل    ج- آنتی ژن

صفر سه مورد  یک مورد  دو مورد 
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103 از بین گزینه هاي زیر, گزینۀ درست را مشخص نمائید.

یاختۀ کشنده طبیعی نسبت به لنفوسیت  کشنده، دیرتر وارد مبارزه با یاخته هدف می شود. 

هر پروتئین هاي مکمل غیر فعال خون، فقط در صورتی فعال می شود که پروتئین هاي مکمل با غشا یاخته میکروب اتصال برقرار نمایند. 

اگر آنتی ژنی که قبال به بدن وارد شده است، دوباره به بدن فرد وارد شود، پاسخ دفاع اختصاصی نسبت به دفاع غیر اختصاصی، سریع تر و
قوي تر است.

در بدن فرد گیرنده سرم، برخالف فرد گیرنده واکسن، نیازي به فعال شدن لنفوسیت ها نیست. 

104 لنفوسیت  خاطره  .................. لنفوسیت  کشنده  .................. .

همانند- توانایی تقسیم شدن ندارد. همانند- بر روي غشا پالسمایی خود، گیرنده آنتی ژنی ندارد. 

برخالف- توانایی تولید دو نوع یاخته مختلف را دارد.  برخالف- از پاسخ ثانویه به بعد در بدن تولید می شود.

105 کدام یک از گزینه هاي زیر، تعریف درست تري از فعال شدن لنفوسیت هاي  بیان می کند؟

تولید لنفوسیت ها از یاخته هاي لنفوئیدي 

تمایز لنفوسیت نابالغ به لنفوسیت بالغ 

ایجاد گیرنده هاي آنتی ژنی بر غشا لنفوسیت 

، و تولید لنفوسیت  کشنده و لنفوسیت خاطره.  تقسیم و تکثیر لنفوسیت 

106 همگی گزینه هاي زیر، مقایسه درستی از ایمنی فعال و غیر فعال، بیان می کند به جز ..................

در ایمنی فعال بر خالف ایمنی غیر فعال، در بدن فرد گیرنده، یاخته خاطره ایجاد می شود.

در ایمنی فعال برخالف ایمنی غیر فعال، به بدن فرد گیرنده، آنتی ژن وارد می شود. 

در ایمنی فعال بر خالف ایمنی غیر فعال، فعال شدن لنفوسیتی، صورت می پذیرد. 

در ایمنی فعال بر خالف ایمنی غیر فعال، سرعت از بین بردن آنتی ژن در بدن فرد گیرنده، بیشتر است. 

107 کدام عبارت، گزینۀ درستی را بیان می کند؟

"نظریه میکروبی بیمار ي ها " در قرن نوزدهم بیان کرد که میکروب ها ، بیماري زا هستند. 

خطوط دفاعی مختلفی که در  بدن هر شخص وجود دارد، به منظور جلوگیري از ورود میکروب ها به بدن است.

دستگاه ایمنی عالوه بر مبارزه با عوامل میکروبی ، ساز وکارهایی براي مبارزه با عوامل غیر میکروبی دارد.

سیستم ایمنی می تواند، فرد مبتال به بیماري را بهبود دهد، اما نمی تواند مانع ابتال به بیماري شود.

108 همه ي گزینه هاي زیر درست است به جز  ..................

در ضخیم ترین الیه پوست ، نحوة استقرار رشته هاي بافت پیوندي ، سد محکمی را در برابر نفوذ عوامل بیماریزا است.

یاخته هاي مرده بدن می توانند در جلوگیري از ورود میکروب ها به بدن نقش داشته باشند. 

در خط نخستین دفاع ، پروتئین ها نقشی در جلوگیري از ورود میکروب به محیط داخلی ندارند.

خط نخستین دفاع در مجاري ادراري عالوه بر دفع ادرار،  مخاط را نیز شامل می شود. 
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109 کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند ؟ نمی توان گفت  ..................

لیزوزیم هر نوع عامل بیماریزا در سطح پوست را از بین می برد.

در بی مهرگان ، یاخته بیگانه خوار در دفاع غیر اختصاصی نقش دارد. 

در خط دوم دفاع ، بیگانه ها بر اساس ویژگی هاي عمومی از جمله  آنتی ژن شناسایی می شوند.

هر بیگانه خوار، هم درون و هم بیرون خون فعالیت دارد. 

110 هر بیگانه خوار که در کبد حضور دارد  .................

داراي انشعاباتی است که مشابه آن در یاخته هاي عصبی وجود دارد. 

می تواند عوامل بیگانه را بر اساس  ویژگی هایی که مشابه آن در عوامل بیگانه دیگر نیز وجود دارد شناسایی کند.

ماده اي براي گشاد کردن رگ ترشح می کند که مشابه آن را یاخته اي درون خون نیز ترشح می کند.

طی عملی مشابه گویچه هاي سفید از دیوارة مویرگ عبور می کند.

111 کدام گزینه درستی را بیان نمی کند؟

تشکیل یاختۀ دندریتی و مهاجرت آن به رگ لنفی می تواند در بخش مشابهی از پوست اتفاق بیافتد. 

مونوسیت ها از مویرگ هاي اطراف حبابک خارج و در حبابک به درشت خوار تبدیل می شوند.

در گره لنفی، ماکروفاژ و یاختۀ دندریتی را می توان با هم یافت.

یاخته هاي کبد ، پس از فاگوسیته کردن گویچه هاي قرمز ، ازبخش هایی از آنها بیلی روبین می سازند.

112 چند گزینه عبارت زیر را به طور مناسبی تکمیل می کنند ؟ 
 .................. همانند  ..................  

الف .  در لولۀ گوارش ، یاخته هاي دندریتی  – ماستوسیت ها حضور دارند. 
ب.  در پوست ، هیستامین – دي اکسید کربن ، می تواند اثر گشادکنندگی روي رگ داشته باشد. 

پ.  اینترفرون نوع  – پرفورین ، می تواند توسط یاخته کشنده طبیعی ترشح شود. 
ت . پرفورین – پروتئین مکمل ، می تواند سبب ایجاد منفذ در غشا یاخته پروکاریوت شود.

113 کدام گزینه ، عبارت نادرستی را بیان می کند ؟

یاخته دندریتی را می توان رابط بین دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی دانست. 

رگ لنفی خروجی از گره لنفی ، حاوي یاخته هاي دندریتی است که براي عرضه بخش هایی از میکروب به یاخته هاي ایمنی ، در حال مهاجرت
هستند. 

پالسما ( خوناب ) تراوش شده از مویرگ، می تواند حاوي پروتئین هاي دفاعی باشد. 

نوعی یاخته حاصل از سلول هاي میلوئیدي مغز استخوان، می تواند درون و بیرون خون بیگانه خواري کند. 

114 هر گویچۀ سفید خون ..................

داراي ساز وکارهایی براي شناسایی بیگانه ها از یکدیگر است. در خارج از خون نیز به همان شکل وجود دارد. 

می تواند از دیواره مویرگ عبور کند.  از تمایز سلول هاي بنیادي مغز استخوان به وجود آمده است. 
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115 کدام گزینه عبارت نادرستی را بیان می کند ؟

دسته اي از یاخته هاي حاصل از سلول هاي میلوئیدي می توانند در محیط روده عمل برون رانی انجام دهند. 

دو نوع پروتئین پرفورین و اینترفرون به ترتیب می توانند در مرگ و حیات یاخته آلوده به ویروس نقش داشته باشند. 

در یاختۀ کشندة طبیعی ، کیسه چه هایی ساخته می شود که برخی حاوي پرفورین و برخی دیگر حاوي آنزیم مربوط به مرگ برنامه ریزي
شده هستند.

در پاسخ التهابی پیک شیمیایی می تواند توسط یاخته هاي سنگفرشی تک الیه ساخته شوند.

116 چند گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
هر پروتئین که    .................. قطعا  ..................  

الف. توسط یاخته اي در بدن انسان ساخته شود -  در غشا یاخته تولید کننده خود قرار می گیرد. 
ب. در غشا یاخته انسان قرار دارد  -  توسط همان یاخته ساخته شده است. 

پ. توسط یک یاخته یوکاریوت ساخته می شود -  نمی تواند در غشا یک یاخته پروکاریوت قرار گیرد. 
ت. در غشا یاخته پروکاریوت قرار دارد - توسط همان یاخته پروکاریوت ساخته شده است.

117 کدام گزینه ، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
 .................. همانند  ..................

پروتئین هاي مکمل -  پرفورین می تواند سبب منفذ دارشدن یاخته شود. 

پروتئین هاي مکمل -  اینترفرون  می توانند در افزایش درشت خواري نقش داشته باشد. 

در مبارزه با یاختۀ سرطانی ، دفاع اختصاصی  -  دفاع غیر اختصاصی نقش دارد. 

اینتر فرون نوع  -  اینترفرون نوع  فقط از یاخته هاي ایمنی ترشح می شود. 

118  .................. برخالف  ..................

مقدار ترشح هورمون تیموسین  - هورمون رشد، قبل از بلوغ نسبت به دوران نوزادي کاهش می یابد. 

یاخته هاي پادتن ساز – لنفوسیت  در سطح خود گیرنده آنتی ژنی دارند. 

پادتن، در مایعات بین یاخته اي  –  خون وجود ندارد. 

در برخورد اول با میکروب  – برخورد دوم ، تعداد لنفوسیت هاي فعال بیش از لنفوسیت هاي خاطره است. 

119 باتوجه به شکل زیر کدام درست است؟

در الیۀ یک، همگی سلول ها داراي قدرت تقسیم هستند.

چرمی که از پوست جانوران ساخته می شود، مجموع الیۀ  و  است.

، نوعی بافت پیوندي است. الیۀ 

، رشته هاي سیتوپالسمی کالژن و کشسان  به فراوانی یافت می شود. در الیۀ 

1234

II

III

B

21

3

2

18

ی بدن
ایمن

خدیجه جباري
Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=+%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C+%25D8%25A8%25D8%25AF%25… 19/61

120 میکروب هایی که در سطح پوست ما زندگی می کنند ..................

به علت اسیدي بودن سطح پوست، از بین می روند.

به علت ماده چرب سطح پوست، از بین می روند.

به علت رقابت با میکروب هاي بیماري زا، از بین می روند.

با سلول هاي میزبان خود، یک رابطه دو طرفه همراه با سود دارند.  

121 بافتی که بزرگ ترین ذخیرة انرژي در بدن را دارد، .................. .

در عمقی ترین و سطحی ترین بخش پوست دیده می شود.

به علت داشتن اسید هاي چرب مانع از رشد میکروب هاي بیماري زا در سطح پوست می شود.  

می تواند به عنوان عایق حرارتی عمل کند.  

از بافت پوششی با آستري از بافت پیوندي تشکیل شده است.   

122 الیه بیرونی پوست  .................. الیه درونی پوست ..................

همانند- خارجی ترین یاخته هاي آن مرده اند.

همانند – فاصله بین یاخته اي کمی دارند.

بر خالف- داراي یاخته است اما الیه درونی برخالف الیه بیرونی داراي رشته کالژن و رشته هاي کشسان است.

برخالف- فاقد گیرنده هاي حسی فشار است.  

123 در کدام یک از گزینه هاي زیر، نقش هر یک از  ساز و کارهاي نخستین خط دفاعی، به ترتیب درستی بیان شده
است؟ 

«ادرار، مادة چسبناك مخاط، وجود لیزوزیم مخاط، وجود میکروب ها ي غیر بیماري زا سطح پوست»

بیرون راندن میکروب- مانع از نفوذ میکروب- از بین بردن باکتري ها- از بین بردن میکروب هاي بیماري زا با ترشحات آنزیمی  

بیرون راندن میکروب- مانع از پیش روي میکروب- از بین بردن باکتري ها-مانع تکثیر میکروب هاي بیماري زا

از بین بردن میکروب – میکروب ها را به دام می اندازد- از بین بردن میکروب- مانع از رشد میکروب

خروج میکروب هاي وارد شده به بدن- از بین بردن میکروب- از بین بردن باکتري-ایجاد شرایط نامساعد براي میکروب هاي بیماري زا

124 مخاط مژکدار ناي .................. مانع نفوذ میکروب ها به درون بدن می شود.

با کمک ماده چسبناك، میکروب ها را به دام می اندازد و با زنش ضربانی مژك ها،  در جهت دور شدن از محل قرار گیري غده تیموس،  

با کمک مادة چسبناك، میکروب ها را به دام می اندازد، و با زنش مژك ها، هم جهت با حرکت دودي مري در هنگام بلع غذا

توسط آنزیم لیزوزوم، باکتري ها را از بین می رد، و با زنش مژك ها، هم جهت حرکت اپی گلوت در هنگام بلع غذا

با ایجاد شرایط نامساعد براي میکروب هاي بیماري زا از طریق تولید ماده چرب و زنش مژك ها از پایین به باال همانند جهت حرکت خون در
سیاهرگ هاي پا
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125 هر .................. ،

بیماري، قطعًا یکی از نشانه هاي مهم آن، تب است.  

سلول بیگانه خواري در سیستم ایمنی، قطعًا یک سلول درشت خوار است.  

سلول بیگانه خواري در سیستم ایمنی، قطعًا یک گویچه سفید است.

گویچه سفید، قطعًا توانایی خروج از خون را دارد.  

126 کدام یک نمی تواند با بیگانه خواري، از بدن در برابر میکروب ها محافظت کند؟

ائوزینوفیل نوتروفیل یاخته هاي دارینه اي ماکروفاژ

127 در دومین خط دفاعی بدن انسان، برخالف نخستین خط دفاعی بدن ..................

از آنزیم ها براي محافظت از بدن استفاده می شود. انواعی از یاخته هاي خونی شرکت دارند.     

میکروب ها به دام می افتند و از پیشروي آن ها جلوگیري می کند. سازوکارهایی براي بیرون راندن میکروب ها وجود دارد.    

128 کدام عبارت زیر، درست است؟

اینترفرون هاي نوع  و نوع  ممکن است توسط یک نوع یاختۀ بدن تولید شوند.

هر پروتئین دفاعی محلول در خوناب، در پی برخورد با میکرو ب ها فعال می شود.

 ائوزینوفیل ها برخالف نوتروفیل ها، می توانند کرم هاي انگل را با بیگانه خواري نابود کنند.

 هر نوع یاختۀ پادتن ساز فقط در صورت برخورد با یک نوع آنتی ژن خاص تقسیم می شود.

129 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
«در فرد مبتال به .................. ، امکان .................. در ارتباط با این بیماري .................. »

، - وجود دارد. بیماري ایدز – اختالل در عملکرد لنفوسیت هاي 

دیابت نوع  – حملۀ دستگاه ایمنی به سلول هاي جزایر النگرهانس پانکراس – وجود دارد.

مالتیپل اسکلروزیس – اختالل در عملکرد سومین خط دفاعی – وجود دارد.

حساسیت – فعالیت ترشحی یاخته هایی که در برخی نقاط بدن با محیط بیرون در ارتباط اند، - وجود دارد. 

130 پوست ..................

همانند الیۀ مخاطی، فاقد یاخته هاي مرده در سطح خود می باشد.

همانند الیۀ مخاطی، با ترشح مادة مخاطی باعث جلوگیري از ورود میکروب ها به بدن می شود.

برخالف الیۀ مخاطی، داراي بافت پیوندي است.

همانند الیۀ مخاطی، داراي بافت پوششی و هم چنین آنزیمی براي مقابله با باکتري ها است.

131 شناسایی یاخته هاي خودي از بیگانه ..................

ممکن نیست در خطوط دفاع غیراختصاصی انجام شود.

مانع از اثر درشت خوارها بر روي هر یک از یاخته هاي بدن می گردد.

درون پوست انجام نمی گیرد، زیرا پوست در خط اول دفاعی بدن نقش دارد.

 توسط یاخته هاي نیروهاي واکنش سریع همانند یاخته هاي دارینه اي انجام می گیرد. 
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132 چند مورد از موارد زیر باعث افزایش فعالیت بیگانه خواري ماکروفاژها می گردد؟ 

الف) پروتئین هاي مکمل                 ب) پرفورین                 ج) پادتن ها                 د) اینترفرون نوع 

133 چند مورد از عبارات زیر، ویژگی نخستین یاخته هاي دفاعی را نشان می دهد که به منظور ایجاد پاسخ التهابی، از
فضاي بین یاخته هاي سنگفرشی دیوارة مویرگ هاي خونی عبور می کند؟ 
•  می توانند در شرایطی نوعی پروتئین دفاعی غیر اختصاصی تولید کنند. 

•  داراي هسته هاي متصل به هم و دانه هاي ریز روشن در میان یاختۀ خود هستند. 

•  انرژي فرآیندهاي یاخته اي خود را از مولکول  حاصل از تنفس یاخته اي به دست می آورند. 
•  در خطوط دفاع غیراختصاصی، قابلیت دادن پاسخ هاي سریع و عمومی به عوامل بیگانه را دارند.

134 کدام عبارت زیر دربارة هر نوع لنفوسیت موجود در خون صحیح است؟

 به کمک گیرنده هاي موجود در سطح خود توانایی شناسایی عامل بیگانه را دارد.

در پی تقسیم میتوز یاخته هاي بنیادي مغز قرمز استخوان تولید می شود.

 می تواند عامل غیرخودي را به طور اختصاصی شناسایی کند.

توانایی تغییر شکل دارد و داراي یک هستۀ درشت و مقدار کمی میان یاخته است. 

135 کدام مورد نمی تواند باعث کشته شدن میکروب ها شود؟

اشک عطسه عرق ترشحات مخاط  

136 انتقال بیماري ایدز از کدام یک از راه هاي زیر امکان پذیر است؟

شیردهی روبوسی دست دادن نیش حشرات

137 در پاسخ التهابی، کدام یک زودتر از سایرین رخ می دهد؟

آسیب بافتی آزادسازي هیستامین تراگذاري نوتروفیل ها فعال شدن پروتئین هاي مکمل

138 کدام عبارت در مورد بیماري مالتیپل اسکلروزیس به درستی بیان شده است؟

در این بیماري، یاخته هاي پشتیبان در لوب پس سري می توانند آسیب دیده باشند.

، مثالی از بیماري خود ایمنی است. این بیماري برخالف دیابت نوع 

در این بیماري، میلین اطراف یاخته هاي دستگاه عصبی محیطی مورد حمله قرار می گیرند.

در این بیماري، سرعت انتقال پیام عصبی در نورون هاي مغز دچار اختالل می شوند.

139 پادتن ها .................. اینتروفرون نوع  و  .................. پروتئین هاي مکمل، بر فعالیت بیگانه خوارها
تأثیرگذار هستند.

برخالف – برخالف مانند – مانند برخالف – مانند مانند – برخالف
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الف

ب

140 چند عبارت با توجه به شکل زیر به درستی بیان شده است؟ 
الف) نوع واحدهاي سازندة بخش هاي «الف» و «ب» یکسان است. 

ب) بخش «الف» پس از اتصال به بخش هاي «ب» در غشاي میکروب منفذ ایجاد می کند. 
ج) بخش «ب» برخالف «الف» باعث می شود که بیگانه  خواري آسان تر انجام شود. 

د) بخش «ب» برخالف «الف» محلول در خوناب است.

141 کدام جمله دربارة ایدز نادرست است؟

هر فردي که به  آلوده باشد بیمار است. تاکنون درمانی براي این بیماري یافت نشده است.

عامل آن به لنفوسیت  کمک کننده حمله می کند. در این بیماري، سیستم ایمنی فرد مبتال، ضعیف می شود.

142 چند مورد از عبارت هاي زیر دربارة دستگاه ایمنی انسان درست است؟ 
الف) تزریق واکسن همانند سرم سبب تولید یاختۀ خاطره می شود. 

ب) تزریق سرم موجب افزایش فعالیت درشت خوارها می شود. 
ج) ایمنی حاصل از سرم برخالف واکسن، ایمنی فعال است. 

د) لنفوسیت هاي غیرفعال به لنفوسیت هاي فعال و خاطره تقسیم می شوند.

143 هر مولکول پادتن،  ..................

دو جایگاه اتصال به دو نوع آنتی ژن دارد. از نظر واحد سازنده، مشابه میانک است.

با فرآیند برون رانی از یاختۀ ایمنی ترشح می شود. به غشاي لنفوسیت متصل است.

144 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ (با تغییر) 
«هر یاختۀ موجود در خون انسان که توانایی .................. را دارد، ..................»

بلعیدن میکروب ها با صرف انرژي – می تواند سبب ایجاد سوراخ هایی در غشاء یاختۀ آلوده به ویروس شود. 

عبور از دیوارة مویرگ هاي خونی – در واکنش هاي عمومی و سریع دستگاه ایمنی شرکت دارد.

استقرار در گره هاي لنفی – توانایی آغاز فرآیند مرگ برنامه ریزي شده یاخته را نیز دارد.

شرکت در دومین خط دفاعی بدن – توانایی شناسایی بیگانه ها بر اساس ویژگی ها عمومی آن ها را دارد.

145 محل بلوغ لنفوسیت هاي   ..................

داراي یاخته هاي بافت پوششی است. در پشت ناي قرار دارد.

داراي فعالیت کمی در دوران کودکی است. داراي مغز قرمز در ساختار خود است.
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146 چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
«برخی از گویچه هاي سفید شرکت کننده در دفاع اختصاصی ..................» 

الف) پس از بلوغ ابتدا وارد جریان خون می شوند. 
ب) توانایی عبور از دیوارة مویرگ ها را دارند. 

پ) در مکانی غیر از مغز قرمز استخوان تولید می شوند. 
ت) با برون رانی می توانند مستقیمًا یاخته هاي آلوده به ویروس را نابود کنند. 

ث) در تولید و ذخیره انرژي نقش دارند.

147 در انسان، هر یاختۀ دستگاه ایمنی که  ..................

از تغییر مونوسیت ها حاصل می شود، در از بین بردن بقایاي یاخته هاي مرده بافت هاي بدن نقش دارد.

داراي یک هستۀ خمیده یا لوبیایی شکل است و قابلیت تراگذاري دارد، با ترشحات خود قطر رگ هاي خونی را افزایش می دهد.

شبیه نیروهاي واکنش سریع عمل می کند، همانند مگاکاریوسیت ها از یاخته هاي بنیادي میلوئیدي منشأ می گیرد.

یک هستۀ گرد یا بیضی دارد، در تیموس یا مغز قرمز استخوان، توانایی شناسایی آنتی ژن اختصاصی خود را کسب می کند.

148 کدام عبارت نمی تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند؟  
«پروتئین هاي دفاعی که در شکل مقابل دیده می شوند،  .................. پرفورین می توانند

« ..................

برخالف – توسط مولکول هاي مشابه خود فعال شوند.

همانند – در شرایطی سبب افزایش فعالیت درشت خوارها شوند.

برخالف – مرگ برنامه ریزي شده را در یاختۀ مورد حمله، به راه بیندازند.

همانند – سبب ورود موادي به یاخته و در نتیجه مرگ آن شوند.

149 کدام عبارت دربارة مونوسیت ها به نادرستی بیان شده است؟

برخالف ائوزینوفیل ها داراي تراگذري هستند. جزو گلبول هاي سفید بدون دانه هستند.

با خروج از خون می توانند به یاخته هاي دارینه اي تبدیل شوند. با خروج از خون می توانند به درشت خوار تبدیل شوند.

150 کدام مورد در اثر آلودگی فردي به آنفوالنزاي پرندگان رخ می دهد؟

کمبود تعداد لنفوسیت هاي  کشنده شناسایی باکتري توسط لنفوسیت هاي 

تولید اینترفرون  از یاخته هاي پوششی آلوده به میکروب ترشح بیش از حد پرفورین در شش ها

151 برخورد دست یک فرد با چاقو سبب جراحت و خونریزي دست وي شده است. عمل کدام یک از موارد زیر
جزء دفاع اختصاصی محسوب نمی شود؟ 

برخورد آنتی ژن به گیرنده هاي آنتی ژنی لنفوسیت  ترشح هیستامین توسط ماستوسیت ها

فعال شدن پروتئین هاي مکمل توسط پادتن ها دفاع لنفوسیت هاي  کشنده 
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152 چند مورد از عبارت هاي زیر دربارة دستگاه ایمنی انسان نادرست است؟  
الف) تزریق سرم به بدن قطعًا موجب ایجاد یاخته هاي خاطره می شود. 

ب) تزریق سرم موجب افزایش فعالیت درشت خوارها در خون می شود. 
ج) در ایمنی حاصل از سرم یاخته هاي پادتن ساز موجب تولید پادتن در بدن می شوند.  

د) در تزریق واکسن لنفوسیت هاي غیرفعال به لنفوسیت هاي فعال و خاطره تقسیم می شوند.

153 پروتئین مکمل .................. پادتن و .................. اینترفرون نوع  سبب افزایش فعالیت بیگانه خوارها می 
شوند.

برخالف - برخالف  مانند - مانند  برخالف - مانند  مانند - برخالف 

154 چند مورد، از اعمال همۀ گویچه هاي سفید حاصل از یاخته هاي بنیادي میلوئیدي بدن محسوب می شوند؟  
الف) پاکسازي بدن از یاخته هاي خود آسیب دیده   ب) ترشح پروتئین براي ایجاد منفذ در یاخته هاي سرطانی 

ج) عبور از دیوارة مویرگ هاي خونی                              د) هضم میکروب هاي بلعیده شده توسط آنزیم هاي لیزوزوم

155 در هریک از یاخته هاي موجود در پوست بدن انسان، .................. 

، ساخت پروتئین هاي مورد نیاز تقسیم افزایش می یابد. در مرحلۀ 

در سیتوپالسم آنها سانتریول وجود دارد. 

موادي تولید می شود که سپس در مادة زمینۀ یاخته قرار می گیرد.

مایع بین سلولی کمی بین یاخته هاي آن وجود دارد، در آنافاز   کروماتیدهاي خواهري جدا می شوند.

156 کدام یک از گویچه هاي سفید زیر در مبارزه با انگل ها، عمل اگزوسیتوز انجام می دهند؟ 

157 کدام عبارت دربارة مونوسیت ها به درستی بیان شده است؟ 

با گلبول هاي سفید که منشأ لنفوئیدي دارند درگروه گلبول هاي سفید بدون دانه قرار می گیرند.

برخالف گلبول هاي سفید بدون دانه داراي تراگذري هستند. 

مونوسیت ها و بازوفیل ها به ترتیب منشأ درشت خوارها ویاخته هاي دارینه اي، هستند 

قبل از خروج از خون به درشت خوار تبدیل سپس وارد حبابک ها می شوند.

158 کدام مورد در اثر آلودگی فردي به آنفوالنزاي پرندگان رخ می دهد؟ 

شناسایی آنتی ژن باکتري عامل بیماري، توسط گیرنده هاي آنتی ژن لنفوسیت   

کاهش تعداد لنفوسیت هاي  کشنده 

افزایش بیش از حد پروتئین ایجاد کننده منفذ در غشاء یاخته هاي سرطانی 

تولید اینترفرون  از یاخته هاي آلوده به میکروب موجود در الیۀ مخاطی تنفسی  
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159 در بدن انسان، هر بیگانه خواري که .................. قطعًا ..................

در بخش هایی از بدن، که با محیط بیرون ارتباط دارد، مستقر است- قسمت هایی از میکروب ها را به یاخته هاي ایمنی معرفی می کند.

داراي انشعابات در اطراف خود می باشد- فقط در حبابک هاي موجود در دستگاه تنفس فعالیت می کند.

در درون خود، داراي ساختار حاوي هیستامین می باشد- در نشت بیشتر خوناب به خارج رگ ها موثر است.

در از بین بردن یاخته هاي مردة بافت ها نقش دارد- در نخستین خط دفاعی بدن فعالیت می کند.

160 در بدن انسان، هر یاختۀ سفید خونی با توانایی تراگذري که ..................

داراي دانه هایی در میان یاخته خود است، فقط از طریق آزادسازي محتویات دانه هاي خود در دفاع بدن نقش دارد.

به نیرو هاي واکنش سریع تشبیه می گردد، عالوه بر حمل مواد دفاعی درون خود، قابلیت بیگانه خواري نیز دارد.

اولین یاخته هاي بیگانه خوار در طی التهاب هستند، می توانند در پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده نقش داشته باشند.

 پس از خروج از رگ خونی تغییر شکل می دهد، به یاخته هاي درشت خوار بافتی تبدیل می شوند.

161 در بدن انسان سالم و بالغ، یاخته هاي دندریتی .................. مونوسیت ها ..................

برخالف- قابلیت شناسایی میکروب ها براساس ویژگی هاي عمومی آن ها را دارند.

همانند- در خارج از خون از تقسیم یاخته سازندة خود به وجود می آیند.

برخالف- نمی توانند ذرات خارجی وارد شده به بدن را بیگانه خواري کنند.

همانند- در واکنش هاي عمومی و سریع دستگاه ایمنی شرکت می کنند.

162 کدام گزینه صحیح است؟

هر پروتئین دفاعی بدن که ساختار حلقه اي تشکیل می دهد، به صورت محلول درون خون وجود دارد.

هر هورمون مترشحه از غدة تیروئید می تواند بر فعالیت یاخته هاي ماهیچه اي اسکلتی موثر باشد.

در بدن انسان، در حالت طبیعی مولکول میوگلوبین برخالف مولکول هموگلوبین در خوناب دیده نمی شود.

با افزایش انسولین به دنبال افزایش قند خون، میزان گلیکوژن ذخیره شده در همۀ یاخته هاي زندة بدن افزایش می یابد.

163 چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ 
«در انسان سالم هر یاختۀ خونی که از بین یاخته هاي پوششی مویرگ هاي خونی عبور می کند، ..................» 

الف) از تقسیم یاخته هاي بنیادي موجود در مغز استخوان تولید شده است. 
ب) طی فرایندي مشابه شکل مقابل، از رگ عبور می کند و وارد بافت می شود. 

ج) تحت تاثیر برخی مواد شیمیایی مترشحه از بیگانه خوارهاي بافتی قرار می گیرد. 
د) داراي یک هسته می باشد که درون آن اطالعات الزم براي رشد و نمو یاخته را ذخیره کرده است. 
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164 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ 
«به طور معمول در بدن انسان سالم و بالغ، .................. نمی تواند جزئی از نخستین خط دفاعی باشد.»

خروج نوتروفیل از خون و ورود به بافت  تخریب باکتري ها توسط نوعی آنزیم 

جلوگیري از رشد میکروب هاي سطح پوست  به دام افتادن میکروب در مادة مخاطی 

165 به طور معمول در بدن انسان بالغ، پروتئین هاي مکمل .................. .

برخالف اینترفرون، در دومین خط دفاعی بدن شرکت دارند. 

همانند پرفورین، باعث تولید منافذي در غشاي میکروب ها می شوند. 

همانند پادتن ها،می توانند با فسفولیپیدهاي غشاء در تماس باشند. 

بر خالف لیزوزیم، در خون به صورت فعال در گردش هستند. 

166 در بدن انسان، لنفوسیت هاي  موجود در گروه هاي لنفی گردن، وقتی براي نخستین بار با یک آنتی ژن ویژه
مواجه می  گردند؛ پس از تقسیم و تمایز، تعدادي یاخته را به وجود می آورند. این یاخته ها پروتئینهایی تولید می کنند که

به آنتی ژن متصل می شوند. چند مورد براي هریک از این پروتئین ها صحیح است؟ 
* به کمک اطالعات دناي موجود در هسته مرکزي یاخته تولید می شوند. 

* همواره داراي دو جایگاه یکسان براي اتصال اختصاصی به آنتی ژن اولیه را هستند. 
* می توانند به طور مستقیم، فقط یاخته هاي بیگانه وارد شده به بدن را شناسایی کنند. 

* می توانند به صورت آزادانه در خون و لنف و مایع بین یاخته اي بدن حضور داشته باشند.

167 پیک هاي شیمیایی تولید شده توسط یاخته هاي داراي غشاي پایه در سطح زیرین خود، همگی ..................

توسط یاخته هاي دستگاه درون ریز بدن انسان تولید می شوند.

پیک هاي دوربردي هستند که از طریق خون به یاختۀ هدف خود می رسند.

به دنبال پیروي از دستورات دناي درون یاخته هاي سازندة خود، تولید شده اند.

تحت کنترل بخش هایی از دستگاه درونریز و دستگاه عصبی، به خارج یاخته، ترشح می شوند.

168 کدام نادرست است؟ «ماده اي که توسط سلول هاي .................. ترشح می شود می تواند .................. شود».

ائوزینوفیل - سبب از بین بردن انگل ها

بازوفیل- سبب گشادي رگ ها در محل ترشح

درون ریز کلیه به خون - سبب افزایش سرعت تولید گویچه هاي قرمز 

لنفوسیت  کشنده به خون- سبب ایجاد منفذ در غشاي ویروس هاي پوشش دار

169 از بین موارد زیر چند مورد به طور طبیعی در پالسماي خون انسان (خوناب) یافت نمی شوند؟ 

الف) پروتئین هاي مکمل   ب) اریتروپویتین    پ) هموگلوبین    ت) اینترفرون     ث) پروترومبیناز   ج) انیدراز 
کربنیک
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170 به طور معمول هر لنفوسیتی که پس از بلوغ وارد جریان خون می شود ..................

باعث مرگ برنامه ریزي شده یاخته هاي مورد هدف خود می شوند.

با خاصیت فاگوسیتوزي خود بسیاري از آنتی ژن هاي خون را از بین می برد.

با ترشح پروتئین هایی، در غشاي یاخته هاي آلوده به ویروس، منفذ ایجاد می کند.

هستۀ تکی گرد یا بیضی - میان یاخته بدون دانه 

171 چند مورد از موارد نام برده شده از وظایف اندام کبد است؟ 
الف) ترشح نوعی پروتئین به خون تا سرعت تولید گویچه هاي قرمز را زیاد کند. 

ب) ذخیره گلوکز اضافی به شکل نشاسته. 
ج) ترشح آنزیم هاي گوارشی به درون رودة باریک به منظور گوارش برون سلولی  

د) ترشح گلیکوپروتئینی به خون، به منظور جذب ویتامین مورد نیاز در تولید گویچه هاي قرمز

172 یاختۀ ترشح کنندة پرفورین ..................

داراي گیرنده هاي سطحی اختصاصی در غشاي سلولی است. نمی تواند اینترفرون ترشح کند.

می تواند با بیگانه خواري میکروب ها را نابود کند. در اثر برخورد با آنتی ژن به یاختۀ پادتن ساز تبدیل می شود.

173 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
«هر نوع گویچه سفید شرکت کننده در سومین خط دفاعی بدن انسان سالم و بالغ، ..................»

می تواند از دیوارة مویرگ هاي خونی عبور کند. 

می تواند تحت تًاثیر لنفوسیت  کمک کننده قرار بگیرد. 

می تواند تحت تأثیر نوعی هورمون ترشح شده از یاخته هاي پوششی غدة سپري شکل قرار گیرد. 

می تواند در پی ورود نوعی آنتی ژن خاص به بدن، به سرعت تقسیم و سپس تمایز یابد. 

174 به طور معمول، در یک انسان سالم و بالغ هیچ یک از پروتئین هاي دفاعی مربوط به هر خط دفاعی بدن که در
آن .................. امکان ندارد ..................

یاخته هاي ترشح کنندة مادة مخاطی وجود دارند - از ورود عوامل بیماري زا به مایع بین یاخته ایی جلوگیري کند. 

یاخته هاي ترشح کنندة پرفورین نقش دارند - در افزایش فعالیت بیگانه خواري درشت خوارها مؤثر باشند. 

پوست و الیه هاي مخاطی فاقد نقش هستند - از یاخته هاي آلوده شده به عوامل بیماري زا ترشح شوند. 

واکنش هاي عمومی اما سریع داده می شود - از یاخته هاي پادتن ساز سالم خون ترشح شوند. 

175 در بدن یک فرد بالغ، هر یاختۀ .................. می تواند ..................

کشنده طبیعی - با ترشح پرفورین، در غشاي عامل بیماري زا، منفذ ایجاد کند.

پادتن ساز - در برخوردهاي بعدي با آنتی ژن، لنفوسیت خاطره تولید کند.

بیگانه خوار - با عبور از دیوارة مویرگ هاي خونی از خون خارج شود.

حاصل تغییر مونوسیت ها - در گره هاي لنفی بدن مشاهده شوند. 
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176 با نزریق سرم به انسان، .................. ایجاد گردیده و ..................

ایمنی غیرفعال - لنفوسیت هاي دفاع اختصاصی تکثیر نمی شوند. ایمنی فعال - عوامل بیماري زا سرکوب می شوند.

ایمنی فعال - مقدار بیشتري پادتن تولید می شود. ایمنی غیرفعال - تعداد زیادي یاختۀ پادتن ساز ایجاد می شود.

177 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می نماید؟  

«یاختۀ لنفوسیت  پس از برخورد با آنتی ژنی رشد و تکثیر پیدا می کند. هر یاختۀ حاصل از تکثیر این یاخته که
«..................

داراي توانایی تولید پادتن است، نمی تواند گیرندة آنتی ژنی را در سطح غشاي خود داشته باشد.

در برخوردهاي بعدي شناسایی آنتی ژن را سریع تر انجام می دهد، طول عمر بیشتري نسبت به لنفوسیت عمل کننده دارد.

داراي نقش در خنثی سازي آنتی ژن است، فعالیت بیگانه خواري را در درشت خوارها تشدید می کند.

فاقد توانایی بیگانه خواري عامل خارجی است، داراي هسته اي درشت در مرکز خود می باشند.

178 در خطوطی از دفاع بدن انسان سالم و بالغ که بیگانه ها از یاخته هاي خودي تشخیص داده می شوند و با آن ها
مبارزه می شود، ممکن نیست  ..................

نوعی اینترفرون در مبارزه با ویروس ترشح شود.  درشت خوار به بیگانه خواري باکتري بپردازد. 

نوعی لنفوسیت عمل کننده به نابودي باکتري کمک کند.  آنزیم لیزوزیم سبب مرگ نوعی باکتري شود. 

179 کدام گزینه در ارتباط با دستگاه ایمنی بدن انسان سالم و بالغ، صحیح است؟

پرفورین برخالف پروتئین مکمل می تواند موجب ایجاد منفذ در غشاي یاختۀ مهاجم شود. 

هر یک از یاخته هاي موجود در اپیدرم پوست در نخستین خط دفاعی بدن دخالت دارند. 

هر نوع یاختۀ بیگانه خواري که در فرایند التهاب شرکت می کند، نمی تواند در فرایند حساسیت نقش داشته باشد. 

گلبول سفیدي که مواد دفاعی زیادي حمل نمی کند و چابک است، همانند نوعی یاخته در بافت عصبی انسان در دفاع نقش دارد. 
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یکی از روش هاي اثر پادتن ها، اتصال به آنتی ژن هاي سطحی ویروس ها و باکتري هاست و از این طریق، مانع اتصال و  1
تأثیر میکروب بر سلول هاي میزبان می شوند.

بررسی سایر گزینه ها: 

): پادتن ها به آنتی ژن هاي سطح میکروب ها(ویروس ها و باکتري ها و ...) متصل می شوند.  گزینۀ (

 . ): پادتن، توسط یاخته هاي پادتن ساز ساخته می شود نه لنفوسیت هاي  گزینۀ (

): پادتن ها موجب افزایش بیگانه خواري می شوند. گزینۀ (

اگر جهشی سبب تغییر در آنتی ژن هاي سطح یاخته هاي بدن شود، در نهایت می تواند باعث بوجود آوردن یاخته هاي  2
سرطانی شود. در مبارزه با یاخته هاي سرطانی، لنفوسیت  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی با ترشح پرفورین نقش ایفا می کند. 

در حساسیت ها از ماستوسیت ها بازوفیل ها، هیستامین ترشح می شود، در نتیجۀ ترشح هیستامین عالئم شایع  3
حساسیت مثل قرمزي و آب ریزش از بینی ایجاد می شود.

پرفورین، اینترفرون و گیرندة آنتی ژنی، همگی ساختار پروتئینی دارند، ولی آنتی ژن ها می توانند متنوع باشند.   4
در دفاع غیر اختصاصی، مکانیسم هاي متعددي به غیر از تب نیز دخالت می کنند، مثل پوست، الیه هاي مخاطی، سرفه،  5

عطسه، التهاب، فاگوسیتوز و پروتئین هاي مکمل و...
بررسی سایر گزینه ها:

): ماکروفاژ، هرگز در خون دیده نمی شود بنابراین قادر به دیاپدز نمی باشد.  گزینۀ (

): نوتروفیل ها و یاخته هاي دارینه اي نیز در خارج از خون به عنوان فاگوسیت فعالند.  گزینۀ (

): در درون خون، گلبول هاي سفید دیگري همچون نوتروفیل ها در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند. گزینۀ (

: لنفوسیت هاي  در دفاع اختصاصی نقش دارند. در مبارزه با یاخته هاي سرطانی، لنفوسیت هاي  به گزینۀ   6
ویژه  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی نقش اصلی را دارند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: لنفوسیت هاي B با تقسیم و تولید یاخته هاي پادتن ساز و در نتیجه تولید پادتن در مبارزه با ویروس ها نقش دارند.  گزینۀ 

: لنفوسیت هاي  با داشتن گیرنده هاي آنتی ژنی اختصاصی، در دفاع اختصاصی شرکت می کنند.  گزینۀ 

: پرفورین، توسط یاخته هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی تولید می شود که در مبارزه با یاخته هاي آلوده به ویروس و یاخته  گزینۀ 
هاي سرطانی نقش دارد. 

در هنگام التهاب، ماستوسیت هاي آسیب دیده، هیستامین رها می کنند که موجب گشادي عروق و افزایش خون   7
رسانی به بافت آسیب دیده می شود.

لنفوسیت هاي  پس از برخورد با آنتی ژن اختصاصی خود یاختۀ پادتن ساز تولید نمی کنند که پادتن ترشح کند، بلکه  8
کشنده و  خاطره ایجاد می کنند. ، از جمله  انواعی از سلول هاي 

ایدز مثال نقص ایمنی اکتسابی است.   9
10  دفاع اختصاصی در مهره داران وجود دارد. مونارك پروانه است و بی مهره محسوب می شود. 

، در مغز استخوان بالغ می شوند و سپس وارد خون می شوند. لنفوسیت هاي  در مغز استخوان به لنفوسیت هاي   11
صورت نابالغ (نه بالغ) وارد خون شده و به تیموس می روند.

2

3B

4

T

1

2

3

(1)BT

T

(2)

(3)B

(4)T

T

TTT

BT

29

ی بدن
ایمن

خدیجه جباري
Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=+%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C+%25D8%25A8%25D8%25AF%25… 30/61

بیماري هاي خود ایمنی ناشی از اختالل هاي سیستم ایمنی هستند، در حالی که ایدز توسط ویروس   به وجود می   12
آید.

صورت سؤال به غدة تیموس اشاره دارد که پشت استخوان جناغ و جلوي ناي است.  13

) نقش دارند مورد تهاجم ویروس  لنفوسیت هاي  کمک کننده را که در فعالیت سایر لنفوسیت هاي ( و   14
قرار می دهد. 

یاخته دارینه اي و کشندة طبیعی داراي گیرنده هستند اما این گیرنده ها به نام گیرنده هاي آنتی ژنی نیستند بلکه  15
گیرنده هاي براي تشخیص بیگانه ها بر اساس ویژگی هاي عمومی است. یاختۀ پادتن ساز نیز که سلول عمل کننده حاصل از لنفوسیت  است و

گیرندة آنتی ژنی ندارد. اما لنفوسیت هاي  و  و خاطره گیرنده آنتی ژنی دارند. 
پروتئین هاي مکمل و پرفورین، هر دو از طریق ایجاد منفذ، سلول را از بین می برند، اما اینترفرون این گونه نیست.   16

یاخته هاي سرطانی و سلول هاي آلوده به ویروس از طریق منافذ ایجاد شده توسط پرفورین هاي تولید شده از سلول هاي  کشنده و یاخته هاي

.( ). در باکتري پروتئین مکمل در ایجاد منفذ در غشاء آن مؤثر هستند (رد گزینۀ  کشندة طبیعی از بین می روند (رد گزینه هاي  و 

لنفوسیت هاي  پس از بلوغ در مغز استخوان و لنفوسیت هاي  پس از بلوغ در تیموس وارد خون می شوند.  17
بررسی سایر گزینه ها: 

): در ایمنی، ماکروفاژها و یاخته هاي دیگر نیز در نابودي عوامل بیگانه نقش دارند. پس لنفوسیت ها به تنهایی عوامل بیگانه را نابود گزینۀ (
نمی سازند. 

): تعدادي از لنفوسیت ها، بین خون و لنف در گردش هستند.  گزینۀ (

، در صورتی که با آنتی ژن مخصوص به خود برخورد کنند، تقسیم شده و به یاخته هاي خاطره تبدیل ): بعضی از لنفوسیت هاي  و  گزینۀ (
می شوند.

ژن سازندة پرفورین در تمام یاخته هاي هستهدار بدن انسان یافت می شود. ولی فقط یاخته هاي  کشنده و یاخته هاي  18
کشنده طبیعی، آن را بیان می کنند. از طرفی تمام گویچه هاي سفیدي که توانایی تراگذاري دارند، یاخته هاي هستهداري هستند که ژن سازندة

پرفورین را دارا می باشند. 
بررسی سایر گزینه ها:

: همه گویچه هاي سفید به دلیل دیاپدز تغییر شکل دادند ولی فقط یاخته هاي پادتن ساز، پادتن ترشح می کنند. گزینۀ 

: بازوفیل، نوتروفیل و ائوزینوفیل میان یاختۀ دانه دار دارند ولی فقط بازوفیل در ایجاد عوارض آلرژي نقش دارد. گزینۀ 

: ائوزینوفیل در نابودي انگل ها نقش دارد ولی داراي توانایی بیگانه خواري نیست. گزینۀ 

لیزوزیم آنزیمی است که دیوارة باکتري ها را تجزیه می کند و در خون دیده نمی شود. لیزوزیم در اشک، بزاق،  19
ترشحات مخاط و عرق وجود دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): پروترومبین ماده اي محلول در خون است که در روند انعقاد خون شرکت دارد.  گزینۀ (

  

):  گاسترین هورمونی است که از نواحی مجاور پیلور به درون خون ترشح شده و باعث افزایش ترشح اسید معده و تا حدي گزینۀ (
آنزیم هاي شیرة معده می شود. 

): اریتروپویتین هورمون تحریک کنندة مغز استخوان براي تولید گلبول قرمز است. محل ترشح آن، کبد و کلیه است و سلول گزینۀ (
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هدف آن مغز استخوان می باشد.
پروتئین هاي مکمل با ایجاد منافذي در غشاء میکروب ها، آنها را از بین می برند و روي ویروس ها تأثیري ندارند.  20

عامل بیماري آنفوالنزاي پرندگان ویروس است. 
در بی مهرگان اساسًا دفاع غیر اختصاصی دیده می شود.  21

گویچه هاي قرمز تراگذري ندارند. هیستامین و سایر مواد شیمیایی به ترتیب باعث افزایش قطر رگ ها و فراخوان  22
گویچه هاي سفید به محل آسیب دیده  می شوند. اینترفرون که از سلول هاي آلوده به ویروس ترشح می شود، جلوي تکثیر ویروس را در

سلول هاي سالم می گیرد.

فقدان غدة تیموس در برخی نوزادان نارس موجب تضعیف شدید لنفوسیت هاي  می گردد و به لحاظ تئوري،  23
عالئمی مثل بیماري ایدز خواهد داشت.

نبود غدة تیموس موجب اختالل در بالغ شدن لنفوسیت هاي  می شود و به نقص ایمنی مادرزادي معروف است. در حالی که ایدز با از بین بردن

لنفوسیت هاي  کمک کننده موجب اختالل در لنفوسیت هاي  می شود و به آن نقص ایمنی اکتسابی گفته می شود. 

در  حملۀ سیستم ایمنی به یاخته هاي پشتیبان انجام می شود. در آنفوالنزاي پرندگان لنفوسیت هاي  به طور انبوه تولید می شوند.

لنفوسیت هاي  در تیموس بالغ می شوند. این سلول ها می توانند انواع اینترفرون ها و پرفورین ترشح کنند (موارد  24
«الف» و «ب»). مورد «د» نیز درست  است. زیرا لنفوسیت  با ترشح اینترفرون نوع دو ماکروفاژها را جذب می کند. و باعث افزایش بیگانه

خواري می شود. مورد «ج» داللت بر پروتئین هاي مکمل و پادتن ها دارد و صحیح نمی باشد.

لنفوسیت هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیی، پرفورین ترشح می کنند. اگر این سلول ها آلوده به ویروس شوند،  25
). لنفوسیت هاي  آنزیم هایی دارند که وظیفۀ این آنزیم ها برقراري پیوند پپتیدي است اینترفرون نوع  هم ترشح می کنند (رد گزینۀ 

). این سلول ها اندامک میتوکندري دارند که در تولید  نقش (بعدها خواهید خواند این آنزیم ها از جنس  می باشند) (رد گزینۀ 

.( ). واکنش هاي ساختن پروتئین از نوع واکنش هاي سنتزي است و حتمًا نیاز به انرژي دارد (تائید گزینۀ  دارد (رد گزینۀ 
آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت ها طی حساسیت و همینطور خروج ناقل هاي عصبی از یاخته پیش سیناپسی هر دو  26

به روش اگزوسیتوز و با مصرف انرژي صورت میگیرند.
«پرفورین» نوعی پروتئین دفاعی است که توسط لنفوسیت هاي T کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی ترشح می شود  27

ولی بقیۀ موارد به ماکروفاژها مربوط می شوند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) و با کمک لنفوسیت هاي  و کشنده طبیعی در مبارزه با یاخته هاي سرطانی ماکروفاژها در ایمنی غیر اختصاصی بدن موثرند (رد گزینه هاي 

). ماکروفاژ ها در حبابک ها حضور دارند و در از بین بردن میکروب هاي حبابک موثرند. نقش دارند (رد گزینۀ 

پروتئین پادتن که از یاختۀ پادتن ساز ترشح می شود باعث افزایش بیگانه خواري میکروب  ها توسط ماکروفاژها می   28
گردد. 

دفاع اختصاصی اساسًا مربوط به مهره داران (مثل ماهی) است که دفاع غیراختصاصی هم دارند. ولی بی مهر گان (مثل  29
ملخ) فقط دفاع غیراختصاصی دارند. پس وجود آنزیم ضد عفونی کنندة «لیزوزیم» مربوط به هردوي این جانوران است.

فقط لنفوسیت هاي  و  که از انواع میان یاخته هاي فاقد دانه هستند داراي گیرنده هاي آنتی ژنی هستند. لنفوسیت   30
هاي  و  و مونوسیت ها از یاخته هاي فاقد دانه هستند. 

رد سایر گزینه ها:

: لنفوسیت ها و مونوسیت ها ، از انواع گویچه هاي سفید با میان یاخته هاي فاقد دانه هستند. بازوفیل ها، از انواع با میان یاختۀ دانه دار گزینۀ 
هستند. همۀ گویچه هاي سفید خون توانایی تراگذري دارند.

: نوتروفیل ها از میان یاختۀ دانه دار هستند و نیزبیگانه خواري می کنند. اما ماکروفاژ ها از تغییر مونسیت ها به وجود آمده اند و میان گزینۀ 
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 یاختۀ دانه دار ندارند.

: نوتروفیل ها و بازوفیل ها و ... از انواع میان یاخته هاي دانه دار نیز در دفاع شرکت دارند. گزینۀ 

بخش  شامل سلول هاي خون است. پروتئین اینترفرون و پروتئین هاي مکمل و پادتن ترشحی در پالسماي افراد  31
محلول هستند. هیستامین، درون بازوفیل ها و هموگلوبین، درون گلبول هاي قرمز وجود دارد. پس می تواند به عنوان معرفی از سلول هاي خونی

باشند که هماتوکریت را می سازند. گیرندة آنتی ژن در سطح لنفوسیت هاي  و  وجود دارد. 

- ایمنی حاصل از آزاد شدن این مواد، ایمنی فعال نیست. در ایمنی فعال پادتن و یاخته خاطره تولید نمی شود.   32
- نایژه ها به علت داشتن حلقه هاي غضروفی به هنگام آلرژي بسته نمی شوند.   

- هیستامین با گشاد کردن رگ ها موجب تسهیل تراگذاري می شود.  

- از ماستوسیت ها در زمانی که آسیب دیده باشند و یا در هنگام آلرژي، هیستامین و مواد دیگري آزاد می شود.(نه در برخورد با آنتی ژن)
هیستامین سبب گشادي رگ ها و افزایش نفوذ پذیري می شود. 

ایجاد منفذ در غشاي یاختۀ آلوده به ویروس در ایمنی اختصاصی نیز دیده می شود. عملکرد ماکروفاژ، هم در دفاع  33
اختصاصی و هم در دفاع غیر اختصاصی دیده می شود. خروج پروتئین دفاعی از گلبول سفید مثل پرفورین نیز هم در دفاع اختصاصی و هم در
دفاع غیراختصاصی دیده می شود. تنها موردي که فقط مخصوص دفاع غیر اختصاصی است، انهدام دیواره باکتري ها توسط آنزیم لیزوزیم است. 

در دفاع اختصاصی و غیراختصاصی، ذرات خارجی و میکروب ها توسط سلول هاي دفاعی، از جمله ماکروفاژها هضم  34
می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها:

: پروتئین هاي مکمل در دفاع غیر اختصاصی شرکت دارند. گزینۀ 

: از تکثیر لنفوسیت هاي   لنفوسیت هاي  کشنده و خاطره لنفوسیت هاي   کمک کننده بوجود می آیند. گزینۀ 

: غدة تیموس در جلوي ناي قرار دارد. گزینۀ 

هر چهار مورد صحیح است.  35
بررسی موارد:

مورد الف) لنفوسیت هاي  نابالغ، پس از تکامل در تیموس، وارد جریان خون می شوند و در بخش هاي مختلف بدن پخش می شوند.
مورد ب) نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها (گویچه هاي سفید دانه دار خون) در دفاع غیر اختصاصی شرکت دارند. 

مورد ج) تمام سلول هاي آلوده به ویروس از جمله گویچه هاي سفید فاقد دانه، اینترفرون ترشح می کنند. 
مورد د) فاگوسیت ها لیزوزوم فراوان دارند تا گوارش درون سلولی در این سلول ها به خوبی انجام شود.

اینترفرون هاي نوع  توسط یاخته هاي آلوده به ویروس، ترشح می شوند. اینترفرون نوع یک براي مثال وقتی ویروس  36
 به نوع خاصی از لنفوسیت ( کمک کننده) حمله می کند و لنفوسیت هاي آسیب دیده با ویروس اینترفرون نوع یک را ترشح می کند.

پرفورین را لنفوسیت هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی در مقابل سلول هاي سرطانی یا آلوده به ویروس ترشح می کنند. لیزوزیم توسط

اشک، عرق و بزاق و ...ترشح می شود. اینترفرون هاي نوع  از یاخته هاي کشندة طبیعی و لنفوسیت هاي  ترشح می شوند.
پرفورین باعث ایجاد منفذ در سلول هاي آلوده به ویروس می شود (نه خود ویروس!!)   37

بررسی سایر گزینه ها:

: هیستامین توسط ماستوسیت آسیب دیده و بازوفیل تولید می شود و منجر به گشادي رگ ها در محل ترشح می شود. گزینۀ  و 

: سلول هاي کبدي اریتروپویتین ترشح می کنند که با اثر بر مغز و استخوان سبب تولید گویچه هاي قرمز می شود. گزینۀ 

یاخته هاي پادتن ساز سلول هاي ترشح کنندة پادتن هستند این سلول ها تقسیم نمی شوند بنابراین رشته هاي دوك  38
نمی سازند.
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بررسی سایر گزینه ها:

: یاخته هاي پادتن ساز چون زنده هستند، گیرنده هاي مختلف پروتئینی (غیر از گیرنده هاي آنتی ژنی) دارند. گزینۀ 

: یاخته هاي پادتن ساز داراي هستۀ  هستند و  آنها از نوکلئوزوم تشکیل شده است. گزینۀ 

: یاخته هاي پادتن ساز داراي هستۀ دیپلوئید و در نتیجه کروموزوم هاي همتا هستند. گزینۀ 

 39
در گره هاي لنفی، ماکروفاژ و لنف وجود دارند. به هنگام فاگوسیتوز توسط رشته هاي سیتوپالسمی ماکروفاژها،

پادتن ها به همراه میکروب ها بلعیده میشوند. پس وقتی پادتن ها از لنف توسط ماکروفاژها خارج می شوند که
توسط رشته هاي سیتوپالسمی ماکروفاژها بلعیده شده باشند. 

شکل در ارتباط با آندوسیتوز است، موارد  و  و  مربوط به اگزوسیتوزاند، اما فرآیند بیگانه خواري که نوعی
آندسیتوز است، می تواند با شکل ارائه شده مطابقت داشته باشد.

پادتن

باکتري
افزایش فاگوسیتوز

ماکروفاز

تراگذاري از ویژگی هاي همۀ گویچه هاي سفید است.به غیر از مورد «الف» بقیه ي موارد می تواند، توسط گلبول هاي  40
سفید خارج شده از خون تولید شوند. 

بررسی موارد:  
مورد الف) نادرست- پروترومبیناز از سلول هاي بافت هاي آسیب دیدة جدار رگ یا از پالکت ها آزاد می شود.  

مورد ب) درست- پروتئین هاي اینترفرون  توسط لنفوسیت هاي  و یاخته هاي کشندة طبیعی تولید می شوند.  

مورد ج) درست- پرفورین توسط سلول هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی تولید می شود.  

مورد د) درست- در مسیر تنفس، این یاخته ها توانایی تولید  را دارند.

یاخته هایی که در دفاع اختصاصی شرکت می کنند لنفوسیت ها هستند که به گویچه هاي سفید خون تعلق دارند. خون  41
جزئی از بافت هاي پیوندي است.  

رد سایر گزینه ها:  

(ویروس نقص ایمنی انسان) باعث ایدز می شود، اما افراد مبتال به ایدز ممکن است حتی در اثر ابتال با کم خطر ترین بیماري   : گزینۀ 
هاي واگیر نیز فوت  کنند. 

): همۀ یاخته هاي بدن داراي ژن پرفورین هستند ولی فقط انواعی از یاخته هاي لنفوسیت آن را بیان می کنند.   گزینۀ (

): منشأ درشت خوار ها و یاخته هاي دارینه اي در خارج از خون مونوسیت است که گویچۀ سفید بدون دانه محسوب می شوند. گزینۀ (

هر لنفوسیت، زمانی که در اثر تقسیم میتوز، یاختۀ خاطره بسازد، چون چرخۀ سلولی را پشت سر گذاشته است، قطعًا  42
از سه نقطۀ وارسی موجود در چرخه ي سلولی عبور کرده است.  

بررسی سایر گزینه ها: 

): بخشی از لنفوسیت ها در طحال، گره لنفی، لوزه ها و... مستقر می شوند.   گزینۀ (

): تعدادي از لنفوسیت ها بین خون و لنف در گردشاند.   گزینۀ (

): هر لنفوسیتی یاختۀ خاطره نمی سازد.  گزینۀ (

سلول هاي آلوده به ویروس، اینترفرون نوع  را می سازند و عالوه بر یاختۀ آلوده به یاخته هاي مجاور هم اثر می کنند  43
و آن ها را مقاوم می کنند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: پالسموسیت ها در برخورد اول از رشد، تقسیم و تمایز لنفوسیت  به وجود می آیند (نه سلول خاطره). گزینۀ 
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: عالوه بر حساسیت، در هنگام التهاب نیز ماستوسیت هاي آسیب دیده، هیستامین ترشح می کنند.  گزینۀ 

: پرفورین از یاختۀ کشندة طبیعی نیز ترشح می شود. سلول هاي سازندة پرفورین تقسیم نمی شوند.  گزینۀ 
پادتن ها، مولکول هاي دفاعی بدن هستند که توسط گلبول هاي سفید خون ساخته می شوند. این مولکول هاي دفاعی  به  44
صورت فعال و کامل ایجاد می شوند. پروتئازهاي معده (پپسینوژن) در بدو ترشح غیر فعال اند و به وسیله اسید معده به پپسین فعال تبدیل می 

) و پروتئین هاي مکمل در خون غیر ). پروتئازهاي پانکراس نیز غیر فعالند و پس از ورود به روده فعال می شوند (رد گزینۀ  شود (رد گزینۀ 

 .( فعال اند و در برخورد با میکروب ها فعال می شوند (رد گزینۀ 

یاخته هاي  کشنده به طور مستقیم به یاخته هاي آلوده به ویروس و یاخته هاي سرطانی حمله می کنند و با تولید  45
پروتئینی خاص، به نام پرفورین منافذي در این سلول ها بوجود می آورند.

بررسی سایر گزینه ها:

: یاختۀ   خاطره در نخستین برخورد وجود ندارند. در ضمن یاخته هاي  خاطره پرفورین نمی سازند. گزینۀ 

: تولید یاخته هاي خاطره از تقسیم لنفوسیت هاي بالغ غیر فعال در اولین برخورد و یا یاخته هاي خاطره برخورد قبلی صورت می گیرد گزینۀ 

و یاخته هاي  کشنده در هم برخورد ها پرفورین ترشح می کنند.

خاطره فقط در برخورد با آنتی ژن حاصل از یک یاختۀ آلوده به یک ویروس خاص، یاخته هاي  کشنده و  خاطره تولید : یاختۀ  گزینۀ 
می کند.

مورد ج فقط درست می باشند.  46
بررسی موارد: 

مورد الف) نادرست- در التهاب ازماستوسیت هاي آسیب دیده هیستامین رها می شود. به این ترتیب گویچه اي سفید بیشتري به موضع آسیب 
دیده هدایت می شوند. 

مورد ب) نادرست- هیستامین باعث گشادي رگ ها می شود، ولی مویرگ ها در دیواره ي خود هیچ ماهیچه اي ندارند. پس اگر گشاد شوند، این
عمل بدون دخالت ماهیچه بوده است. 

مورد ج) درست- ماستوسیت ها با ترشح هیستامین سبب آبریزش بینی می شوند. 
مورد د) نادرست- با گشاد شدن رگ ها در اثر هیستامین، فشار وارد شده به دیوارة رگ ها کمتر می شود.

اریتروپویتین هورمونی است که از کبد و کلیه تولید شده و تولید گویچه هاي قرمز را افزایش می دهد. بنابراین سلول   47
هاي سازندة آن ها منشاء مغز استخوانی ندارند. پادتن ها نیز از یاخته هاي پادتن ساز ترشح می شوند و یاخته هاي پادتن ساز مستقیمًا از مغز

استخوان حاصل نمی شود.
بررسی سایر گزینه ها:

: بازوفیل ها، هپارین و هیستامین ترشح می کنند.  گزینۀ 

: اینترفرون نوع  را سلول هاي آلوده به ویروس ترشح می کنند که در بیماري ایدز می تواند از نوع خاصی از لنفوسیت هاي  ترشح گزینۀ 

شود اینترفرون نوع  نیز از لنفوسیت هاي  و یاخته هاي کشندة طبیعی ترشح می شود و پروترومبیناز، توسط پالکت ها تولید می شود. 

: در این گزینه، اسید کربنیک  و هموگلوبین توسط گویچه هاي قرمز تولید می شود که از سلول هاي زایندة مغز استخوان منشَا گزینۀ 
گرفته اند.

، غالف میلین اطراف نورونها مورد حملۀ دستگاه ایمنی قرار میگیرد، در حساسیت در عملکرد در بیماري   48
ماستوسیت ها و بازوفیل ها اختالل ایجاد میشود زیرا در مقابل مواد بی خطر هیستامین ترشح می کنند. یاخته هاي پیشتیبان جزء بافت عصبی

هستند. 
رد سایر گزینه ها:
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): غالف میلین در اطراف رشتههاي آکسون و دندریت ایجاد میشود، حال آنکه الیۀ خارجی مخ از مادة خاکستري تشکیل شده است گزینۀ (

که بیشتر محتوي جسم یاخته اي نورونها است. در  بخش سپید درگیر می شود. 

): با تخریب غالف میلین، هدایت جهشی پیامهاي عصبی دچار اختالل میشود، نه انتقال جهشی آنها.  گزینۀ (

): سلولهاي پشتیبان سلولهاي غیرعصبی هستند که در بافت عصبی وجود دارند. گزینۀ (

کوتین از ترکیبات لیپیدي است. الیه اي کوتینی به نام پوستک (کوتیکول)، سلول هاي روپوستی را در اندام هاي هوایی  49
گیاه می پوشاند. این الیه از سلول هاي زیرین خود در برابر حملۀ میکروب ها محافظت می کند. پس اسیدهاي چرب نیز همانند پلی ساکارید

سلولزي در گیاهان، نقش دفاعی دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

: تولید پروتئین مکمل در سلول هاي سالم و تولید اینترفرون نوع  در سلول هاي آلوده به ویروس انجام می شود. گزینۀ 

: تولید پرفورین در حالت عادي (فرد سالم) انجام نگرفته ولی تولید پروتئین مکمل در فرد سالم انجام می شود. گزینۀ 

: یاختۀ پادتن سازتقسیم نمی شود پس دوك تقسیم ندارد ولی لنفوسیت ها در حین برخورد با آنتی ژن اختصاصی خود تقسیم می  گزینۀ 
شوند، پس دوك تقسیم می سازند.

واکنش هاي عمومی اما سریع دومین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها در بدن است. لنفوسیت هاي  کمک  50
کنندة آلوده به ویروس، در این مرحله اینترفرون نوع  می سازند. پادتن، در دفاع اختصاصی در سومین خط دفاعی عمل می کند اتصال آنتی 
ژن ها به گیرنده هاي آنتی ژن در لنفوسیت ها نیز در خط سوم دفاعی رخ می دهد. یاخته هاي کشندة طبیعی در دومین خط دفاعی پرفورین و

اینترفرون نوع  را ترشح می کند.  

درشت خوار ها از مونوسیت هاي خارج شده از خون به وجود می آید.درشت خوار ها به کمک پادتن ها، میکروب هاي  51
خارج از خون را می بلعند. درشت خوار ها براي پاکسازي بدن از سلول هاي مرده و اجزاي سلولی فرسوده، آنزیم هاي لیزوزمی زیادي دارند.

یاخته هاي دندریتی قسمت هایی از میکروب ها را در سطح لنفوسیت ها قرار می دهند.

)، پروتئین هایی به نام گیرنده هاي آنتی ژنی وجود دارد که به آنتی ژن هایی که از  , در سطح هر لنفوسیت بالغ (  52
نظر شکل مکمل آن ها باشند، متصل می شوند. این گیرنده ها مانند پادتن ها، اختصاصی عمل می کنند. مشابه همین گیرنده ها بر روي یاخته هاي

) نیز حضور دارند.  در سطح بسیاري از گلبول هاي سفید، گیرنده هاي آنتی ژن وجود ندارد. در سطح یاخته هاي کشنده طبیعی و خاطره ( و 
لنفوسیت هاي نابالغ و یاخته هاي پادتن ساز گیرنده آنتی ژنی وجود ندارد.  

واکسن ها که داراي  آنتی ژن بیماري زاي بیماري مورد نظر هستند، قبل از ورودعامل بیماري زا به بدن، تزریق می شوند  53
و ایمنی فعال ایجاد می کنند به این معنی که توسط خود شخص یاخته هاي خاطره تولید می شوند. اما ایمنی حاصل از همۀ واکسن ها دائمی نیست.
مثل واکسن بیماري آنفلوآنزا و کزاز. در مقابل، سرم ها داراي پادتن هستند و معموًال بعد از ورود آنتی ژن به بدن و در مواردي، قبل از ورود

آنتی ژن تزریق می شوند که ایمنی موقت ایجاد می کنند و توسط خود شخص پادتن و یاختۀ خاطره تولید نمی شوند.  

موارد «الف»، «ب» و «د» صورت سؤال را به درستی تکمیل نمیکنند.   54
بررسی موارد درست: 

ج) همۀ لنفوسیتها براي اعمالی که انجام میدهند، نیاز به انرژي دارند. گرچه در کتاب درسی به صراحت بیان نشده است، ولی میتوان گفت

که همۀ لنفوسیتها، میتوکندري داشته، در نتیجه تنفس هوازي دارند و در جریان تنفس هوازي،   تولید میکنند. 
بررسی موارد نادرست: 

الف) همۀ لنفوسیتها مانند سایر یاخته هاي موجود در خون، از یاخته هایی  به نام یاخته هاي بنیادي در مغز استخوان منشأ میگیرند (لنفوسیت

هاي نابالغ)، عدهاي از این لنفوسیتهاي نابالغ، در مغز استخوان تکامل پیدا میکنند و سلولهاي تخصصیافتهاي به نام لنفوسیتهاي  را به

وجود میآورند. سایر لنفوسیتهاي نابالغ مغز استخوان از طریق خون به تیموس (غدهاي در پشت استخوان جناغ، در جلوي ناي) منتقل شده و

در این اندام، بالغ میشوند و یاخته هاي تخصصیافتهاي به نام لنفوسیتهاي  را به وجود
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میآورند. 

ب) تعدادي از لنفوسیتهاي بالغ، بین خون و لنف در گردشاند و عدهاي دیگر به گرههاي لنفی، طحال، لوزهها و آپاندیس منتقل و در این

اندامها مستقر میشوند. 

د) نمیتوان گفت همه لنفوسیتها از جمله همه لنفوسیتهاي بالغ، فقط در خون تقسیم شده و یاختۀ خاطره میسازند، زیرا لنفوسیتهاي بالغی

که به اندامهاي ذکر شده در توضیح مورد «ب» منتقل میشوند، درون این اندامها تقسیم شده و یاخته هاي خاطره میسازند.  

یاخته هاي دندریتی (فاگوسیت ها) میتوانند با فرآیند بیگانه خواري، میکروبها را ببلعند. فرآیند آندوسیتوز براي  55
انجام به انرژي زیستی نیاز دارد؛ بنابراین همهي فاگوسیت ها با صرف انرژي، میکروب ها را می بلعند. و ائوزینوفیل ها نیز با صرف انرژي می 

توانند دانه هاي خود را به درون انگل بریزند و با آن ها مبارزه کنند. 

بررسی سایر گزینهها: 

): فاگوسیتها، لیزوزومهاي فراوان دارند اما توجه داشته باشید که ائوزینوفیل ها بیگانه خواري نمی کنند.  گزینۀ (

): نوتروفیلها، تحرك زیادي دارند. اما توجه داشته باشید که بازوفیل هاي خون و ماستوسیتهاي و آسیبدیدة بافتی، میتوانند گزینۀ (

هیستامین (نوعی ماده گشادکنندگی رگی) بسازند و نوتروفیلها، توانایی ترشح هیستامین را ندارند که با توجه به قید «همه» در صورت سؤال،

این گزینه نیز نمیتواند پاسخ این تست باشد. 

): نوتروفیلها، در گروه فاگوسیتها میباشند. اما توجه داشته باشید که نوتروفیل ها لیزوزیم ترشح نمی کنند تنها، بازوفیلهاي خون (و گزینۀ (

ماستوسیتهاي موجود در بافتها)، توانایی ترشح هپارین (نوعی ماده ضد انعقاد خون) را دارند. 

هیستامین توسط بازوفیل ها ساخته می شود. بازوفیل از سلول هاي خونی است که می تواند در مغز قرمز استخوان نیم  56
لگن ساخته شود. 

بررسی سایر گزینه ها : 

): گویچه هاي قرمز در انسان داراي آنتی ژن، فاقد هسته است.  گزینۀ (

): گیرنده هاي آنتی ژن در سطح سلول هاي لنفوسیت قرار دارد نه هر سلول موثر در ایمنی نظیر یاختۀ پادتن ساز.  گزینۀ (

): یاخته هاي پادتن ساز توانایی تولید پادتن را دارند ولی می تواند خارج از مغز استخوان ساخته شده باشد.  گزینۀ (

لنفوسیت هاي  در دو محل اصلی گیرنده سطحی می سازند: یکی هنگام بلوغ در مغز قرمز استخوان و یکی پس از  57
برخورد با آنتی ژن، که موجب تولید لنفوسیت  جدید و خاطره، پادتن ساز و پادتن می شود. در مورد دوم، تولید پادتن می تواند باعث تسهیل

فاگوسیتوز شود.
بررسی سایر گزینه ها:

: پادتن ها، عوامل بیماري زا را به طور مستقیم از بین نمی برند.  گزینۀ 

: در خطوط دفاع غیر اختصاصی (منظور هر دو خط دفاعی است نه یک خط) گلبول هاي قرمز و لنفوسیت هاي  و  شرکت ندارند.   گزینۀ 

: خروج نوتروفیل ها از رگ، تراگذاري است نه اگزوسیتوز. گزینۀ 

فقط مورد ب نادرست است. هر جانور داراي دفاع اختصاصی، مهره دار است.   58
بررسی موارد:  

مورد الف) درست- گردش خون بسته در همۀ مهره داران وجود دارد. 
مورد ب) نادرست- در مهره دارانی نظیر ماهیان غضروفی اسکلت استخوانی وجود ندارد. 

مورد ج) درست- همۀ مهره داران طناب پشتی عصبی دارند. 
مورد د) درست- در همۀ مهره داران اسکلت درونی وجود دارد. 

در دومین خط دفاع غیراختصاصی، ذرات خارجی و میکروب هاي بلعیده شده توسط گلبول هاي سفید به کمک  59
آنزیم هاي لیزوزومی هضم می شوند.
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عملکرد لیزوزیم الیه هاي مخاطی، زنش مژك هاي مجاوري تنفسی و عطسه و سرفه مربوط به خط اول دفاع غیر اختصاصی هستند.

پادتن ها با کمک به فاگوسیت ها و پروتئین هاي مکمل با ایجاد منفذ در غشاي میکروب ها فاگوسیتوز را افزایش می   60
دهند.

). گرما سبب کاهش فعالیت عوامل بیماري زا می شود(رد ، سلول هاي عصبی مرکزي (مغز و نخاع) آسیب می بینند (رد گزینۀ  در بیماري 

( ).در حساسیت بازوفیل ها نیز هیستامین ترشح می کنند. (رد گزینۀ  گزینۀ 

آنتی ژن ها می توانند به گیرنده هاي آنتی ژن در سطح سلول  خاطره، لنفوسیت  بالغ متصل شوند  61

، لنفوسیت هاي  و یاخته هاي  کشنده و همین طور آنتی ژن ها به گیرنده هاي آنتی ژن در سطح لنفوسیت هاي   62
یاخته هاي  و  خاطره متصل می شوند.

در مبارزه با یاخته هاي سرطانی لنفوسیت هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی و درشت خوار ها نقش دارند.  63
لنفوسیت  و یاخته هاي کشندة طبیعی با تولید پروتئین پرفورین با یاخته هاي سرطانی مبارزه می کند.

لنفوسیت ها بین خون و لنف در گردش اند. بنابراین از بافت پوششی ساده جدار مویرگ ها خارج شده و دوباره برمی   64
گردند.

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

): لنفوسیت هاي بالغ در لنف و اندام هاي لنفی نیز دیده می شوند.  گزینۀ (

): لنفوسیت هاي نابالغ که از راه خون به تیموس می روند نیز در خون دیده می شوند.  گزینۀ (

): یاخته هاي پادتن ساز گیرنده آنتی ژنی در سطح خود نمی سازند. گزینۀ (

پروتئین  پرفورین در لنفوسیت  کشنده تولید می شودو منافذي را در غشاي سلول آلوده به ویروس ایجاد می کنند.  65
ویروس غشا ندارد. 

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  

): هیستامین باعث افزایش خون در محل آسیب دیده می شود، در حساسیت از ماستوسیت ها ترشح شده و باعث ایجاد عالئم آلرژي گزینۀ (
می شود.  

): پادتن یکی از موادي است که باعث افزایش فاگوسیتوز ماکروفاژ می شود که در ایمنی اختصاصی نقش دارد.   گزینۀ (

): اینترفرون از سلول هاي آسیب دیده (آلوده به ویروس) ترشح شده و سبب مقاومت سایر یاخته ها در برابر ویروس می شود.   گزینۀ (

منظور از گلبول سفید با هسته ي چندقسمتی همان نوتروفیل است. تا این جا این گزینه درست است اما کلمه ي خطوط  66
باعث اشتباه شدن آن می شود. نوتروفیل ها در خط اول دفاع غیراختصاصی دخالت ندارند.  

بررسی موارد در سایر گزینه ها:  

): لنفوسیت ها، پادتن و پرفورین مصداق گلبول هاي سفید و پروتئین ها در دفاع اختصاصی اند و فاگوسیت ها پروتئین هاي مکمل و گزینۀ (
اینترفرون مصداق گلبول هاي سفید و پروتئین ها در دفاع غیراختصاصی هستند.  

): پروتئین هاي مکمل در از بین بردن یاختۀ مهاجم نقش دارند، در صورتی که یاختۀ سرطانی سلول مهاجم نیست.  گزینۀ (

): گیرنده هاي آنتی ژن همواره پروتئینی (یک گروه از پلی مرهاي سلول) هستند.  گزینۀ (

لنفوسیت  ها، یاخته هاي اصلی دستگاه ایمنی هستند. لنفوسیت ها و ماکروفاژها در دستگاه لنفی نیز حضور دارند.   67
برسی سایر گزینه ها:

): لنف سرانجام به یکی از سیاهرگ هاي بدن می ریزد. گزینۀ (

): دستگاه لنفی شامل رگ هاي لنفی مجاري لنفی و گره هاي لنفی و اندام هاي لنفی است که در همگی مایع بی رنگ لنف وجود دارد. گزینۀ (
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: در دستگاه لنفی یاخته هاي خاطره تقسیم شده و یاخته هاي خاطره به همراه سلول هاي پالسموسیت یا  کشنده تولید می کنند. گزینۀ 

هضم مکانیکی فقط در لولۀ گوارشی انجام می شود که از محیط داخلی بدن نمی باشد.   68
بررسی سایر گزینه ها : 

) : مویرگ هاي جذب کننده گلوکز در الیه مخاطی قرار دارند نه الیۀ زیر مخاط !  گزینۀ (

) : پروتئازهاي تولید شده در لوز المعده غیر فعال هستند و پس از ورود به دوازدهه فعال می شوند. در حالی که لیپازهاي پانکراس از گزینۀ (
هنگام تولید فعال می باشند. 

) : الیه هاي مخاطی حاوي لیزوزیم است. می توان گفت لیزوزیم در محیط اسیدي نیز فعال است. گزینۀ (

لنفوسیت هاي  در مغز استخوان بالغ می شوند و در آنجا گیرنده هاي آنتی ژنی خود را می سازند. لنفوسیت هاي  در  69
تیموس بالغ می شوند و در تیموس گیرنده هاي آنتی ژن خود را می سازند. 

علت نادرست بودن سایر گزینه ها:  

: لنفوسیت هاي  به یاخته هاي پادتن ساز تبدیل نمی شوند.  گزینۀ 

: لنفوسیت هاي  و  خاصیت بیگانه خواري ندارند.  گزینۀ 

: این فرآیند مربوط به لنفوسیت هاي  نمی شود.  گزینۀ 

لنفوسیت هاي  در مغز استخوان ساخته شده و به صورت نابالغ وارد جریان خون می شوند تا به تیموس بروند. در  70
تیموس این سلول ها طی بلوغ گیرنده هاي سطحی تولید می کنند و توانایی شناسایی به دست می آورند و دوباره وارد جریان خون می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها 

- همۀ لنفوسیت ها پس از بلوغ وارد جریان خون می شوند. 

-  کشنده داراي گیرندة آنتی ژنی است و می تواند سلول هاي سرطانی خاص را شناسایی کند. 

- منظور لنفوسیت  است که پس از تقسیم و تولید در ترشح پادتن شرکت می کند.

لنفوسیت هاي  در مغز استخوان بالغ می شوند.    71
-  همۀ گویچه هاي سفید توانایی دیاپدز (تراگذري) دارند. 

-  پروتئین سوراخ کننده غشاي یاختۀ آلوده به ویروس پرفورین است که توسط یاختۀ  کشنده و یاختۀ کشندة طبیعی تولید می شود. 

-  این یاخته ها، یاخته هاي پادتن سازرا تولید می کنند و پادتن تولید شده توسط آن ها در افزایش بیگانه خواري نقش دارد.  

- پادتن هاي در خنثی سازي ویروس ها (نوعی میکروب) نقش دارند. 

فقط مورد ج درست است.   72
«الف و ب»: در ملخ و پالناریا هم طناب عصبی و مغز دیده می شود، اما بی مهرگان دفاع اختصاصی ندارند. 

«ج»: مهره داران داراي جمجمۀ غضروفی هستند و مهره داران دفاع اختصاصی دارند. 
«د»: برخی بی مهرگان مانند حشرات داراي تنفس نایدیسی اند که دفاع اختصاصی ندارند. 

73  آ) در بدن انسان سالم به صورت غیر فعال در خون حضور دارد. 
ب) در اثر برخورد لنفوسیت  با یاخته هاي سرطانی نیز ایجاد می شود. 

ج) اینترفرون نوع  در بیماري هاي ویروسی، نه هر بیماري واگیردار تولید می شود. اینترفرون نوع  در مبارزه با یاخته هاي سرطانی نقش
دارد. 

همۀ موارد نادرست هستند.   74
الف) یاخته هاي پادتن ساز گیرنده آنتی ژنی ندارند اما داراي گیرنده هاي دیگري مثل گیرنده هورمونی و... هستند. 

ب) پادتن هاي موجود در لنف می توانند توسط یاخته هاي پادتن ساز موجود در گره لنفی نیز تولید شوند. 

ج) اینترفرون نوع  از یاخته هاي کشندة طبیعی و لنفوسیت هاي  ترشح می شوند. یاخته هاي کشنده طبیعی از یاخته هاي خط دوم دفاع
هستند.
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د) پادتن ها برخالف پروتئین مکمل هنگام ورود به خون فعال هستند. 
در پاسخ التهابی تنها محل آسیب دیده گرم تر از نقاط اطراف آن است نه کل بدن.   75

- در پاسخ التهابی شناسایی عوامل بیگانه انجام می شود ولی در تب چنین شناسایی نداریم. 

- پاسخ التهابی و تب هر دو خط دوم دفاع محسوب می شوند. پس میکروب از خط اول دفاع گذشته است. 

- در پاسخ التهابی مونوسیت ها که یاخته هاي بدون دانه هستند شرکت دارند. 
نوتروفیل ها هستۀ چند بخشی دارند نوتروفیل ها می توانند آنزیم هاي لیزوزومی تولید کنند. این یاخته ها بیگانه خواري  76

دارند. 
ماکروفاژ، یاخته هاي دارینه اي و ماستوسیت فاگوسیت محسوب می شوند. ائوزینوفیل ها به گویچه هاي سفید تعلق  77

دارد، ولی توانایی بیگانه خواري ندارد و به جاي آن، محتویات دانه هاي خود را به روي انگل می ریزد.
اتصال پادتن به آنتی ژن در فعال کردن پروتئین هاي مکمل نقش دارد. فعال شدن پروتئین هاي مکمل منجر به نابودي  78

یاختۀ بیگانه می شود. هر چهار مورد سبب افزایش بیگانه خواري می شود.
بررسی موارد:   79

موارد (الف) و (د) و (ب) درست است. اینترفرون نوع  از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاختۀ آلوده، بر یاختۀ سالم مجاور

هم اثر می کند و آن ها را در برابر ویروس مقاوم می کند. اینترفرون نوع  و نوع  در دومین خط دفاع غیراختصاصی نقش دارند.  

مورد (ب) نادرست، زیرا لنفوسیت   اینترفرون نوع  ترشح می کنند، پرفورین توسط لنفوسیت  کشنده تولید می شود. 

، نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی دارد.  مورد (ج) نادرست، اینترفرون نوع 
در التهاب از ماستوسیت هاي آسیب دیده و نیز در حساسیت از این یاخته ها، هیستامین ترشح می شود.   80

بررسی سایر گزینه ها: 

): نادرست، بازوفیل در حساسیت هیستامین ترشح می کند.  گزینۀ (

): نادرست، نوتروفیل و مونوسیت قادر به ترشح هیستامین نیستند.  ) و ( گزینه هاي (

لنفوسیت  کمک کننده، یاخته هایی هستند که به این ویروس آلوده می شوند.  81
صورت سوال مربوط به ائوزینوفیل ها است.   82

): طبق شکل روبه رو، ائوزینوفیل ها داراي هستۀ دو قسمتی دمبلی شکل و دانه هاي روشن درشت نه ریز در  گزینۀ (
سیتوپالسم خود هستند. 

ائوزینوفیل

): ائوزینوفیل ها در برخورد با عوامل بیگانه بزرگ مثل کرم هاي انگل، نقش دارند. در این رابطه محتویات دانه هاي خود را با برون  گزینۀ (
رانی بر روي عامل بیگانه می ریزند. در برون رانی مساحت غشاء یاخته افزایش می یابد. اما نوتروفیل ها، بیگانه خواري انجام می دهند و بیگانه 

خواري با کاهش مساحت غشاء همراه است. 

): ائوزینوفیل ها، هیستامین ترشح نمی کنند.  گزینۀ (

): ائوزینوفیل ها می توانند از طریق تراگذري از دیوارة مویرگ هاي خونی عبور کنند. اما براي مبارزه با کرم هاي انگل، بیگانه خواري گزینۀ (
انجام نمی دهند.

): یاخته هاي پادتن ساز، پادتن ترشح می کنند. همانطور که در نمودار زیر می بینید، پادتن ها می توانند سبب گزینۀ (  83
فعال  کردن پروتئین هاي مکمل شوند. 

): یاخته هاي آلوده به ویروس، اینترفرون نوع  را ترشح می کنند. لنفوسیت  کمک کننده نوعی یاختۀ ایمنی اختصاصی است که در گزینۀ (

صورت آلوده شدن توسط ویروس  می توانند اینترفرون نوع  ترشح کند. 

): پرفورین ترشح  کننده از لنفوسیت  کشنده بر یاختۀ سرطانی موثر است.  گزینۀ (

): یاختۀ کشنده طبیعی، با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذي در غشاء یاختۀ آلوده به ویروس ایجاد می کند و در مبارزه با یاختۀ گزینۀ (
سرطانی موثر است.
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خوار درشت

خواري بیگانه

هاي مکمل کردن پروتئین فعال

بیگانه یاختۀ منفذ

نابودي یاخته ها

هاي ژن آنتی دادن رسوب
محلول

خنثی سازيها چسباندن رسوب هم به

افزایششود به منجر می

شود می ها روش این با ژن شدن آنتی فعال باعث غیرژن به آنتی اتصال پادتن

باکتري

باکتري

ویروس

 84
 شکل نشان دهندة الیه هاي مختلف پوست می باشد، موارد  تا  به ترتیب: الیۀ بیرونی (اپیدرم) و

الیۀ درونی (درم) و رشته هاي کشسان و کالژن می باشند.

 

( اپیدرم)

( درم)

رشته کشسانی
بیرونی

درونی

): در الیۀ درونی، بافت پیوندي رشته اي وجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده اند. رشته هاي کشسان و کالژن گزینۀ (
توسط سلول هاي بافت پیوندي ساخته و ترشح می شوند. 

): در زیر یاخته هاي بافت پوششی، بخشی به نام غشاء پایه وجود دارد که این یاخته ها را به یکدیگر و به بافت هاي زیر آن، متصل نگه گزینۀ (
می دارد. غشاء پایه، شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکو پروتئینی است.  

): الیۀ بیرونی شامل چندین الیه یاختۀ پوششی است که خارجی ترین یاخته هاي آن مرده اند (فاقد تنفس یاخته) و بقیه زنده اند (داراي گزینۀ (
تنفس یاخته اي).  

): همانطور که در تصویر روبرو می بینید، گیرنده هاي فشار در الیۀ بیرونی قرار ندارند. گزینۀ (

گیرنده فشار 

: عرق و اشک با داشتن لیزوزیم سبب تحریک دیوارة سلولی و از بین رفتن باکتري ها می شوند.  گزینۀ   85
: در الیۀ درونی پوستت، رشته ها به طرز محکمی به هم تابیده اند و مانع نفوذ میکروب ها می شوند. اسید معده میکروب هاي موجود در گزینۀ 

غذا را نابود می کند. 

: عطسه و سرفه، باعث بیرون راندن میکروب هاي مجاري می شوند.  گزینۀ 

: استفراغ و مدفوع، باعث بیرون راندن میکروب هاي مجاري می شوند. گزینۀ 

عالمت سؤال، مربوط به یاختۀ دارینه اي است.    86
: این یاخته ها قدرت بیگانه خواري دارند.  گزینۀ 

: مونوسیت ها، از خون خارج می شوند و پس از خروج، تغییر می کنند و به درشت خوار و یاخته هاي دندریتی تبدیل می گزینۀ 
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 شوند. 

: یاختۀ دارینه اي، قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهد. سپس خود را به گره هاي لنفاوي نزدیک، می رساند، تا این گزینۀ 
قسمت ها را به لنفوسیت ها ارائه کند. لنفوسیت ها با شناختن این قسمت ها، میکروب مهاجم را شناسایی خواهند کرد. لنفوسیت ها با شناختن این

قسمت ها، فعال می شوند. 

:یاخته هاي دارینه اي در پوست به فراوانی یافت می شوند. گزینۀ 

مچنیکو بر روي الرو ستارة دریایی مطالعه می کرد که می توانست یاخته هایی را مشاهده کند که میکروب ها و ذرات  87
خارجی را می خورند. این یاخته ها را بیگانه خوار نامید. 

الف. (درست) همۀ گویچه هاي سفید توانایی تراگذري دارند.   88
ب. (نادرست) در بین گویچه هاي سفید، نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها داراي میان یاختۀ دانه دار و مونوسیت ها و لنفوسیت ها داراي

میان یاختۀ بدون دانه هستند. 
ج. (درست) همۀ گویچه هاي سفید، از یاخته هاي بنیادي منشأ می گیرند. 

د. (نادرست) مونوسیت ها و لنفوسیت ها، هستۀ یک قسمتی دارند. 

 89

بازوفیلنوتروفیلائوزینوفیلمونوسیت

بنیاديیاختۀ
بنیادي میلوئیديیاختۀ

خروج هسته

گویچۀ قرمز گویچۀ سفید
داردانه

گویچۀ سفید
دانهبدون

بنیادي لنفوئیديیاختۀ

 ( - )  مربوط به گزینه( - مربوط به گزینه (

) به جاي بیگانه خواري، محتویات دانه هاي خود را به روي انگل ها می ریزد، در صورتی که نوتروفیل ها(شمارة  ): ائوزینوفیل (شمارة  گزینۀ (

) بیگانه خواري دارند. 

) در پی تقسیمات یاخته هاي بنیادي میلوئیدي تولید می شود.  ) همانند (نه برخالف) ائوزینوفیل (شمارة  ): بازوفیل (شمارة  گزینۀ (

) داراي یک هسته می باشند.  ) همانند بازوفیل ها (شمارة  ): هسته محل حضور دنا و اطالعات ژنتیکی است. نوتروفیل ها (شمارة  گزینۀ (

): تراگذري (دیاپدز) از ویژگی هاي همۀ گویچه هاي سفید است؛ بنابراین، همۀ انواع گویچه هاي سفید که درون خون قرار دارند می  گزینۀ (
توانند با عبور از منافذ مویرگ ها به بافت ها وارد شوند.

): یاخته هاي تغییریافته از مونوسیت ها، یاخته هاي دارینه اي و یاخته هاي درشت خوار هستند. فقط یاخته هاي گزینۀ (  90
دارینه اي (نه ماکروفاژ) افزون بر بیگانه خواري، قسمت هایی (نه همه) از میکروب را در سطح خود قرار می دهند تا به یاخته هاي ایمنی ارائه

کنند. 

): یاخته هاي ماکروفاژ و دارینه اي هر دو از تغییر مونوسیت ها به وجود آمدند و هر دو نوع یاخته توانایی بیگانه خواري در خارج از گزینۀ (
خون را دارند. 

): فقط یاخته هاي دارینه اي (نه ماکروفاژها) همانند ماستوسیت ها در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند به فراوانی گزینۀ (
یافت می شوند. 

): ماکروفاژها (نه دارینه اي) در کبد و طحال گویچه هاي قرمز مرده را پاك سازي می کنند. گزینۀ (
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بیگانهذرة

بیرونی

درونی

دندریتییاختۀ
لنفیرگ

لنفوسیت غیرفعال فعاللنفوسیت

): مچنیکو در بدن الرو ستارة دریایی، یاخته هایی شبیه به آمیب را دید که مواد اطراف خود را می بلعیدند. گزینۀ (  91
بیگانه خوارها جزیی از دفاع غیراختصاصی هستند در صورتی که شناسایی آنتی ژن مربوط به دفاع اختصاصی است. 

): یاخته هاي مثل آمیب در بدن الرو، ابتدا خرده هاي خار گل رز را درون بري می کنند و سپس در درون یاخته با کمک آنزیم هاي گزینۀ (
درون یاخته اي، خرده هاي خار گل را از بین می برند. 

): بلعیدن ذرات بزرگ خارجی از طریق درون بري (آندوسیتوز) است.  گزینۀ (

): هر نوع یاخته اي براي انجام واکنش هاي شیمیایی درون خود نیاز به آنزیم دارد.  گزینۀ (
 تصویر درشت خوار در حال بیگانه خواري 

): پروتئین هاي فعال شده به کمک یکدیگر ساختارهاي حلقه مانندي را در غشاي میکروب ها ایجاد می کنند گزینۀ (  92
که این روزنه ها، عملکرد غشاي یاخته اي را از بین می برد. 

): در پی اتصال پروتئین هاي فعال شده به غشا یاخته اي میکروب ها، عملکرد غشا یاخته اي میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از گزینۀ (
بین می برد. 

): پروتئین هاي مکمل فعال شده به دنبال هم به غشاي میکروب متصل می شوند و سپس به شکل حلقه درمی آیند. در صورتی که در گزینۀ (

)، نوشته شده که پس از تشکیل حلقه به غشاي میکروب متصل می شود. که این جمله را به جملۀ نادرست تبدیل کرده است.  گزینۀ (

): پروتئین هاي مکمل با قرار گرفتن روي میکروب افزون بر ایجاد روزنه، باعث می شود که بیگانه خواري آسان تر انجام شود. گزینۀ (

روزنه یاختۀ مهاجمغشاي

هاي مکملپروتئین

: یاختۀ کشندة طبیعی نوعی از گلبول سفید است که در خط دوم دفاعی شرکت دارد. دومین خط دفاعی شامل گزینۀ   93
ساز و کارهایی است که بیگانه ها را بر اساس ویژگی هاي عمومی آن ها شناسایی می کند. مولکول هاي سطح غشا سلول هاي سرطانی و یا آلوده به
ویروس، تغییر می نماید و توسط یاختۀ طبیعی کشنده شناسایی می شود. ( سلول آلوده به ویروس توسط خط دوم دفاعی تشخیص داده می شود

اما نوع ویروس مشخص نمی شود) 

: اینترفرون، عالوه بر یاختۀ آلوده، بر یاختۀ هاي سالم مجاور هم اثر می کند و آنها را در برابر ویروس مقاوم می کند. (نه هر گزینۀ 
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یاخته اي) 

: یاختۀ کشندة طبیعی، یاختۀ سرطانی و یاختۀ آلوده به ویروس را شناسایی می کند. ( نه خود ویروس به تنهایی). یاخته کشنده طبیعی، گزینۀ 
باعث مرگ برنامه ریزي شده یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس، می شود. 

: ریزکیسه هاي حاوي پرفورین و مولکول هاي آنزیم، محتویات خود را با برون رانی ترشح می کنند. آنزیم ها از منافذ عبور کرده و گزینۀ 
وارد یاخته می شوند. 

: پس از اتصال یاختۀ کشندة طبیعی به یاختۀ هدف، پرفورین ترشح می شود. پرفورین بر خالف پروتئین هاي گزینۀ   94
مکمل از پروتئین هاي محلول در خوناب نیست. 

: پرفورین در غشا یاخته هاي سرطانی یا آلوده به ویروس قرار می گیرد. و باعث ایجاد منفذ در غشاي یاخته آن ها می شود در صورتی گزینۀ 
که در گزینه گفته شده باعث مرگ برنامه ریزي شده میکروب ها می شود. 

: همانطور که در تصاویر روبرو مشخص است، پرفورین همانند پروتئین هاي مکمل، در البه الي دو الیه فسفولیپیدي غشاء هدف قرار گزینۀ 
می گیرد. 

روزنه یاختۀ مهاجمغشاي

هاي مکملپروتئین

: پرفورین و پروتئین هاي مکمل، در نهایت باعث مرگ یاخته هدف می شوند. یاختۀ مرده توسط درشت خوار، بیگانه خواري می شود.  گزینۀ 
 

: ائوزینوفیل ها به جاي بیگانه خواري، محتویات دانه هاي خود را روي انگل می ریزند.  گزینۀ   95
: دانستید که نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها، میان یاخته دانه دار دارند.  گزینۀ 

: ائوزینوفیل و نوتروفیل، هر دو از انواع گلبول هاي سفیدي هستند که، در دومین خط دفاعی بدن نقش دارند. نوتروفیل ها با بیگانه گزینۀ 
خواري با عوامل بیماري زا،  مبارزه می کنند و ائوزینوفیل ها، محتویات دانه هاي خود را به روي انگل می ریزند. 

: دانستید که ائوزینوفیل و نوتروفیل، یاخته هاي خونی هستند که از یاخته بنیادي میلوئیدي منشاء می گیرند.  گزینۀ 

: هیستامین، رگ ها را گشاد و نفوذ پذیري آنها را زیاد می کند. فاصله بین یاخته هاي بافت پوششی در اثر گزینۀ   96
هیستامین، بیشتر می شود، در نتیجه نفوذپذیري رگ افزایش می یابد. 

: در روش مبادلۀ مواد در مویرگ از طریق جریان توده اي، انتقال مواد از منافذ دیوارة مویرگ ها صورت می گیرد. هیستامین قطر گزینۀ 
منافذ دیوارة رگ ها را افزایش می دهد. 

: هیستامین موجب نفوذ پذیري بیشتر رگ ها می شود، تا خوناب که حاوي پروتئین هاي دفاعی است، به خارج رگ نشت کند.  گزینۀ 

: تراگذري، فرایند عبور گویچه هاي سفید از دیوارة مویرگ ها است. ( نه سرخرگ ها)   گزینۀ 

: هیستامین موجب نفوذ پذیري بیشتر رگ ها می شود تا خوناب که حاوي پروتئین هاي دفاعی ( براي مثال گزینۀ   97
پروتئین مکمل محلول در پالسما) است به خارج رگ و به فضاي بین یاخته اي ( نه میان یاخته)  نشت کنند. 

: همان طور که در سال دهم دانستید، بیش از  خوناب، آب است که در آن پروتئین ها، مواد غذایی، یون ها و مواد دفعی حل گزینۀ 
شده اند. گلوبولین ها و پروتئین هاي مکمل، از پروتئین هاي خوناب هستند که در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماري زا اهمیت دارند.
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میکروب

ژن آنتی

میکروب

: پرفورین منفذي در غشاي یاخته ایجاد می کند. سپس با وارد کردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامه ریزي شده یاخته می گزینۀ 
شود. اما پروتئین هاي مکمل با ایجاد ساختارهایی که مشابه یک روزنه عمل می کنند، عملکرد غشاي یاخته اي، یاخته هدف را، در کنترل ورود و

خروج مواد از بین می برند. 

: پروتئین هاي مکمل روي میکروب، باعث می شوند که بیگانه خواري آسان تر انجام شود. درشت خوارها از انواع یاخته هاي بیگانه خوار گزینۀ 
هستند. 

: اگر به هر دلیلی سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون کاسته شود، در نتیجه مواد خارج شده از مویرگ گزینۀ   98
به خون باز نمی گردند. در این حالت، بخش هایی از بدن متورم می شود که به آن خیز یا ادم می گویند.در حالی که  در التهاب از ماستوسیت

هاي آسیب دیده، هیستامین رها می شود. به این ترتیب، خوناب بیشتري به بیرون نشت می کند که باعث تورم می شود. 

: پروتئین هاي مکمل، گروهی از پروتئین هاي خون هستند. با توجه به شکل روبرو، پروتئین هاي مکمل می توانند به داخل مایع بین گزینۀ 
یاخته اي بافت هاي آسیب دیده، نشت نمایند. 

: به دنبال تراگذري، مونوسیت ها، به درشت خوار تبدیل می شوند و درشت خوار، به همراه نوتروفیل، بیگانه خواري را آغاز می کند.    گزینۀ 

: همان طور که در شکل باال مشاهده می کنید، میان یاخته ماکروفاژها نیز همانند ماستوسیت ها داراي دانه هاي درشت است. در سال گزینۀ 
دهم دانستید، ائوزینوفیل ها نیز داراي دانه هاي درشت و روشن هستند. 

پروتئین هاي مکمل، اینترفرون نوع  و پادتن از بین گزینه ها می توانند انتخاب شوند.   99
مورد الف- پروتئین هاي مکمل، محلول در پالسما هستند، و قبل از برخورد با عامل بیگانه، به صورت غیر فعال در خوناب یافت می شوند. 

مورد ب و د-  یاخته کشنده طبیعی به یاخته هدف متصل می شود و سپس ریز کیسه هاي حاوي پرفورین و مولکول هاي آنزیم را ترشح می
کند. 

مورد ج- با توجه به شکل روبرو، ائوزینوفیل ها ابتدا به انگل متصل شده و سپس محتویات خود را به روي انگل می ریزند. 

 
مورد و -پس از شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیت، یاختۀ پادتن ساز، پادتن ترشح می کند. پادتن همراه با مایعات بین یاخته اي، خون و لنف به

گردش در می آید و هر جا با میکروب برخورد کرد آن را نابود، یا بی اثر می سازد. 

مورد ه- اینترفرون نوع   از یاخته آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاخته آلوده، بر یاخته هاي سالم مجاور هم اثر می کند. 

هیستامین از یاخته هاي ماستوسیت و بازوفیل ترشح می شود، پرفورین و آنزیم " مرگ برنامه ریزي شده" از یاختۀ  100
کشندة طبیعی و لنفوسیت   کشنده ترشح می شود و اینترفرون نوع  از یاختۀ کشنده و لنفوسیت   ترشح می شود. 

: هر لنفوسیت  یا  در سطح خود، گیرنده هاي آنتی ژنی دارد که همگی از یک نوع اند.  گزینه   101
: هر آنتی ژن می تواند، شامل بخش هاي مختلفی باشد که هر بخش توسط یک نوع لنفوسیت شناسایی می شود.  گزینه 

: هر پادتن، به دو مولکول آنتی ژن یکسان می تواند متصل شود.  گزینه 

: ممکن است، سطح هر میکروب آنتی ژن هایی با بخش هاي مختلف داشته باشد که هر بخش امکان اتصال به نوع خاصی از پادتن را گزینه 
داشته باشد.

3

4

1

2

3

4

I

I

TIIT

1BT

2

3

4

44

ی بدن
ایمن

خدیجه جباري
Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=+%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C+%25D8%25A8%25D8%25AF%25… 45/61

مورد الف: با توجه به شکل روبرو، دم پادتن می تواند به یاخته درشت خوار متصل شود، و به راحت تر خورده شدن  102
آنتی ژن کمک نماید. (درست) 

خواردرشت

خواريبیگانه

مورد ب: با توجه به شکل روبرو،  دم پادتن می تواند به پروتئین هاي مکمل متصل شود، و این پروتئین ها را فعال کند.

هاي مکملکردن پروتئینفعال

بیگانهیاختۀ منفذ

  

فعاللنفوسیت غیر
اولین برخورد

دومین برخورد

هاي خاطرهلنفوسیت
هاي فعاللنفوسیت

هاي خاطرهلنفوسیت

هاي فعاللنفوسیت

پروتئین هاي مکمل فعال شده، به صورت گروهی، ساختارهاي حلقه اي شکل را  بر غشا یاخته هدف، تشکیل می دهند. (درست)
 

مورد ج: سر پادتن، براي اتصال به آنتی ژن اختصاصی شده است. ( نادرست) 

: یاخته کشنده طبیعی نیاز به فعال شدن ندارد، لنفوسیت  بالغ پس از شناسایی آنتی ژن تکثیر می شود و گزینۀ   103
لنفوسیت هاي   کشنده را پدید می آورد . دفاع اختصاصی، فرایندي است که براي شناسایی آنتی ژن و تکثیر لنفوسیت ها به زمان نیاز دارد. از

این رو بر خالف دفاع غیر اختصاصی، دفاع سریعی نیست. 

: اگر میکروبی به بدن نفوذ کند، پروتئین هاي مکمل غیر فعال خوناب،  فعال می شوند. اما براي فعال شدن پروتئین هاي مکمل، اتصال گزینۀ 
پروتئین مکمل به یاخته هدف الزامی نیست. همانطور که در شکل روبرو مشاهده می کنید، دم پادتن هاي متصل به یاخته هدف با یکی از

پروتئین هاي مکمل اتصال برقرار می کند، در نتیجه پروتئین مکمل فعال شده، پروتئین هاي بعدي را فعال می کنند. 
هاي مکملکردن پروتئینفعال

بیگانهیاختۀ منفذ

: آگر آنتی ژنی که قبال به بدن وارد شده باشد، دوباره وارد به بدن شود، پاسخ دفاع اختصاصی نسبت به دفعه قبل (نه دفاع غیر گزینۀ 
اختصاصی) قوي تر و سریع تر عمل می کند. دفاع غیر اختصاصی، چون نیاز به فعال شدن یاخته هاي ایمنی ندارد همیشه سریع تر از دفاع

اختصاصی، عمل می کند. 

: از خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی، در واکسیناسیون استفاده می شود. در مقابل، ایمنی حاصل از سرم، ایمنی غیر فعال است گزینۀ 
چون پادتن در بدن تولید نشده و یاختۀ خاطره اي نیز پدید نیامده است. در سرم همچنین میکروبی وارد بدن نشده است که برخوردي صورت

بگیرد تا لنفوسیت ها فعال شوند. 

: وجود یاخته هاي خاطره در خون، باعث می شود تشخیص آنتی ژن سریع تر صورت پذیرد. یاخته هاي گزینۀ   104
خاطره بر روي غشا خود داراي گیرنده هاي آنتی ژنی هستند، تا آنتی ژن را شناسایی نمایند. 

: همانطور که در شکل روبرو مشاهده می کنید، یاخته هاي خاطره توانایی تقسیم شدن دارند. گزینۀ 
 

: لنفوسیت  کشنده و یاختۀ خاطره، به دنبال شناسایی آنتی ژن، که براي بار اول وارد بدن فرد شده، گزینۀ 
تولید می شوند. 

: لنفوسیت  خاطره، می تواند دو نوع یاخته مختلف، به نام یاخته خاطره و یاخته  کشنده را ایجاد نماید. گزینۀ 

تا زمانی که لنفوسیت ها در معرض آنتی ژن ها قرار نگرفته باشند، و آنتی ژن شناسایی نشود، لنفوسیت غیر فعال  105
است. به دنبال اتصال آنتی ژن به گیرنده هاي آنتی ژنی لنفوسیت،  شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیت انجام می گیرد. این یاخته ها تکثیر می

شوند و لنفوسیت هاي  فعال(کشنده) و یاخته هاي خاطره را ایجاد می کنند. 

: واکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شده آن گزینۀ   106

1T

T

2

3

4

1

2

3T

4TT

T

1

45

ی بدن
ایمن

خدیجه جباري
Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=+%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C+%25D8%25A8%25D8%25AF%25… 46/61

است که با وارد کردن آن به بدن، یاخته هاي خاطره پدید می آید. به همین علت، ایمنی حاصل از واکسن را ایمنی فعال می نامند. 

: واکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن ژن میکروب یا سم خنثی شده آن است. اما سرم، پادتن آماده وارد بدن فرد گزینۀ 
گیرنده می شود. 

: در تزریق واکسن، به علت ورود عامل بیماري زا بیگانه به بدن، لنفوسیت هاي بدن فرد گیرنده، به دنبال برخورد با آنتی ژن فعال می گزینۀ 
شوند. 

: در ایمنی غیر فعال، به علت تزریق پادتن هاي آماده به بدن فرد گیرنده، مدت زمان از بین بردن آنتی ژن ها کمتر است، چون نیازي گزینۀ 
به تولید یاخته هاي پادتن ساز و تولید پادتن در بدن فرد گیرنده نیست. 

. "نظریه میکروبی بیماري ها " بیان کرد که  میکروب ها می توانند بیماري زا باشند.  گزینۀ   107
. خطوط دفاعی مختلف بدن ، از ورود میکروب ها جلوگیري ، یا با میکروب هاي وارد شده مبارزه می کند.  گزینۀ 

. یاخته هاي سرطانی و یاخته هاي بافت پیوندي از جمله موارد غیر میکروبی هستند که سیستم دفاعی با آنها مبارزه می کند.  گزینۀ 

. توانایی بدن انسان در بیمار نشدن یا بهبودي یافتن پس از ابتال به بیماري هاي میکروبی نشان دهندة این واقعیت است که بدن می گزینۀ 
تواند در برابر میکروب ها از خود دفاع کند.

 108
. طبق شکل مقابل ضخیم ترین الیۀ پوست درم است . در این الیه رشته ها به طرز  گزینه 

محکمی به هم تابیده اند و سد محکمی را ایجاد می کنند. 

. یاخته هاي مرده که خارجی ترین بخش الیۀ بیرونی را تشکیل می دهند به تدریج می گزینه 
ریزند و میکروب هاي چسبیده به آنها از بدن دور می شود. 

. لیزوزیم نوعی پروتئین در عرق، اشک ، بزاق و مادة مخاطی است که در خط نخستین گزینه 
دفاع ، مانع از ورود میکروب به محیط داخلی می شود.

. مخاط و دفع ادرار هر دو جز خط نخستین دفاع محسوب می شود. گزینه 

)بیرونی یۀ اپیدرم)

)یۀدرونی درم)

کشسان هاي رشته

. لیزوزیم فقط بر روي باکتري ها موثر است وهر عامل بیماریزا از جمله قارچ ها را از بین نمی برد.  گزینۀ   109
. در آزمایش مچنیکو ، بیگانه خوارها در الرو ستاره دریایی شناسایی شدند و ستاره دریایی بی مهره است.  گزینۀ 

. آنتی ژن جز ویژگی هاي اختصاصی بیگانه هاست.  گزینۀ 

. عده اي از بیگانه خوارها مثل ماستوسیت ها ، درشت خوارها و یاخته هاي دارینه اي فقط بیرون از خون وجود دارند.  گزینۀ 

. بیگانه خواري که در کبد حضور دارد ، درشت خوار ( ماکروفاژ ) است و درشت خوار ها انشعابات دندریتی گزینۀ   110
که در گزینه مطرح شده است را ندارند. 

. همه یاخته هاي خط دوم دفاع از جمله بیگانه خوارها ، عوامل بیگانه را براساس ویژگی هاي عمومی شناسایی می کنند. ویژگی عمومی گزینۀ 
یعنی ویژگی که در بیگانه هاي دیگر نیز وجود دارد. 

. در بین بیگانه خوارها، ماستوسیت ها در خارج خون قرار دارند و می توانند هیستامین ترشح کنند. در کبد درشت خوارها که نوعی گزینۀ 
بیگانه خوار هستند نیز وجود دارند. درشت خوارها هیستامین ترشح نمی کنند. بازوفیل ها درون خون هستند و می توانند هیستامین ترشح کنند

. هیستامین سبب گشادي رگ ها می شود. 

. فرآیند عبور گویچه هاي سفید از دیواره مویرگ ها را دیاپدز می نامند. همه گویچه هاي سفید توانایی دیاپدز ( تراگذري ) دارند ولی گزینۀ 
همه بیگانه خوارها این توانایی را ندارند . در بین بیگانه خوارها نوتروفیل چون گویچه سفید است این توانایی را دارد.
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 111
بیگانهذرة

بیرونی

درونی

دندریتییاختۀ
لنفیرگ

لنفوسیت غیرفعال فعاللنفوسیت

2
هیستامین

ماستوسیت

مویرگ
خواردرشت

1مکملپروتئین
باکتري

 

)بیرونی یۀ )یۀدرونیاپیدرم) درم)

کشسان هاي رشته

 ( مربوط به گزینه(

. طبق شکل باال در پوست درونی مویرگ خونی وجود دارد . طبق شکل باال مونوسیت در پوست درونی از مویرگ خونی خارج می شود گزینۀ 
ومونوسیت به یاخته دندریتی تبدیل می شود . طبق شکل باال یاخته دندریتی پس از فاگوسیته کردن عامل بیگانه ، در همین محل وارد رگ لنفی

می شود.  

. مونوسیت ها پس از خروج از خون ، به ماکروفاژ تبدیل می شوند ویکی از محل هاي حضور ماکروفاژها ، حبابک ها هستند  گزینۀ 

. یاخته دندریتی پس از فاگوسیته کردن میکروب ، از طریق رگ لنفی خود را به اولین گرة لنفی می رساند .در گرة لنفی ، ماکروفاژ گزینۀ 
وجود دارد 

. بیلی روبین ماده اي است که از تخریب هموگلوبین گویچه هاي قرمز در کبد ساخته می شود. این عمل توسط ماکروفاژها در کبد گزینۀ 
انجام می شود، نه خود یاخته هاي کبدي.کبد وطحال ، گویچه هاي قرمز مرده را پاك سازي می کنند 

. یاخته هاي دندریتی و ماستوسیت ها هردو در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند مثل گزینۀ   112
پوست و لوله گوارش  وجود دارند. 

. هیستامین و  هردو می توانند سبب گشاد کردن رگ شوند.  گزینۀ 

. یاخته هاي کشنده طبیعی می توانند اینتر فرون نوع  و پرفورین را ترشح کنند.  گزینۀ 

. پروتئین مکمل می تواند در غشا پروکاریوت ها ( باکتري ها ) منفذ ایجاد کند اما پرفورین در غشا یاخته هاي یوکاریوتی مثل سلول گزینۀ 
آلوده به ویروس و سلول سرطانی منفذ ایجاد می کند. 

. یاختۀ دندریتی نوعی یاختۀ دفاع غیر اختصاصی است . این یاخته ، بخش هایی از میکروب ( آنتی ژن ) را گزینه   113
به لنفوسیت ها عرضه می کند تا لنفوسیت ها میکروب را مورد شناسایی قرار دهند. 

. رگ لنفی ورودي به گره لنفی حاوي یاخته هاي دندریتی براي عرضه بخش هایی از میکروب هستند.  گزینه 

. پالسما ( خوناب ) که حاوي پروتئین هاي دفاعی است از مویرگ به خارج نشت پیدا می کند.  گزینه 

. نوتروفیل نوعی یاخته حاصل از سلول هاي میلوئیدي است که در خون وخارج خون وجود دارد و بیگانه خواري می کند. گزینه 

. مونوسیت ها پس از خروج از خون به ماکروفاژ ها ویاخته هاي دندریتی تبدیل می شوند.  گزینۀ   114
. شناسایی بیگانه ها از یکدیگر به ساز و کار هاي دفاع اختصاصی نیاز دارد. فقط لنفوسیت هاي  و  چنین ساز وکارهایی را دارند.  گزینۀ 

. لنفوسیت ها پس از برخورد با آنتی ژن نیز تکثیر می شوند. پس هر گویچۀ سفید از سلول هاي بنیادي مغز استخوان به وجود نیامده گزینۀ 
است. 

. همه گویچه هاي سفید توانایی دیاپدز دارند.  گزینۀ 
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 115

 

ریزکیسه
پرفورین

آنزیم
درشت خوار

یاختۀ کشندة طبیعی

یاختۀ هدف

ها،منافذي را پرفورین
.در غشا ایجاد می کند

آنزیم از منافذ عبور کرده
به یاخته وارد می شود و

.باعث مرگ یاخته می شود

ریز کیسه ها حاوي
پرفورین و مولکول هاي
آنزیم محتویات خود را با

.برون رانی ترشح می کنند

یاخته کشنده طبیعی با یاخته
.هدف متصل می شوند

یاخته مرده توسط درشت خوار
.بیگانه خواري می شود

                                                                                  ( مربوط به گزینه(

. ائوزینوفیل ها از یاخته هاي میلوئیدي به وجود می آیند. ودرصورت وجود کرم هاي انگل در محیط روده ، با عمل برون رانی محتویات گزینۀ 
دانه هاي خود را روي بر روي انها می ریزند. 

. پرفورین و اینترفرون هردو پروتئین هستند . پرفورین روي غشا یاخته آلوده به ویروس منفذ ایجاد می کند و سبب مرگ آن می  گزینۀ 
شود  و اینترفرون سبب مقاومت یاختۀ الوده به ویروس در برابر ویروس می شود. 

. طبق شکل باالکیسه چه هاي موجود در یاخته کشنده طبیعی حاوي انزیم مربوط به مرگ گزینۀ 
برنامه ریزي شده و پرفورین هستند.

. یاخته هاي دیواره مویرگ از نوع سنگفرشی تک الیه هستند و می توانند پیک شیمیایی براي جذب گویچه هاي سفید تولید کنند. گزینۀ 

. پرفورین، پروتئینی است که توسط یاخته کشنده طبیعی ساخته می شود ولی در غشا یاخته آلوده به گزینه   116
ویروس یا یاخته سرطانی قرار می گیرد. 

. پروتئین مکمل توسط یاخته انسان ( یوکاریوت ) ساخته می شود .اما می تواند در غشا یاخته پروکاریوت قرار گیرد.  گزینه 

. پروتئین هاي مکمل و پرفورین هردو سبب ایجاد منفذ در یاخته می شوند اما پروتئین هاي مکمل در غشا گزینۀ   117
یاخته میکروب و پرفورین در غشا یاخته آلوده به ویروس و یاخته سرطانی منفذ ایجاد می کنند. 

. قرار گرفتن پروتئین هاي مکمل روي میکروب ، باعث می شود بیگانه خواري آسان تر شود . اینترفرون نوع  نیز درشت خوارها را گزینۀ 
فعال می کند. 

. مبارزه با یاختۀ سرطانی توسط لنفوسیت هاي  و  یعنی دفاع اختصاصی، همچنین توسط یاختۀ کشندة  طبیعی و ماکروفاژ یعنی گزینۀ 
دفاع غیر اختصاصی انجام می شود. 

. اینترفرون نوع  از هر یاختۀ آلوده به ویروس که ممکن است یاخته ایمنی هم نباشد ترشح می شود ولی اینترفرون نوع  از یاختۀ گزینۀ 

کشندة طبیعی و لنفوسیت هاي  که یاخته هاي ایمنی هستند ، ترشح می شود. 
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 118

لنفوسیت
B

میکروب

ژن آنتی

ژنی گیرنده آنتی پادتن

ساز پادتن یاختۀ

میکروب

فعال لنفوسیت غیر
اولین برخورد

دومین برخورد
هاي خاطره لنفوسیت

هاي فعال لنفوسیت

هاي خاطره لنفوسیت

هاي فعال لنفوسیت

4مربوط به گزینه

2مربوط به گزینه

. غدة تیموس در دوران نوزادي و کودکی فعال ولی به تدریج از فعالیت آن کاسته می شود. پس مقدار ترشح هورمون تیموسین قبل از گزینۀ 
بلوغ کاهش می یابد. برعکس هورمون رشد که به دلیل افزایش طول استخوان ، مقدار ان قبل از بلوغ زیاد شده است. 

. طبق شکل مقابل لنفوسیت  داراي گیرنده آنتی ژنی ولی یاختۀ پادتن ساز گیرنده آنتی ژنی ندارد.  گزینۀ 

. پادتن ها در مایعات بین یاخته اي ، خون و لنف وجود دارند.  گزینۀ 

. طبق شکل مقابل در هردو برخورد تعداد لنفوسیت هاي فعال بیش از لنفوسیت هاي خاطره است.  گزینۀ 

: الیۀ یک، نشان دهنده الیۀ بیرونی است. الیۀ بیرونی شامل چندین الیه یاخته پوششی است که خارجی گزینۀ   119
ترین یاخته هاي آن مرده اند. یاخته هاي مرده توانایی تقسیم شدن ندارند.  

: الیۀ دو، نشان دهنده الیۀ درونی است. درالیۀ درونی بافت پیوندي رشته اي وجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده  گزینۀ 
اند. این الیه محکم و با دوام است. چرم که از پوست جانوران درست می شود فقط مربوط به همین الیه است و نه الیۀ یک.  

، بافت چربی را نشان می دهد. در کتاب دهم خوانده بودید که بافت چربی یکی از انواع بافت هاي پیوندي است.   : الیه  گزینۀ 

: بافت پیوندي از انواع یاخته ها، و رشته هاي پروتئینی به نام رشته هاي کالژن و رشته هاي کشسان و ماده زمینه اي که یاخته هاي این گزینۀ 
بافت، آن را می سازند، تشکیل شده است. در این گزینه به اشتباه نوشته شده که کالژن و رشته هاي کشسان رشته هاي سیتوپالسمی هستند در

صورتی که کالژن و رشته هاي کشسان، از رشته هاي پروتئینی برون یاخته اي هستند.  

: محیط اسیدي براي زندگی میکروب هاي بیماري زا مناسب نیست. اما سوال به میکروب هاي غیر بیماري زا گزینۀ   120
سطح پوست اشاره می کند. در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط اسیدي بودن، سازش یافته اند.  

: سطح پوست را ماده اي چرب می پوشاند. این ماده به علت داشتن اسید هاي چرب، خاصیت اسیدي دارد. محیط اسیدي براي زندگی گزینۀ 
میکروب هاي بیماري زا مناسب نیست.  

: میکروب هایی که در سطح پوست ما زندگی می کنند از تکثیر میکروب  هاي بیماري زا جلوگیري می کنند، چون در رقابت براي کسب گزینۀ 
غذا بر آنها پیروز می شوند.  

: وجود میکروب هایی که در سطح پوست زندگی می کنند از تکثیر میکروب هاي بیماري زا جلوگیري می کنند. (سود میکروب غیر گزینۀ 
بیماري زا براي میزبان) و میزبان نیز براي میکروب محل زندگی و غذا تامین می کند. ( سود میزبان براي میکروب غیربیماري زا)  

: در کتاب دهم خوانده اید که بافتی که بزرگ ترین ذخیرة انرژي در بدن را دارد، منظور بافت چربی است. گزینۀ   121
و بافت چربی در عمقی ترین بخش پوست قرار دارد، اما در سطحی ترین بخش پوست مادة چرب دیده می شود که از ترشحات یاخته اي است،

و بافت نیست.  

: نقش مادة چرب در سطح پوست، جلوگیري از رشد میکروب ها در سطح پوست است.   گزینۀ 

: در کتاب دهم خوانده اید که بافت چربی عالوه بر نقش ضربه گیر می تواند نقش عایق حرارتی داشته باشد. گزینۀ 
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: بافت پوششی با آستري از بافت پیوندي، ویژگی الیۀ مخاطی است.   گزینۀ 

: الیه بیرونی  بر خالف الیه درونی، خارجی ترین یاخته هاي آن مرده اند.  گزینۀ   122
: الیه بیرونی بر خالف الیه درونی، فاصله بین  یاخته اي کمی دارد. زیرا الیه بیرونی از بافت پوششی است.   گزینۀ 

: الیه بیرونی همانند الیه درونی داراي یاخته است. الیه بیرونی داراي یاخته هاي پوششی و الیه درونی داراي یاخته هاي پیوندي هستند.   گزینۀ 

: الیه بیرونی بر خالف الیه درونی، فاقد گیرنده هاي حسی فشار است. مطابق شکل روبرو  گزینه 

 

ادرار یکی از سازو کارهاي مبارزه با میکروب است که همانند عطسه، سرفه، استفراغ، مدفوع و ادرار، باعث بیرون  123
راندن میکروب هاي مجاري می شود. مادة چسبناك، میکروب ها را به دام می اندازد و از پیش روي آنها جلوگیري می کند. ترشحات مخاط با
داشتن لیزوزیم، موجب کشته شدن  باکتري ها می شود. میکروب هاي غیر بیماري زا در رقابت براي کسب غذا بر میکروب هاي بیماري زا پیروز

هستند و مانع از تکثیر میکروب هاي بیماري زا می شوند.   

: با کمک ماده چسبناك میکروب ها را به دام می اندازد. مژك ها با حرکات ضربانی خود، ترشحات مخاطی گزینۀ   124
و ناخالصی هاي به دام افتاده در آن را به سوي حلق می رانند. جهت حرکت مژك ها از پایین به باال است. از محل قرار گیري تیموس ( پشت

جناغ) دور می شود و به تیروئید (زیر حنجره) نزدیک می شود.  

: زنش مژك ها از پایین به باال، و حرکات دودي به هنگام بلع غذا از باال به پایین است.   گزینۀ 

: از بین بردن باکتري ها توسط آنزیم لیزوزیم (نه اندامک لیزوزوم) انجام می گیرد. زنش مژك ها از پایین به باال است، بر خالف جهت گزینۀ 
حرکت اپی گلوت در هنگام بلع که از باال به سمت پایین حرکت می کند و راه ناي را می بندد. 

: وجود ماده چرب در سطح خارجی بافت پوششی، ویژگی مشخص پوست است و نه الیه مخاطی. زنش مژك ها از پایین به باال است که گزینۀ 
هم جهت با حرکت خون در سیاهرگ هاي پا است. ( از پایین به باال به سمت قلب)  

: بیماري علت هاي مختلفی دارد. برخی از بیماري ها، میکروبی هستند. یکی از نشانه هاي بیماري میکروبی، گزینۀ   125
تب است.  

: درشت خوار یکی از انواع بیگانه خوارها (فاگوسیت ها) است.  گزینۀ 

: براي مثال یکی از انواع بیگانه خوارها، ماستوسیت است که یاخته ماستوسیت گویچه سفید نیست. اما گویچه سفید می تواند (نه قطعا) گزینۀ 
بیگانه خوار باشد. مانند نوتروفیل ها.  

: توانایی خروج از خون (تراگذري) از ویژگی هاي همه گویچه هاي سفید است.   گزینۀ 

در انسان انواع مختلفی از یاخته هاي بیگانه خوار شناسایی شده اند. نوتروفیل، ماکروفاژ و یاخته هاي دارینه اي از  126
فاگوسیت ها ( بیگانه خوارها) هستند.  

همۀ عوامل بیماري زا نمی توان با بیگانه خواري از بین برد. در برابر عوامل بیماري زاي بزرگ تري مثل کرم هاي انگل که قابل بیگانه خواري
نیستند، ائوزینوفیل ها مبارزه می کنند. ائوزینوفیل ها به جاي بیگانه خواري، محتویات دانه هاي خود را به روي انگل می ریزند.  

. در دومین خط دفاعی بدن، انواعی از یاخته هاي خونی شامل انواعی از گویچه هاي سفید نقش دارند. اما در  127
نخستین خط دفاعی بدن، یاختۀ خونی نقش ندارد. 

. در دومین خط دفاعی، انواعی از آنزیم ها شرکت دارند. یکی از این آنزیم ها، آنزیم ترشح شده از یاختۀ کشندة طبیعی است که سبب مرگ
برنامه ریزي شده می شود. در خط نخستین دفاع نیز، آنزیم لیزوزیم نقش دارد. 

. میکروب ها از هر نوعی که باشند، هنگام ورود به بدن، با خط اول دفاع بدن روبه رو می شوند. اگر میکروبی بتواند از
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نخستین خط دفاعی عبور کند، با خط دوم و سوم مواجه می شود. بنابراین در نخستین خط، ساز وکارهایی براي بیرون راندن میکروب ها وجود
دارد. 

. مخاط میکروب ها را به دام می اندازد و از پیشروي آن ها جلوگیري می کند. مخاط، از اجزا نخستین خط دفاع است. 

برسی گزینه ها:   128
، ترشح می کنند.  ، اینترفرون نوع  ترشح می کنند. اگر همین لنفوسیت ها، آلوده به ویروس شوند، اینترفرون نوع  . لنفوسیت هاي 

. پروتئین هاي دفاعی محلول در خون، مانند پادتن ها و پروتئین هاي مکمل هستند. پروتئین هاي مکمل در پی برخورد با میکروب ها فعال می
شوند. 

. ائوزینوفیل ها با بیگانه خواري انگل ها را از بین نمی برند. این یاخته ها ترشحات خود را بر روي انگل می ریزند. 

، با آنتی . یاخته هاي پادتن ساز، براي ترشح پادتن با آنتی ژن، برخورد نمی کنند. هم چنین، این یاخته ها تقسیم نمی شوند. لنفوسیت هاي 
ژن برخورد می کنند و تقسیم می شوند. 

. در فرد مبتال به ایدز،  ویروس  به لنفوسیت هاي  کمک کننده حمله می کند. فعالیت لنفوسیت هاي   129
و دیگر لنفوسیت هاي  به کمک این نوع لنفوسیت خاص صورت می گیرد  ویروس با از بین بردن لنفوسیت ها کمک کننده، عملکرد

لنفوسیت هاي  و  را مختل می کند. 

، گیرنده هاي انسولین به انسولین پاسخ نمی دهند. بنابراین اشکال در تولید انسولین نیست. در دیابت نوع  دستگاه . دردیابت نوع 
ایمنی، به سلول هاي جزایر النگرهانس حمله کرده اند. 

. در بیماري مالتیپل اسکلروزیس، دستگاه ایمنی به یاخته هاي میلین ساز اطراف نورون هاي مغز ونخاع حمله کرده است. در واقع این یاخته
ها را به عنوان غیر خودي شناسایی کرده است. این اتفاق مربوط به خط سوم دفاع یا دفاع غیر اختصاصی است. 

. در حساسیت، ماستوسیت ها که در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون ارتباط دارند، به فراوانی یافت می شوند، هیستامین ترشح می کنند.
در این بیماري بازوفیل ها نیز ممکن است، هیستامین ترشح کنند. 

): الیۀ بیرونی پوست شامل چندین الیۀ یاخته پوششی است که خارجی ترین یاخته هاي آن مرده اند.   گزینه (  130
): پوست ترشح ماده مخاطی ندارد.   گزینه (

): پوست و الیۀ مخاطی هر دو داراي بافت پوششی و پیوندي اند.   گزینه (

): در عرق و ماده مخاطی، آنزیم لیزوزیم وجود دارد که سبب از بین رفتن باکتري ها می شود. در پوست و الیۀ مخاطی، بافت پوششی گزینه (
و آنزیم لیزوزیم وجود دارد. 

): یاخته هاي شرکت کننده در خط دفاعی دوم، توانایی شناسایی بیگانه ها، بر اساس ویژگی هاي عمومی گزینه (  131
آن ها را دارند. 

) : یکی از وظایف درشت خوارها، از بین بردن یاخته هاي مرده بافت هاي خودي و بقایاي آن ها است. بنابراین درشت خوارها، می گزینه (
توانند بر یاخته هاي بدن نیز اثر بگذارند. اگر این یاخته ها، آسیب دیده یا مرده باشند.  

): یاخته هاي دارینه اي، در پوست قرار دارند. یاخته هاي دارینه اي در خط دوم دفاعی نقش دارند.   گزینه (

): نوتروفیل ها نیروهاي واکنش سریع اند و همانند یاخته هاي دارینه اي توانایی شناسایی یاخته هاي خودي از بیگانه را دارند.   گزینه (

مورد (الف): قرار گرفتن پروتئین هاي مکمل روي میکروب ها باعث تسهیل بیگانه خواري می گردد.   132
مورد (ب): پرفورین یا از بین بردن یاخته هاي آلوده، از طریق مرگ برنامه ریزي شده، باعث افزایش فاگوسیتوز می گردد. زیرا پاکسازي بدن

از یاخته هاي مرده با بقایاي آن ها بر عهده فاگوسیت ها می باشد.  
مورد (ج): پادتن ها با رسوب دادن آنتی ژن هاي محلول و به هم چسباندن میکرو ب ها و خنثی سازي آن ها باعث افزایش بیگانه خواري می

گردند.  

مورد (د): اینترفرون نوع دو از یاخته هاي کشنده طبیعی و لنفوسیت هاي  ترشح می شود و درشت خوارها را فعال می کند.  

موارد اول و سوم صحیح هستند.  133
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نوتروفیل نخستین یاختۀ دفاعی است که به منظور ایجاد پاسخ التهابی، تراگذاري انجام می دهد. 
مورد اول) اگر نوتروفیل ها به ویروس آلوده شوند، می توانند اینترفرون نوع یک تولید کنند. 

مورد دوم) دقت کنید در نوتروفیل ها "یک هسته"  وجود دارد که چند قسمتی است.  

مورد سوم) این یاخته ها از طریق تنفس یاخته اي،  تولید می کنند.  
مورد چهارم) دقت کنید نوتروفیل ها در دومین خط دفاعی شرکت دارند، نه در خطوط (خط اول و دوم) دفاع غیر اختصاصی. 

لنفوسیت هایی که در خون مشاهده می شوند، عبارتند از : یاخته هاي کشنده ي طبیعی، لنفوسیت هاي  و  بالغ،  134
لنفوسیت هاي  و  خاطره و گروهی از لنفوسیت هاي نابالغ. 

): براي لنفوسیت نابالغ صحیح نیست.  گزینه (

): براي لنفوسیت هاي خاطره صحیح نیست.  گزینه (

): براي لنفوسیت هاي نابالغ و یاخته هاي کشنده طبیعی صحیح نیست.  گزینه (

): همه ي انواع لنفوسیت  توانایی دیاپدز دارند، در نتیجه براي عبور از دیوارة مویرگ تغییر شکل می دهند. همۀ این یاخته ها، یک گزینه (
هسته درشت و میان یاخته کمی دارند. 

ترشحات مخاطی، عرق و اشک حاوي آنزیم لیزوزیم هستند. آنزیم لیزوزیم با تخریب دیوارة سلولی باکتري ها  135
سبب مرگ آن ها می شود. اما عطسه فقط سبب خروج میکروب می شود.

ویروس ایدز از طریق نیش حشرات، دست دادن و روبوسی منتقل نمی شود. اما از طریق شیر مادر می تواند به  136
فرزند منتقل شود.

137  به دنبال آسیب بافتی، پاسخ التهابی صورت می گیرد. سپس از ماستوسیت هاي اسیب دیده، هیستامین ترشح می
شود و نوتروفیل ها با تراگذري از دیوارة مویرگ عبور می کنند. پروتئین هاي مکمل نیز از خون خارج می شوند و پس از برخورد با میکروب

فعال می شوند. بنابراین آزادسازي هیستامین زودتر از سایر موارد رخ می دهد.

):   بیماري خود ایمنی است که یاخته هاي پیشتیبان سازندة میلین اطراف یاخته هاي عصبی در مغز و گزینه (  138
نخاع، مورد حملۀ دستگاه ایمنی قرار می گیرد.   

): دیابت نوع یک و   هر دو بیماري خود ایمنی هستند.   گزینه (

):  بیماري خود ایمنی است که در آن میلین اطراف یاخته هاي عصبی در "مغز و نخاع،"(بخش مرکزي) مورد حملۀ دستگاه ایمنی گزینه (
قرار می گیرد. 

): بیماري  سبب کاهش سرعت "هدایت پیام عصبی" در نورون هاي دستگاه عصبی مرکزي می شود.   گزینه (
پروتئین هاي مکمل با قرار گرفتن روي میکروب باعث می شوند که بیگانه خواري آسان تر انجام شود. اینترفرون  139

نوع دو، درشت خوارها (نوعی بیگانه خوار) را فعال می کند. 
موارد "الف" و "ب" به درستی بیان شده است.   140

بخش " الف" پروتئین مکمل و بخش "ب" پادتن را نشان می دهد.  
بررسی تک تک موارد: 

جمله الف: پروتئین هاي مکمل و پادتن هر دو پروتئنی هستند و واحد هاي سازندة آنها، از آمینواسید است.  
جمله "ب": پروتئین هاي مکمل، پس از برخورد با دِم پادتن متصل به آنتی ژن، فعال شده و تشکیل ساختار منفذ می دهند.  

جمله "ج": پروتئین هاي مکمل همانند مولکول هاي پادتن سبب افزایش بیگانه خواري می شوند.  
جمله "د": پروتئین هاي مکمل، همانند مولکول هاي پادتن از پروتئین هاي محلول در خوناب هستند. 

. این بیماري در حال حاضر راه درمانی ندارد.   141
. فردي که ویروس ایدز به بدنش وارد شده آلوده محسوب می شود. اما تا زمانی که نشانه هاي بیماري را نشان ندهد، بیمار محسوب نمی شود. 

. در این بیماري ، ویروس  به نوع خاصی از لنفوسیت هاي  حمله می کند و آنها را از پاي در می آورد. فعالیت لنفوسیت هاي  و

دیگر لنفوسیت  هاي  به کمک این نوع خاص لنفوسیت انجام
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تیموس

مغز استخوان

گره هاي لنفی

گره هاي لنفی

می شود. به همین دلیل سیستم ایمنی ضعیف می شود. 

. در این بیماري ، ویروس  به نوع خاصی از لنفوسیت هاي  به نام لنفوسیت  کمک کننده حمله می کند. 
 

بررسی سایر موارد:   142
الف. ( نادرست) واکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شده است. وجود آنتی ژن در واکسن سبب تحریک

سیستم ایمنی و تولید یاختۀ خاطره می شود. اما سرم حاوي پادتن آماده است. پادتن آماده نمی تواند سبب تولید یاختۀ خاطره شود. 
ب. ( درست) پادتن به روش هاي مختلفی باعث غیرفعال کردن آنتی ژن می شود. در همۀ این روش ها بیگانه خواري افزایش می یابد. 

ج. ( نادرست) ایمنی حاصل از واکسن برخالف سرم، فعال است. 
د. ( درست) لنفوسیت هاي غیرفعال پس از برخورد با آنتی ژن به لنفوسیت هاي فعال و خاطره تبدیل می شوند. 

. پادتن مولکولی پروتئینی است. میانک یا سانتریول نیز از لوله هاي کوچک پروتئینی ساخته شده است. بنابراین  143
واحد ساختمانی هردو آمینواسید است. 

. هر مولکول پادتن، دو جایگاه اتصال به دو آنتی ژن و از یک نوع را دارند. 

. عده اي از پادتن ها ترشحی هستند و به غشا لنفوسیت متصل نیستند. 

. عده اي از پادتن ها در سطح غشا لنفوسیت ها قرار می گیرند و اگزوسیتوز یا برون رانی نمی شوند. 

. نوتروفیل ها در خون، توانایی بلعیدن میکروب ها را دارند اما وظیفۀ تولید پرفورین و ایجاد سوراخ در غشاء  144
یاختۀ آلوده به ویروس بر عهدة یاخته هاي کشندة طبیعی و  کشنده است بین بردن یاخته هاي مردة بافت ها بر عهدة درشت خوارهاست. 

. همۀ گویچه هاي سفید خون توانایی عبور از دیوارة مویرگ خونی را دارند اما لنفوسیت هاي  و  در دفاع اختصاصی شرکت می کنند نه
واکنش هاي عمومی و سریع. 

. ماکروفاژها و لنفوسیت ها توانایی استقرار در گره هاي لنفی را دارند اما ماکروفاژها و لنفوسیت هاي  توانایی آغاز مرگ برنامه ریزي شده را
ندارند. ماکروفاژ ها جزء یاخته هاي خونی نیستند. 

. همۀ یاخته هایی که در خط دوم دفاع شرکت می کنند، توانایی شناسایی بیگانه ها بر اساس ویژگی عمومی را دارند. 

 145
 محل بلوغ لنفوسیت هاي  تیموس است. 

. تیموس در جلوي ناي قرار دارد.  

 

. تیموس داراي یاخته هاي پوششی مثل بقیۀ غدد بدن است. 

. مغز قرمز استخوان در تیموس وجود ندارد. 

. فعالیت تیموس در کودکی زیاد و در بلوغ کاهش می یابد.
موارد (الف)، (ب) و (ث) به نادرستی تکمیل می کنند.   146

الف. ( نادرست ) همۀ گویچه هاي سفید شرکت کننده در دفاع اختصاصی پس از بلوغ ابتدا وارد جریان خون می شوند. 
ب. ( نادرست ) همۀ گویچه هاي سفید توانایی عبور از دیوارة مویرگ ها را دارند. 

پ. ( درست ) برخی گویچه هاي سفید در گره هاي لنفی و اندام هاي لنفی تولید می شوند. 

هاي کشنده با عمل برون رانی پرفورین یاخته هاي آلوده ت. ( درست ) برخی گویچه هاي سفید شرکت کننده در دفاع اختصاصی شامل 
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به ویروس را مستقیما نابود می کنند. 
ث. ( نادرست ) همۀ یاخته هاي زندة بدن داراي تولید وذخیرة انرژي هستند. 

بررسی گزینه ها:   147
): یاخته هایی که از تغییر مونوسیت ها حاصل می شوند، عبارتند از یاخته هاي دندریتی و درشت خوار. یاخته هاي دندریتی در از بین گزینۀ (

بردن بقایاي یاخته هاي مرده بافت هاي بدن انسان نقشی ندارند.  

): گویچه هاي سفیدي که یک هستۀ خمیده یا لوبیایی شکل و قابلیت دیاپدز دارند، مونوسیت ها هستند، در حالی که بازوفیل ها و گزینۀ (
ماستوسیت ها با ترشح هیستامین قطر رگ را افزایش می دهند.  

): گویچه هاي سفیدي که شبیه نیروهاي سریع عمل می کنند، نوتروفیل ها هستند. مگاکاریوسیت ها و نوتروفیل ها هر دو از یاخته هاي گزینۀ (
بنیادي میلوئیدي منشا می گیرند. 

): گویچه هایی با یک هستۀ گرد یا بیضی، لنفوسیت ها هستند. لنفوسیت هاي  و  که در دفاع اختصاصی نقش دارند، به ترتیب در گزینۀ (
مغز قرمز استخوان و تیموس توانایی شناسایی آنتی ژن را کسب می کنند، اما یاختۀ کشندة طبیعی نوع دیگري از لنفوسیت هاست که در دفاع

غیر اختصاصی نقش دارد، بنابراین قادر به تشخیص آنتی ژن اختصاصی نیست. 

 148
 شکل روبرو، پروتئین هاي مکمل را نشان می دهد.

 

یاختۀ مهاجمغشاي

هاي مکملپروتئین

روزنه

بررسی گزینه ها: 

): پروتئین هاي مکمل می توانند یکدیگر را فعال کنند. اما این موضوع در مورد پرفورین صحیح نیست.  گزینۀ (

): پس از فعالیت هر دوي این پروتئین ها(پرفورین و پروتئین هاي مکمل)، یاخته هاي مورد حمله می میرند و درشت خوارها یاخته هاي گزینۀ (
مرده را از بین می برند.  

): پروتئین هایی که در شکل دیده می شوند، پروتئین هاي مکمل نام دارند. پروتئین هاي مکمل از طریق اختالل در عملکرد غشاي گزینۀ (
میکروب باعث مرگ آن می شوند و قادر به راه اندازي مرگ برنامه ریزي شده در یاخته نیستند.  

): مولکول هاي پرفورین باعث ایجاد منافذي در غشاء یاختۀ هدف و ورود آنزیم خاصی به یاختۀ هدف می شوند که نتیجۀ آن مرگ گزینۀ (
یاخته است. پروتئین هاي مکمل نیز با ایجاد منافذي باعث می شوند کنترل غشا در ورود و خروج مواد از بین برود. پس در این حالت نیز موادي

وارد یاخته خواهد شد که نتیجۀ آن مرگ یاخته اي است.  

. مونوسیت ها، دسته اي از گلبول هاي سفید هستند که در سیتوپالسم خود، دانه ندارند. به همین دلیل جز گلبول  149
هاي سفید بدون دانه هستند. 

. همۀ گلبول هاي سفید داراي تراگذري هستند. 

. مونوسیت ها پس از خروج از خون به درشت خوارها و یا یاخته هاي دارینه اي تبدیل می شوند.   و 

. عامل آنفلوانزاي پرندگان ویروسی است نه باکتري.   150
. کمبود تعداد لنفوسیت هاي کشنده در بیماري ایدز رخ می دهد. 

. در این بیماري، تعداد زیادي لنفوسیت  در شش ها تولید می شود. این لنفوسیت ها مقدار زیادي پرفورین تولید می کنند. 

. از یاخته هاي پوششی آلوده، اینترفرون نوع  تولید می شود. 

ماستوسیت ها و نوتروفیل ها سلول هاي دفاع غیر اختصاصی هستند. پادتن ها پروتئین هاي دفاع اختصاصی هستند و  151
می توانند باعث فعال کردن پروتئین هاي مکمل شوند. لنفوسیت هاي  کشنده و لنفوسیت هاي  مربوط به دفاع اختصاصی هستند. 

بررسی سایر موارد:  152
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الف. ( نادرست) واکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شده است. وجود آنتی ژن در واکسن سبب تحریک
سیستم ایمنی و تولید یاختۀ خاطره می شود. اما سرم حاوي پادتن آماده است. پادتن آماده نمی تواند سبب تولید یاختۀ خاطره شود. 

ب. (نادرست) پادتن به روش هاي مختلفی باعث غیرفعال کردن آنتی ژن می شود. در همۀ این روش ها بیگانه خواري افزایش می یابد. اما درشت 
خوارها در خون وجود ندارند. 

ج. ( نادرست) درسرم پادتن آماده وجود دارد. 
د. ( درست) لنفوسیت هاي غیرفعال پس از برخورد با آنتی ژن موجود در واکسن به لنفوسیت هاي فعال و خاطره تبدیل می شوند.

پروتئین هاي مکمل با قرار گرفتن روي میکروب باعث می شوند که بیگانه خواري آسان تر انجام شود. اینترفرون  153
نوع دو، درشت خوارها (نوعی بیگانه خوار) را فعال می کند.

تراگذري و خروج از خون از ویژگی هاي همۀ گویچه هاي سفید است.    154

): در مرحلۀ  ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته هاي تقسیم شونده «افزایش» پیدا گزینه (  155
می کند.اما در پوست، نورون ها نیز وجود دارند که در مرحلۀ  قرار دارند و تقسیم نمی شوند. نورون ها به ندرت تقسیم می شوند. 

): در یاخته هاي جانوري سانتریول وجود دارد.  گزینه (

): مادة زمینۀ مخصوص بافت پیوندي است. در پوست، بافت پوششی و عصبی هم وجود دارد.  گزینه (

): هیچ یک از یاخته هاي موجود در پوست تقسیم میوز انجام نمی شود. گزینه (

تصویر مورد نظر، ائوزینوفیل را نشان می دهد که به جاي بیگانه خواري، محتویات دانه هاي خود را روي انگل می   156
ریزد.

. مونوسیت ها، دسته اي از گلبول هاي سفید هستند که در سیتوپالسم خود، دانه ندارند. به همین دلیل جزء گلبول   157
هاي سفید بدون دانه هستند. لنفوسیت ها هم که منشأ لنفوتیدي دارند، از گلبول هاي سفید بدون دانه هستند. 

. همۀ گلبول هاي سفید داراي تراگذري هستند. 

. مونوسیت ها پس از خروج از خون به درشت خوارها و یا یاخته هاي دارینه اي تبدیل می شوند.   و 

. عامل آنفلوانزاي پرندگان ویروسی است نه باکتري.   158
. کمبود تعداد لنفوسیت هاي کشنده در بیماري ایدز رخ می دهد. 

. به علت تخریب شش و در نتیجۀ کاهش تبادل گاز هاي تنفسی، میزان اکسیژن موجود در خون و نهایتًا اکسیژن رسانی به بافت کاهش می یابد
و تجزیۀ کامل گلوکز نیز نیاز به اکسیژن دارد. 

. از یاخته هاي پوششی آلوده، اینترفرون نوع  تولید می شود.  

. بیگانه خوارهایی که در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، مستقر هستند، شامل یاخته هاي  159
دندریتی و ماستوسیت ها می باشند. یاخته هاي دندریتی وظیفه دارند قسمت هایی از میکروب را به یاخته هاي ایمنی معرفی کنند نه ماستوسیت 

ها. 

. یاخته هاي دندریتی و ماکروفاژ ها داراي انشعاباتی در اطراف خود هستند. یاخته هاي دندریتی در حبابک ها وجود ندارند. ماکروفاژ ها هم به
جز حبابک ها در گره هاي لنفی، کبد و طحال هم وجود دارند. 

. ماستوسیت ها در درون خود داراي ساختار هایی حاوي هیستامین هستند. هیستامین سبب گشاد کردن رگ هاي خونی می شود. 

. ماکروفاژ ها ( درشت خوار ها ) در از بین بردن یاخته هاي مردة بافت ها نقش دارند. ماکروفاژ ها در خط نخستین دفاع نقشی ندارند. 

. همۀ یاخته هاي سفید خونی توانایی تراگذري دارند. در بین آن ها نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها داراي  160
دانه هایی در میان یاختۀ خود هستند. ائوزینوفیل ها با آزادسازي محتویات دانه هاي خود، در دفاع در برابر انگل ها نقش دارند. 

. نوتروفیل ها، نیرو هاي واکنش سریع هستند. نوتروفیل ها عالوه بر حمل مواد دفاعی قابلیت بیگانه خواري دارند. 

. نوتروفیل ها اولین یاخته هاي بیگانه خوار در طی التهاب هستند. در پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده، درشت خوار ها نقش دارند. 

. مونوسیت ها پس از خروج از رگ خونی تغییر شکل می دهند. مونوسیت ها به درشت خوار ها و یاخته هاي دندریتی تبدیل می شوند. 
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. یاخته هاي دندریتی و مونوسیت ها، یاخته هاي خط دوم دفاع هستند. در خط دوم دفاع میکروب ها بر اساس  161
ویژگی هاي عمومی شناسایی می شوند. 

. یاخته هاي دندریتی پس از خروج مونوسیت ها از خون و در اثر تغییر شکل آن ها و نه تقسیم به وجود می آیند. مونوسیت ها در مغز استخوان
از تقسیم یاخته هاي بنیادي تولید می شوند.  

. یاخته هاي دندریتی جز بیگانه خوار ها هستند. 

. یاخته هاي دندریتی و مونوسیت ها در واکنش هاي عمومی و سریع بدن نقش دارند. 

. پرفورین و پروتئین مکمل، ساختار حلقه اي تشکیل می دهند اما پرفورین مستقیم به درون یاختۀ هدف می ریزد  162
و وارد خون نمی شود. 

. هورمون هاي مترشحه از تیروئید، شامل   و   و کلسی تونین است. هورمون هاي  و  بر روي تنظیم میزان گلوکز در دسترس
همۀ یاخته ها موثر است. هورمون کلسی تونین نیز با تنظیم میزان کلسیم خون بر روي فعالیت یاخته هاي ماهیچه اي موثر است. 

.هموگلوبین درون گویچه هاي قرمز است و همانند میوگلوبین درون خوناب دیده نمی شود. 

. گلیکوژن در یاخته هاي ماهیچه اي و کبدي ذخیره می شود نه همۀ یاخته هاي بدن. 

گویچه هاي سفید و قرمز بعد از تولید در مغز استخوان براي ورود به خون از بین یاخته هاي پوششی عبور می کنند.   163
الف. گویچه هاي سفید، عالوه بر تولید در مغز قرمز استخوان در اندام هاي لنفی نیز در اثر تکثیر لنفوسیت هاي قبلی تولید می شوند. 

ب. گویچه هاي قرمز وارد خون می شوند. شکل مقابل خروج یاخته از خون را نشان می دهد. 
ج. گویچه هاي قرمز تحت تاثیر مواد شیمیایی قرار نمی گیرند. 

د. گویچه هاي قرمز هسته ندارند. 

در نخستین خط دفاعی، گویچه هاي سفید خون (مانند نوتروفیل) حضور ندارند. خروج گویچه هاي سفید از خون و  164
ورود آن ها به بافت مربوط به دومین خط دفاعی بدن است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) عرق، آنزیم لیزوزیم هم دارد. این آنزیمی است که در از بین بردن باکتري ها نقش دارد.  گزینۀ 

) مادة مخاطی که چسبناك است، میکروب ها را به دام می اندازد و از پیش روي میکروب ها جلوگیري می کند.  گزینۀ 

) در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط پوست، از جمله اسیدي بودن، سازش یافته اند. این میکروب ها از تکثیر گزینۀ 
میکروب هاي بیماري زا جلوگیري می کنند، چون در رقابت براي کسب غذا بر آن ها پیروز می شوند. 

پروتئین هاي مکمل منافذي در بین فسفولیپیدهاي غشاي میکروب ایجاد می کنند. پادتن ها به فسفولیپید هاي غشا  165
متصل می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) پروتئین هاي مکمل و اینترفرون هر دو جزء دومین خط دفاعی هستند.  گزینۀ 

) دقت کنید پرفورین ها در غشاي یاخته هاي آلوده به ویروس و یاخته هاي سرطانی منفذ ایجاد می کنند، نه غشاي میکروب.  گزینۀ 

) پروتئین هاي مکمل، گروهی از پروتئین هاي خون اند. این پروتئین ها در فرد غیر آلوده به صورت غیر فعال اند، اما اگر میکروبی به گزینۀ 
بدن نفوذ کند، فعال می شوند. 
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 مورد اول: (نادرست) پاد تن ها با استفاده از اطالعات موجود در دناي هسته تولید می شوند. اما هستۀ یاخته هاي پادتن ساز در مرکز سلول قرار
ندارد. 

مورد دوم: (درست) پادتن هاي ترشحی داراي دو جایگاه اختصاصی یکسان براي اتصال به آنتی ژن هستند. 
مورد سوم: (نادرست) پادتن ها عالوه بر اتصال مستقیم به یاخته هاي بیگانه، به آنتی ژن هاي مجهول و ویروس ها نیز متصل می شوند. 

مورد چهارم: (درست) پادتن ها می توانند در مایعات بین یاخته اي، خون و لنف به طور آزادانه حضور داشته باشند. 

. پیک هاي شیمیایی دستگاه درون ریز هورمون ها هستند. اما پیک هاي شیمیایی تولید شده توسط یاخته هاي  167
پوششی مویرگ ها، هورمون نیستند. 

. پیک هاي شیمیایی آزاد شده از دیوارة مویرگ، پیک دور برد نیستند. 

. هر پیک شیمیایی توسط اطالعات موجود در دناي خود، دستور الزم براي تولید را به دست می آورد. 

. دستگاه درون ریز و عصبی در ترشح این پیک هاي شیمیایی نقش ندارند. 

پرفورین باعث ایجاد منفذ در سلول هاي آلوده به ویروس می شود (نه خود ویروس!!).   168
بررسی سایر گزینه ها: 

» : ائوزینوفیل ها، محتویات دانه هاي خود را به روي انگل می ریزند و این گونه انگل را از بین می برند.  گزینۀ «

» : هیستامین توسط ماستوسیت آسیب دیده و بازوفیل تولید می شود و منجر به گشادي رگ ها در محل ترشح می شود.  گزینۀ «

» : سلول هاي درون ریز کلیه و کبد اریتروپویتین ترشح می کنند که با اثر بر مغز و استخوان سرعت تولید گویچه هاي قرمز را زیاد می  گزینۀ «
کند.

خون نوعی بافت پیوندي است و داراي دو بخش است. خوناب که حالت مایع دارد و بخش یاخته اي که گویچه هاي  169
قرمز و گویچه هاي سفید و گرده ها (پالکت) را شامل می شود.پروتئین هاي طبیعی پالسما عبارتند از پروترومبین، فیبرینوژن و پروتئین هاي
مکمل. هموگلوبین درون گلبول قرمز و انیدراز کربنیک در غشاي سلول گلبول قرمز یافت می شود و پروترومبیناز نیز زمانی ترشح می شود که
سلول هاي دیوارة رگ ها یا پالکت ها آسیب ببینند. و اینترفرون فقط زمانی از یاخته ها ترشح می شود که آلوده به ویروس باشند. اریتروپویتین

به طور طبیعی در خون ترشح می شود اما هنگام کاهش اکسیژن خون این هورمون به طور معنی داري افزایش می یابد.

لنفوسیت ها هسته تکی گرد یا بیضی شکل دارد و میان یاخته بدون دانه دارد.   170
علت نادرست بودن سایر گزینه ها: 

» : لنفوسیت هاي  این عملکرد را ندارند.  گزینۀ «

» : لنفوسیت هاي  و  خاصیت بیگانه خواري ندارند.   گزینۀ «

» : این فرآیند مربوط به لنفوسیت هاي  نمی شود. گزینۀ «

جملۀ «الف» درست؛  از کبد هورمون اریتروپویتین ترشح می شود تا سرعت تولید گویچه هاي قرمز را زیاد کند.  171
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جملۀ «ب» نادرست؛ ذخیره گلوکز در یاخته هاي بدن انسان به شکل گلیکوژن است. 
جملۀ «ج» نادرست؛ کبد آنزیم هاي گوارشی ترشح نمی کند. 

جملۀ «د» نادرست؛ فاکتور داخلی معده توسط سلول هاي حاشیه اي معده ترشح می شود.

سلول هاي  کشنده و یاخته هاي کشنده طبیعی پرفورین ترشح می کنند.  کشنده داراي گیرنده هاي اختصاصی  172
براي اتصال به آنتی ژ ن ها هستند.  

بررسی سایر گزینه ها: 

): لنفوسیت هاي  پس از آلوده شدن به ویروس، می تواند اینترفرون نوع  ترشح کند.  گزینۀ (

): فقط لنفوسیت  و  خاطره می توانند یاختۀ پادتن ساز بسازند و یاخته هاي  کشنده یاختۀ پادتن ساز نمی سازند.  گزینۀ (

): یاخته هاي ترشح کنندة پرفورین، بیگانه خواري انجام نمی دهند. گزینۀ (

منظور سؤال، لنفوسیت هاي دفاع اختصاصی است. دقت کنید که مثال لنفوسیت هاي  کشنده، تقسیم، نمی شوند.   173
بررسی سایر گزینه ها:  

) همۀ گویچه هاي سفید توانایی عبور از رگ خونی را دارند.  گزینۀ 

) همۀ لنفوسیت هاي دفاع اختصاصی تحت تاثیر لنفوسیت  کمک کننده هستند.  گزینۀ 

) تیروئید غدة سپري شکل بدن انسان است. که یاخته هاي پوششی آن، هورمون هاي تیروئیدي ترشح می کنند. هورمون هاي تیروئیدي، گزینۀ 
بر روي همۀ یاخته هاي بدن انسان گیرنده دارد و همه یاخته هاي بدن از جمله لنفوسیت ها یاختۀ هدف این هورمون ها هستند و می تواند این

هورمون ها روي آن ها موثر باشند.  

ویژگی دومین خط دفاعی، واکنش هاي عمومی اما سریع است. یاخته هاي پادتن ساز (پالسموسیت) در سومین خط  174
دفاعی حضور دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:  

): خط دفاعی که در آن یاخته هاي ترشح کنندة مادة مخاطی فعال هستند، نخستین خط دفاعی بدن است که در این خط دفاعی آنزیم گزینۀ (
لیزوزیم، مادة مخاطی و ... می توانند از ورود عوامل بیماري زا به مایع بین یاخته اي جلوگیري کنند. 

): خط هاي دفاعی که در آن یاخته هاي ترشح کنندة پرفورین نقش دارند، دومین (لنفوسیت کشندة طبیعی) و سومین خط دفاعی بدن گزینۀ (
(لنفوسیت کشنده) هستند و پروتئین هاي آن می توانند فعالیت درشت خوارها را افزایش دهند زیرا پروتئین پرفورین منافذي را براي ورود

آنزیمی به درون یاختۀ هدف که باعث مرگ برنامه ریزي شده یاخته می شود، ایجاد می کنند و یاخته هاي نابود شده باید توسط درشت خوارها از
میان برداشته شوند.

): خط هاي دفاعی که در آن پوست و الیه هاي مخاطی فاقد نقش هستند، شامل دومین خط و سومین خط دفاعی بدن هستند. در گزینۀ (

دومین خط دفاعی پروتئین هاي اینترفرون  از یاخته هاي آلوده به ویروس ترشح می شوند. 
یاخته هاي حاصل از تغییر منوسیت ها، شامل ماکروفاژها و یاخته هاي دارینه اي است که هر دو در گره هاي لنفی  175

بدن یافت می شوند.  
بررسی سایر گزینه ها:  

): یاختۀ کشنده طبیعی و لنفوسیت  کشنده، با ترشح پرفورین سبب ایجاد منافذي در غشاي یاختۀ ناسالم خودي (مانند یاخته هاي گزینۀ (
سرطانی و آلوده به ویروس) می گردند.  

): یاخته هاي پادتن ساز، در سطح غشاي خود گیرنده هاي آنتی ژنی ندارند و نمی توانند یاختۀ خاطره ایجاد کنند. لنفوسیت  فعال گزینۀ (
شده می توانند منشاء یاخته هاي خاطره باشند (در اولین برخورد با آنتی ژن) و یا یاخته هاي خاطره قبلی با میتوز می توانند یاخته هاي خاطره

بسازند.( در برخوردهاي بعدي با آنتی ژن)  

): ماکروفاژها، براي مثال بیگانه خوارهایی هستند که فاقد توانایی دیاپدز (تراگذري) هستند.  گزینۀ (
ایمنی حاصل از سرم، ایمنی غیرفعال است، لنفوسیت ها فعال نمی شوند و به دنبال آن، یاختۀ پادتن ساز نیز ایجاد  176

نمی شود و پادتن در بدن تولید نشده و یاختۀ خاطره اي نیز پدید نیامده است. 
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بررسی سایر گزینه ها:  

واکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شدة آن است که با وارد کردن آن به بدن، لنفوسیت هاي  فعال و
به دنبال آن یاخته هاي پادتن ساز و یاخته هاي خاطره پدید می آید.  

) یاختۀ خاطره ایجاد ) یاختۀ پادتن ساز و  از رشد و تکثیر لنفوسیت  پس از شناسایی آنتی ژنی، دو نوع یاخته،   177
می گردند.  

هر دو نوع یاخته فاقد توانایی بیگانه خواري عامل خارجی هستند، اما هستۀ یاختۀ پادتن ساز در مرکز قرار ندارد.  
بررسی سایر گزینه ها:  

): یاختۀ پادتن ساز، گیرندة آنتی ژنی ندارد.  گزینۀ (

): یاخته هاي خاطره، طول عمر بیشتري نسبت به یاختۀ لنفوسیت عمل کننده دارند. یاخته هاي خاطره که پدید می آیند تا مدت ها در گزینۀ (
خون باقی می مانند. 

): یاختۀ پادتن ساز با ترشح پادتن، سبب خنثی سازي آنتی ژن میکروب می شود. فعالیت پادتن ها، می تواند در نهایت باعث افزایش گزینۀ (
(تشدید) فعالیت یاخته هاي درشت خوار شود. 

در دومین و سومین خط دفاعی بدن، غیرخودي ها از یاخته هاي خودي شناسایی می شوند.   178
اثر آنزیم لیزوزیم بر روي باکتري ها مربوط به نخستین خط دفاعی بدن است. 

بررسی گزینه ها:   179
) پروتئین مکمل می تواند بر غشاي یاختۀ مهاجم (میکروب) اثر بگذارد.  گزینۀ 

) یاخته هاي دارینه اي متعلق به دومین خط دفاعی بدن هستند و در اپیدرم پوست نیز دیده می شوند.  گزینۀ 

) یاخته هاي بیگانه خوار شرکت کننده در فرایند التهاب عبارتند از: ماکروفاژ، نوتروفیل و ماستوسیت؛ که ماستوسیت در فرایند گزینۀ 
حساسیت شرکت دارد. 

) نوتروفیل همانند نوعی یاختۀ پشتیبان در دستگاه عصبی در دفاع نقش دارد.  گزینۀ 
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