


 زیست یازدهم فصل پنجم پرش - تستی

نمی توان گفت که سلول ترشح کنندة پرفورین، .................. - 1

پروتئین اینترفرون هم می تواند ترشح کند.

از یاخته هاي شرکت کننده در دومین یا سومین خط دفاعی است. 

آنزیمی دارد، که با وارد کردن به یاخته هدف، باعث مرگ برنامه ریزي شده یاخته می شود.

براي ترشح این پروتئین نیازي به انرژي ندارد.

کدام، بیماري خود ایمنی محسوب نمی شود؟ - 2

دیابت شیرین نوع یک مالتیپل اسکلروزیس

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

کدام عبارت درست است؟ - 3

ماهی ها قطعا داراي نوعی از دفاع هستند که در آن یاخته هاي بیگانه توسط ویژگی هاي عمومی شناسایی می شوند.

عده اي از حشرات داراي یاخته هایی براي شناسایی ویژگی هاي اختصاصی مولکول هاي بیگانه هستند. 

در اغلب بی مهرگان یاخته هایی با گیرنده هاي آنتی ژنی وجود دارد. 

در مگس نوعی ایمنی اختصاصی وجود دارد. 

چند جمله متن زیر را بطور صحیح تکمیل می نماید؟  - 4
«لنفوسیت هایی که  ..................  بطور قطع  .................. » 

الف) در مغز قرمز استخوان تولید می شوند ـ می توانند پس از برخورد با آنتی ژن یاخته هاي خاطره تولید کنند. 
ب) در سطح خود فقط یک نوع گیرندة آنتی ژنی دارند ـ پس از تقسیم ابتدا به لنفوسیت هاي خاطره تبدیل می شوند. 

ج) توانایی تولید پرفورین را دارند ـ در سطح خود فقط یک نوع گیرنده آنتی ژنی دارند. 
د) توانایی خروج از دیواره مویرگ ها را دارند ـ توانایی بیگانه خواري ندارند.

1234

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟  - 5
الف) در اثر اختالل در سیستم ایمنی، بی حسی و لرزش می تواند مشاهده شود. 

ب) سلول هاي پشتیبان را می توان جزئی از سیستم دفاعی دانست. 
ج) بخشی که در گرماي حاصل از تب نقش دارد، بر گره سینوسی ـ دهلیزي نیز مؤثر است. 

د) تولید لنفوسیت ها در گره هاي لنفی نیز رخ می دهد.

1234

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 6
هر جانور  ..................  ایمنی اختصاصی است.

فاقد طناب عصبی، فاقد فاقد سیستم تنفسی ویژه، فاقد   داراي تنفس نایدیسی، فاقد داراي آبشش، داراي

هر گویچۀ سفید خون .................. - 7

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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الیه بیرونی پوست  .................. الیه درونی پوست .................. - 8

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.  

هر یاخته .................. همانند هر یاخته خونی  .................. داراي ویژگی تراگذري است. - 9

داراي قدرت بیگانه خواري - نابود کننده کرم هاي انگلی موجود در خون - ترشح کننده هیستامین

ترشح کننده هیستامین - داراي قدرت بیگانه خواري داراي گیرنده آنتی ژنی - نابود کننده کرم هاي انگلی

ازبین بردن .................. از طریق ایجاد منفذ درآن توسط  .................. ممکن است. - 10

سلول آلوده به ایدز - اینترفرون نوع  سلول آلوده به ایدز - پرفورین  

سلول سرطان خون - پروتئین مکمل سلول سرطان خون - اینترفرون نوع 

1

2

- .................. نوعی بیماري  ..................  است که در آن .................. 11

دیابت نوع دو ـ خود ایمنی ـ یاخته هاي تولیدکننده انسولین نابود می شوند.

ایدز ـ نقص ایمنی ـ نابودي نوع خاصی از لنفوسیت هاي  باعث تضعیف کل دستگاه ایمنی می شود.

مالتیپل اسکلروزیس ـ خود ایمنی ـ نورون هاي رابط به طور معمول آسیب نمی بینند.

دیابت نوع یک ـ نقص ایمنی ـ یاخته هاي بدن توانایی جذب گلوکز از خون را ندارند.

B

لنفوسیت هاي   .................. (با تغییر) - 12

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

با ترشح پرفورین، منافذي در سلول هاي آلوده به ویروس ایجاد می کنند. با داشتن گیرنده هاي آنتی ژنی در دفاع غیر اختصاصی شرکت می کنند.

B

T

در دفاع غیراختصاصی در از بین بردن یاخته هاي سرطانی یاخته هایی  .................. ، نقش اساسی دارند. - 13

که انواع دیگري از آن ها در دفاع اختصاصی فعال اند دانه دار با هستۀ دمبلی شکل

که با ترشح موادي جریان خون را به محل یاختۀ سرطانی افزایش می دهند که محتویات دانه هاي خود را روي یاختۀ سرطانی می ریزند

لنفوسیت  کشنده .................. - 14

برخالف یاختۀ پادتن ساز، توانایی تشدید فعالیت بیگانه خوارهاي بافتی را دارد.

همانند درشت خوار، در خط هاي دوم و سوم دفاعی بدن انسان فعالیت می کند.

برخالف یاختۀ دندریتی، در بیماري ایدز اینترفرون ترشح می کنند.

همانند یاختۀ کشندة طبیعی، بر یاخته هاي تغییریافتۀ خودي اثر می گذارد.

T

کدام عبارت دربارة مونوسیت ها به درستی بیان شده است؟ - 15

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.
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در یاختۀ آلوده به ویروس در دفاع اختصاصی، .................. - 16

آنزیم یاختۀ  کشنده از راه حفره هاي ایجاد شده توسط پروتئین مکمل وارد می شود.

لنفوسیت  کشنده بدون اتصال به یاخته آلوده با استفاده از پرفورین حفره ایجاد می کند.

نوعی آنزیم وارد می شود که مرگ برنامه ریزي شده را به راه می اندازد.

پادتن ها به ویروس متصل و آن را خنثی می کنند تا درشت خوارها ویروس را ببلعند.

T

T

کدام گزینه، در مورد انسان صحیح است؟ - 17

ماکروفاژها، تنها فاگوسیت هاي فعال، در خارج خون هستند. ماکروفاژها به وسیلۀ دیاپدز، از دیوارة مویرگ ها عبور می کنند.

دفاع غیر اختصاصی ممکن است بدون نیاز به پاسخ دمایی باشد. تنها گلبول هاي مربوط به دفاع غیر اختصاصی در خون، مونوسیت ها هستند.

کدام گزینه عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ « التهاب پاسخی موضعی است که به .................. می انجامد. » - 18

جلوگیري از انتشار میکروب ها و تسریع بهبودي خروج درشت خوارها از خون و افزایش بیگانه خواري

ترشح هیستامین و دیاپدز یاخته هاي خونی از بین بردن میکروب ها و تولید گرما و درد در موضع آسیب دیده

کدام عبارت، دربارة نوعی یاختۀ خونی که هستۀ دو قسمتی روي هم افتاده و میان یاخته اي (سیتوپالسمی) با دانه هاي تیره دارد. درست است؟ - 19

می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود. 

می تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود. 

در مواردي باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد. 

در مواردي، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزي شده اي را به راه می اندازد.

یاخته هاي دارینه اي (دندریتی)،  .................. - 20

همانند ماستوسیت ها، آنتی ژن ها را به لنفوسیت هاي  عرضه می کنند.

همانند ماکروفاژها، گویچه هاي قرمز مرده ي کبد و طحال را پاکسازي می کنند.

همانند لنفوسیت هاي فعال و غیرفعال می توانند درون گره هاي لنفاوي یافت شوند.

همانند کشنده هاي طبیعی با ترشح فعال پرفورین، دیواره یاخته هاي آلوده به ویروس را تخریب می کنند.

B

گروهی از فاگوسیت ها (بیگانه خوارها)  .................. . - 21

نخستین بار توسط ایلیا مچنیکو، درون بدن شفاف ستاره دریایی بالغ شناسایی شدند.

در دیواره نایژك هاي مبادله اي انسان، باکتري ها را نابود می کنند.

می توانند باعث نشت پروتئین هاي دفاعی به خارج از رگ  شوند.

بخش هایی از میکروب را به لنفوسیت هاي فعال در گره هاي لنفی ارائه می کنند.

کدام عبارت درست است؟ (با تغییر) - 22

عوامل بیماري زا در گرماي حاصل از تب از بین می روند. ، سلول هاي عصبی محیطی مورد حمله قرار می گیرند. در بیماري 

در حساسیت فقط ماستوسیت ها هیستامین ترشح می کند. پادتن ها و پروتئین هاي مکمل می توانند فاگوسیتوز را افزایش دهند.

MS

بخشی از پوست جانوران که در تهیۀ چرم به کار می رود .................. زردپی ماهیچه، داراي نوعی بافت است که .................. . - 23

برخالف - پیوندي رشته اي مانند - سلول هاي آن، رشته هایی پروتئینی در ماده زمینه ترشح می کنند .

برخالف - پوششی سنگفرشی چند الیه اي مانند - پوششی سنگفرشی چند الیه اي

کدام گزینه درست است؟ - 24

هر لنفوسیت  می تواند آنتی ژن هاي میکروبی را شناسایی کند. 

لنفوسیت ها می توانند سبب افزایش بیگانه خواري درشت خوارها شوند. 

ائوزینوفیل ها دسته اي از گلبول هاي سفید هستند که در حافظه دار بودن سیستم ایمنی نقش دارند. 

نوتروفیل ها در سومین خط دفاعی عالوه بر دومین خط دفاعی سبب بیگانه خواري میکروب ها می شوند.

B
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کدام گزینه، در بین عبارت هاي زیر نادرست است؟ - 25

گره لنفاوي، می تواند هم داراي یاخته هاي شرکت کننده در دفاع اختصاصی و هم داراي یاخته هاي شرکت کننده در دفاع غیر اختصاصی باشد. 

گره لنفاوي، می تواند هم محل تولید و هم محل تجمع لنفوسیت ها باشد.

در دوران جنینی کبد می تواند هم محل تولید گویچه هاي قرمز و هم محل تخریب گویچه هاي قرمز باشد. 

Iاینترفرون نوع  هم می تواند نقش مهمی در مبارزه علیه بیماري هاي ویروسی و هم در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی نقش داشته باشد.

به طور معمول هر لنفوسیتی که پس از بلوغ وارد جریان خون می شود .................. - 26

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 و میان یاخته بدون دانه دارد. 

کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟ - 27

همۀ یاخته هاي سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می شوند. همۀ یاخته هاي دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می کنند.

، می توانند از خون خارج شوند.  همۀ یاخته هاي قادر به ترشح اینترفرون  IIهمۀ عوامل بیماري زا، با بیگانه خواري گویچه هاي سفید از بین می روند.

هر .................. ، - 28

سلول بیگانه خواري در سیستم ایمنی، قطعًا یک سلول درشت خوار است.   بیماري، قطعًا یکی از نشانه هاي مهم آن، تب است.  

گویچه سفید، قطعًا توانایی خروج از خون را دارد.   سلول بیگانه خواري در سیستم ایمنی، قطعًا یک گویچه سفید است.

در مگس میوه  ..................  الرو ستاره دریایی  .................. - 29

همانند ـ میکروب ها براساس ویژگی هاي عمومی شناسایی می شوند.

برخالف ـ نوعی یاخته کشف شده است که می تواند آنتی ژن هاي مختلفی را شناسایی کند.

همانند ـ پادتن توانایی شناسایی میکروب هاي بیماري زا را دارد.

برخالف ـ یاخته هاي بیگانه خوار وجود دارند.

هر بیگانه خوار که در کبد حضور دارد  ................. - 30

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.

کدام مولکول، در ساختار غشاي پالسمایی سلول سازندة خود قرار می گیرد؟ (با تغییر) - 31

انتقال دهنده هاي عصبی هموگلوبین  اینترفرون گیرندة آنتی ژن

در سطح .................. پروتئین هایی به نام گیرنده هاي آنتی ژنی وجود دارند که مانند .................. اختصاصی عمل می کند. - 32

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

یاخته دندریتی  ..................  یاخته  .................. - 33

همانند - درشت خوار، در سطوح داخلی بدن از جمله پوست حضور دارد.

برخالف - ماستوسیت، با ترشح هیستامین در گشادي رگ ها نقش دارد.

برخالف - نوتروفیل، با داشتن لیزوزوم هاي گسترده و فعال در بیگانه خواري نقش دارد.

همانند - درشت خوار، حاصل دیاپدز مونوسیت می باشد.
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اینترفرونی که در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی نقش مهمی برعهده دارد .................. - 34

همانند نوع دیگر اینترفرون درشت خوارها را فّعال می کند. هم در دفاع غیراختصاصی هم در دفاع اختصاصی می تواند ترشح شده باشد.

همراه لیزوزیم در خط اول دفاع غیراختصاصی فّعالیّت می کند. عالوه بر یاخته آلوده، یاخته هاي مجاور را در برابر ویروس مقاوم می کند.

سلول هاي بافت پوششی قادر به ساختن و ترشح، .................. نیستند. - 35

کالژن آمیالز لیزوزیم عامل سطحی فعال

بافتی که بزرگ ترین ذخیرة انرژي در بدن را دارد، .................. . - 36

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.   

پروتئین هاي مکمل .................. - 37

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. 

چند مورد عبارت زیر را در رابطه با ایمنی اختصاصی، به درستی تکمیل می کند؟  - 38
در پاسخ اولیه در مقایسه با پاسخ ثانویه در ایمنی اختصاصی، ..................  

الف-تعداد یاخته خاطره کمتري تولید می شود                                 ب-زمان شناسایی آنتی ژن ، بیشتر است.  
ج-شدت پاسخ، کمتر است.                                                                   د-میزان پادتن کمتري ترشح می شود..  

م- مدت زمان بین ورورد میکروب به بدن، تا بروز پاسخ ایمنی، بیشتر است.

پنج مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ «اینترفرون نوع   .................. »  - 39
الف) بر سلول ترشح کننده تأثیر دارد. 

ب) می تواند از سلول فعال کننده درشت خوارها ترشح شوند. 
ج) می تواند در فردي که هیچ عالمتی ندارد، ترشح می شود. 

د)می تواند در اثر آلودگی با ویروسی ترشح می شود که به روش خنثی سازي با آن مبارزه می شود.

I

1234

در خصوص تب کدام نادرست است؟ - 40

یکی از نشانه هاي بیماري هاي میکروبی است که در خط دوم دفاع غیراختصاصی اتفاق می افتد.

بعضی از ترشحات میکروبی از راه خون به هیپوتاالموس (زیرنهنج) می رسند و دماي بدن باال می رود.

تب شدید خطرناك است چون موجب غیرطبیعی شدن ساختار بسیاري از آنزیم هاي یاخته هاي بدن می شود.

مواد تب زا که در زیر نهنج تولید می شوند باعث افزایش دماي موضعی در فرایند تب می گردند.

یاختۀ ترشح کنندة پرفورین .................. - 41

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.
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چند مورد از موارد زیر، از اعمال همۀ گویچه هاي سفید حاصل از یاخته هاي بنیادي میلوئیدي بدن محسوب می شوند؟ - 42
الف) پاکسازي بدن از یاخته هاي خودي 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

1234

هر پروتئینی که در دفاع غیراختصاصی نقش دارد  .................. - 43

به صورت غیرفعال در بدن حضور دارد و اگر میکروبی به بدن نفوذ کند فعال می شود.

با فعال کردن بیگانه خوارها می تواند از انتشار عوامل بیگانه در بدن جلوگیري کند.

بر روي غشاي عوامل بیگانه اثر گذاشته و باعث نشت مواد از آن ها شود.

هم می تواند در خون و هم در بافت حضور داشته باشد. 

پروتئین هاي مکمل  .................. . - 44

تنها در صورتی فعال می شوند که با میکروبی برخورد کنند.

همانند پرفورین قادر به ایجاد منفذ در غشا سلول هاي آلوده به میکروب اند.

با ایجاد ساختارهاي حلقه مانند در غشا میکروب ها نفوذپذیري انتخابی غشا را از بین می برند.

، قادر به فعال کردن درشت خوارها می باشند. Iهمانند اینترفرون 

کدام عبارت، دربارة هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟ - 45

به طور مستقیم توسط یاخته هاي پاد تن ساز تولید می گردد.

می تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود. 

در مبارزه با پادگن (آنتی ژن) ابتدا باعث نابودي یاختۀ بیگانه می شود.

با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن) هاي محلول، باعث غیر فعال شدن آن ها می گردد.

کدام عبارت در مورد مرگ برنامه ریزي  شدة یاخته ها در بدن انسان درست است؟ - 46

هر نوع آسیب بافتی منجر به این پدیده می شود.

یاخته هاي سرطانی در اثر این پدیده از بین می روند.

 کشنده با انتقال پرفورین به درون یاختۀ آلوده به ویروس، این پدیده را ایجاد می کند.

یاختۀ آلوده به ویروس برخالف یاخته هاي کشندة طبیعی می تواند با ترشح اینترفرون موجب این پدیده شود. 

T

کدام جمله دربارة ایدز نادرست است؟ - 47

، می تواند عالئم بیماري را نشان ندهد.  فرد آلوده به  مادر مبتال قبل و بعد از زایمان می تواند بیماري به فرزندش منتقل کند. 

تنها راه درمان این بیماري پیشگیري از آن است.  فرد بیمار و غیربیمار می توانند ویروس بیماري را به دیگران متقل کنند. 

HIV

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؟ - 48

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 

B

T

پروتئین مکمل .................. پادتن و .................. اینترفرون نوع  سبب افزایش فعالیت بیگانه خوارها می شوند. - 49

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

II

کدام یک از جمالت زیر درست نیست؟ - 50

در هر لنفوسیت  و  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 

BT

T
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کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر) - 51

پادتن ها در خون محلول اند و اختصاصی عمل می کنند.

موادي که محرك تولید پادتن باشند، را می توان آنتی ژن نامید. 

در مبارزه با سلول هاي سرطانی، لنفوسیت هاي T کشنده اهمیت دارند. 

در مراحل بروز حساسیت، ماستوسیت ها از خون خارج شده و هیستامین ترشح می 

همۀ گزینه هاي زیر درست است، به جز  ..................کنند. - 52

در ضخیم ترین الیۀ پوست ، نحوة استقرار رشته هاي بافت پیوندي ، سد محکمی در برابر نفوذ عوامل بیماري زا است.

یاخته هاي مردة 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. 

در سیستم ایمنی بدن انسان، کدام مورد به دومین خط دفاع غیر اختصاصی تعلق دارد؟ - 53

عطسه و سرفه  زنش مژك هاي مجاري تنفسی عملکرد لیزوزیم الیه هاي مخاطی فعالیت آنزیم هاي لیزوزومی  

همۀ موادي که توسط یاخته هاي دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود دربافت ها به خوناب (پالسما) وارد می شوند، چه مشخصه اي دارند؟ - 54

مانع تکثیر عامل بیماري زا، در یاخته هاي سالم می شوند. توانایی اتصال به غشاي یاختۀ بیگانه را دارند. 

بر فعالیت مولکول هایی مؤثرند که در تب بسیار باال تغییر ساختار می دهند. با کمک ساختارهاي حلقه مانند، میکروب را نابود می کنند.

کدام جمله نادرست است؟ - 55

در آنافاز میتوز یاختۀ نرم آکنۀ جوان زیتون همانند اسپرماتوگونی انسان  سانترومر وجود دارد.

نمی توان گفت کروموزوم  انسان از کوچک ترین کروموزوم هاي غیرجنسی یک یاختۀ پیکري کوچک تر است.

تعداد کروموزوم هاي جانداران مختلف از  تا بیش از  عدد متغیر است.

عالمت پایان کوتاه ترین مرحلۀ اینترفاز لنفوسیت  فشرده تر شدن رشته هاي کروماتین است.

46

X

21000

B

کدام عبارت دربارة یاختۀ عالمت گذاري شده نادرست است؟ - 56

?

این یاخته ها در الیۀ بیرونی پوست وجود ندارند و فقط در الیۀ درونی آن دیده می شوند. 

از تغییر مونوسیت حاصل شده است.

باعث فعال شدن لنفوسیت می شود.

این یاخته ها در واکنش هاي عمومی اما سریع ایمنی نقش دارند. 

چند مورد از مواد شیمیایی زیر، حداقل توسط دو نوع یاخته متفاوت در بدن ساخته می شود؟  - 57

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

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

II
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کدام گزینه ، عبارت نادرستی را بیان می کند ؟ - 58

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. 

در تزریق دوباره ي واکسنی که حدود دو ماه قبل در بدن فردي، پاسخ ایمنی اولیه ایجاد کرده بود، کدام یک نمی تواند صحیح باشد؟ - 59

کاهش فاصلۀ زمانی رسیدن به حداکثر پاسخ ایمنی افزایش غلظت پادتن در مرحله ي دوم

کاهش زمان تقسیم میتوز تولید بیشتر یاخته هاي خاطره نسبت به یاختۀ پادتن ساز

کدام نوع دفاع، کامًال اختصاصی است؟ - 60

آزاد شدن هیستامین از یاخته ها تولید پروتئین هاي دفاعی در برابر میکروب ها

غیر فعال شدن سم باکتري ها ایجاد منفذ در غشا و دیوارة یاخته ها
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