


 زیست یازدهم فصل پنجم پرواز - تستی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟  - 1
«در دومین خط دفاعی انسان ..................  نخستین خط دفاعی بدن  ..................  دخالت داشته باشند.»

برخالف ـ انواعی از یاخته هاي خونی می توانند همانند ـ آنزیم هاي پروتئینی براي دفاع از یاخته هاي بدن می توانند

برخالف ـ نمی تواند یاخته هایی مستقر بر روي غشاي پایه همانند ـ فعالیت یاخته ها در اندام پوست می تواند

گویچه هاي سفید داراي میان یاخته اي ..................  قادر به  .................. هستند. - 2

با دانه هاي تیره و هستۀ تکی ـ نابودي یاخته هاي سرطانی

با دانه هاي روشن و هستۀ دو قسمتی رو هم افتاده ـ افزایش فّعالیّت بیگانه خواري

بدون دانه و هستۀ تکی ـ افزایش فّعالیّت بیگانه خواري

بدون دانه و هسته دو قسمتی دمبلی ـ نابودي یاخته هاي سرطانی

از بین بردن .................. از طریق ایجاد منفذ در آن توسط .................. ممکن نیست. (با تغییر) - 3

ویروس ـ اینترفرون باکتري ـ پروتیئن هاي مکمل ـ پرفورین سلول آلوده به  HIVسلول سرطانی ـ پرفورین

کدام گزینه در مورد دفاع اختصاصی به درستی بیان شده است؟ - 4

هر پروتئین دفاعی موجود در لنف، توسط سلول هاي حاصل از تقسیم لنفوسیت  ساخته شده است.

، به سلول هایی تبدیل می شود که براي انجام فعالیت باید به سلول هاي خودي متصل شوند. لنفوسیت  مانند لنفوسیت 

پادتن ها و گیرنده هاي آنتی ژنی یک لنفوسیت، هر دو براي یک نوع میکروب، اختصاصی اند.

هر لنفوسیتی که از تیموس به خون وارد شود، تنها به سلول هاي سرطانی یا آلوده به ویروس حمله می کند.

B

BT

همۀ گلبولهاي سفیدي که  .................. ، همانند  .................. ، از انواع میان یاخته هاي فاقد دانه هستند. (با تغییر) - 5

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

ماستوسیت ها  .................. - 6

همانند سلول هاي دندریتی فاگوسیتوز دارد و بخش هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند.

برخالف سلول هاي کشنده طبیعی با ترشحات پروتئینی خود، ماکروفاژها را فعال می کنند.

برخالف سلول هاي دندریتی در بخش هایی که با محیط بیرون در ارتباط اند، وجود دارند.  

همانند برخی گلبول هاي سفید با ترشحات خود، نفوذپذیري رگ ها را افزایش می دهند.

چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 7
روش  ..................  همانند روش   ..................  است. 

الف) مبارزه نیروهاي واکنش سریع در برابر عامل بیماري زا - مبارزه یاخته هاي کشنده طبیعی با یاخته هاي سرطانی. 

ب) خروج عامل ایجاد منفذ در یاخته هدف از یاخته هاي  کشنده - خروج مولکول ناقل عصبی از یاخته پیش سیناپسی 
ج) مبارزه یاخته هاي پاك کننده بدن الرو ستاره دریایی از خرده هاي گل - مبارزه گویچه هاي سفید نابود کننده کرم هاي انگل. 

د) ورود عامل مرگ برنامه ریزي شده به یاخته هدف - ورود عامل بیگانه به یاخته هاي دندریتی
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چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کنند؟ « ..................  برخالف ..................  در .................. نقش دارد. »  - 8

الف) پروتئین مکمل ـ لنفوسیت هاي  ـ افزایش بیگانه خواري 
ب) اینترفرون نوع یک ـ یاخته هاي کشندة طبیعی ـ مبارزه علیه یاخته هاي آلوده به ویروس 

ج) لنفوسیت  ـ پرفورین ـ مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی 
د) مونوسیت ـ اینترفرون نوع دو ـ افزایش بیگانه خواري

T

B
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کدام گزینه، در مورد انسان درست است؟ (با تغییر) - 9

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.

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

در نوعی بی مهره مولکولی کشف شده است که می تواند به صدها شکل مختلف درآید و آنتی ژن هاي مختلف را شناسایی کند. در این جانور - 10
..................

متوسط فاصلۀ یاخته ها از نایدیس هاي انتهایی چند میلی متر است.

همولنف از انتهاي مویرگ ها وارد فضاي بین یاخته اي می شود و در مجاورت یاخته ها جریان می یابد.

محتواي لوله هاي مالپیگی به راست روده وارد می شود تا آب آن جذب شود.

مغز اطالعات بینایی را یک پارچه و تصویري موزاییکی ایجاد می کند.

کدام عبارت نادرست است؟ - 11

هر یاخته ترشح کنندة پرفورین می تواند موجب مرگ برنامه ریزي شده در یاختۀ سرطانی شود.  

دومین خط دفاعی بدن انسان در برابر هر مادة خارجی پاسخ سریع و عمومی ایجاد می کند.

مبارزه با میکروب ها در گره هاي لنفی، شامل دفاع اختصاصی و غیراختصاصی است. 

در دفاع غیراختصاصی، میکروب ها براساس ویژگی هاي عمومی شناسایی می شوند.
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باتوجه به شکل زیر کدام گزینه درست است؟ - 12

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 

21

3
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از بین گزینه هاي زیر, گزینۀ درست را مشخص نمائید. - 13

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

هر پروتئین مکمل غیر فعال، فقط در صورتی فعال می شود که با غشا یاخته میکروب برخورد می کند. 

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. 

T

همۀ .................. ، می توانند همانند ائوزینوفیلها، .................. (با تغییر) - 14

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

نوتروفیل هایی که تحرك زیادي دارند- نوعی مادة گشادکنندة رگی بسازند.

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

نوتروفیل هایی که در گروه فاگوسیتها هستند- هپارین ترشح  کنند.  
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در یک فرد سالم، هر یاختۀ موجود در خون که توانایی  .................. را دارد، نمی تواند  .................. (با تغییر) - 15

بیگانه خواري – یک میکروب خاص را از سایر میکروب ها شناسایی کند. انجام تراگذاري – در طول حیات خود، از نظر ساختار و اندازه تغییر نماید.

تولید ماده گشادکننده رگ ها- اگزوسیتوز انجام می دهد. G2 ورود به مرحله   چرخه سلولی- گیرنده آنتی ژنی داشته باشد.

در  .................. خط دفاعی بدن، .................. - 16

نخستین ـ وارونه شدن حرکات قطعه قطعه کننده در دستگاه گوارش میکروب ها را از بدن خارج می کند.

سومین ـ پروتئین هاي مکمل عملکرد غشا میکروب ها در کنترل ورود و خروج مواد را نابود می کنند.

دومین ـ لنفوسیت هاي  آلوده به ویروس اینترفرون نوع یک ترشح می کنند.

نخستین ـ لیزوزوم موجود در ترشحات مخاطی، دیوارة باکتري ها را از بین می برد.

T

در رابطه با شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 17

، ممکن است کیسه چه هایی حاوي اینترفرون  وجود داشته باشد.  در یاختۀ شمارة 

، می تواند یاختۀ سرطانی باشد.  یاختۀ شمارة 

، حاصل تقسیم یاختۀ میلوئیدي در مغز و استخوان است.  یاختۀ شمارة 

شمارة  ماده اي است که سبب تسریع برخی واکنش ها در یاختۀ  می شود.
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به هنگام بروز التهاب در بخشی از پیکر انسان، همۀ یاخته هایی که با تولید پیک شیمیایی، گویچه هاي سفید را به موضع آسیب هدایت می کنند، چه - 18
مشخصه اي دارند؟

در صورت لزوم، از دیوارة مویرگ هاي خونی عبور می نمایند.

از طریق گیرنده هاي اختصاصی خود، به یاخته هاي هدف متصل می شوند.

عالوه بر بیگانه خواري، قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند.

می توانند در صورت ادامۀ حیات و در مواجهه با عامل بیماري زا پروتئین دفاعی بسازند. 

چند مورد، عبارت زیر را به شکل درستی تکمیل می کند؟  - 19
مرکزي در مغز که در حدفاصل پل مغزي و نخاع قرار دارد  ..................  

الف) در نخستین خط دفاع غیراختصاصی داراي نقش است. 
ب) آسیب به آن ممکن است سبب ورود ذرات غذا به بخش هادي دستگاه تنفس شود. 

ج) نوع مویرگ هاي آن شبیه مویرگ هاي موجود در ماهیچه ذوزنقه اي است. 
د) سبب کاهش وسعت ناحیه روشن سارکومر در نوعی ماهیچه بین دنده اي می شود.

1234

جمالت ..................  و  .................. برخالف  ..................  و  ..................  نادرست هستند.  - 20
الف) الیه هاي مرده سطح درونی دهان و مري جزء نخستین خط دفاعی بدن انسان هستند. 

ب) لیزوزیم عالوه بر اشک و عرق در مخاط نیز وجود دارد. 
ج) گربه ها به واسطه داشتن لیزوزوم در بزاق خود با لیسیدن بدن، سعی می کنند باکتري هاي بیماري زا را نابود کنند. 

د) چرم گاو از بافت پیوندي رشته اي تشکیل شده است که رشته هاي آن به طرز محکمی به هم تابیده اند.

د ـ ج ـ الف ـ ب ب ـ د ـ الف ـ ج الف ـ د ـ ج ـ ب الف ـ ج ـ ب ـ د
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در کدام یک از گزینه هاي زیر، نقش هریک از  ساز و کارهاي نخستین خط دفاعی، به ترتیب درستی بیان شده است؟  - 21
«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

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 22

، سبب نقص سیستم ایمنی بدن می شود. ابتال به ویروس   و بیماري

کاهش تحمل ایمنی در برابر عوامل خارجی، سبب ایجاد بیماري هاي خودایمنی و آلرژي می شود.

آلرژي برخالف خودایمنی یک پدیده صرفا اکتسابی است که با دخالت عامل خارجی بروز می کند.

برخی پاسخ هاي ایمنی بدن به یاخته هاي خودي، نمی تواند به علت بیماري هاي خودایمنی باشد.

HIVMS

- چند مورد از موارد زیر در رابطه با یاخته هاي مقابل صحیح است؟  23

) می تواند مؤثر باشد.  الف) در برابر عوامل بیماري زاي بزرگ یاختۀ شماره (
ب) تنها یک نوع یاختۀ بیگانه خوار در بین این سه یاخته یافت می شود. 

) یکسان نیست.  ) با یاختۀ شمارة ( ج) سلول بنیادي سازندة یاختۀ شمارة (
د) همۀ انواع یاخته هاي موجود می توانند در دومین خط دفاعی بدن داراي نقش باشند.
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کدام یک از جمله هاي زیر به نادرستی بیان شده است؟ - 24
«به طور معمول در پاسخ ایمنی ثانویه، ..................»

مقدار پادتن ترشحی از یاختۀ خاطره، بیشتر از پاسخ اولیه است.  

همانند، پاسخ ایمنی اولیه یاخته پادتن ساز یاخته هاي خاطره و پادتن ساز دیگري را به وجود نمی آورند.

نسبت به پاسخ اولیه، مقدار پادتن بیشتري تولید می شود.

همانند پاسخ ایمنی اولیه یاختۀ پادتن ساز مقادیر فراوانی اکسیژن را درون راکیزه ها مصرف می کند.

1

2

چند گزینه زیر در رابطه با شکل مقابل صحیح است ؟الف. تصویر مقابل مولکولی را نشان می دهد که می تواند منجر به نابودي - 25
یا بی اثر کردن میکروب شود. 

، به مولکول بیگانه و بخش شمارة  به بیگانه خوار متصل می شود.  ب.  بخش شمارة 

، در مواردي به پروتئین مکمل متصل می شود.  پ. بخش شمارة 
ت . مولکول مقابل در بدن یک فرد می تواند توسط خود فرد  ساخته نشده باشد.

12
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در دومین خط دفاع، در بدن انسان، ..................  (با تغییر) - 26

آنتی ژن ها به گیرنده هاي آنتی ژنی متصل می شوند. پادتن ها در سطح میکروب ها قرار می گیرند.

لنفوسیت هاي  کمک کنندة آلوده به ویروس، اینترفرون می سازند. Tیاخته هاي کشندة طبیعی، آنتی ژن هاي متصل به پادتن را می بلعند.

چه تعداد از عبارات زیر نمی تواند جمله مقابل را به درستی کامل کند؟ «در ..................  برخالف  ..................  در هنگام دفاع، مساحت غشایی به - 27
صورت ناچیز ..................  می یابد.» 

الف) نوتروفیل - ائوزینوفیل - کاهش    ب) ائوزینوفیل - سلول دندریتی - افزایش 
ج) ماکروفاژ - نوتروفیل - کاهش        د) سلول دندریتی - ائوزینوفیل - افزایش

2341 مورد  مورد  مورد   مورد  
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چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 28
همه پروتئین هایی که سبب ایجاد منفذ در غشاي پالسمایی می شوند ..................  

الف) محلول در خونابند.                                          ب) باعث خنثی سازي میکروب می شوند. 
ج) باعث مرگ برنامه ریزي شده یاخته هدف می شوند.    د) باعث مرگ یاخته هدف می شوند.

4321

چند گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 29
همۀ ..................  

الف . لنفوسیت هاي بالغ  یا  در سطح خود گیرنده هاي آنتی ژنی دارند. 
ب.  ترشحات میکروبی می توانند سبب باال رفتن دماي بدن شوند. 

پ.  نشانه هاي التهاب، مربوط به افزایش جریان خون در موضع آسیب دیده هستند. 
ت. انواع دیابت، به دلیل خود ایمنی به وجود آمده اند.

BT

1234

کدام گزینه تمامی مواردي که عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند، در بردارد؟  - 30
در   .................. سلول هاي  ..................  نقش دارند. 

الف) مبارزه با سرطان - کشنده طبیعی با تولید پرفورین و اینترفرون 
ب) از بین بردن گلبول هاي قرمز مرده در طحال - دندریتی 

ج) ایجاد فرایند حساسیت - بازوفیل و ماستوسیت 
د) نابودي سلول هاي مرده و زنده بدن - درشت خوار

الف، ج، د ب، ج، د ج، د الف، ب

II

؟
در تصویر روبرو، بخشی از پادتن که با عالمت سوال، نشان داده شده است، به چند مورد از موارد زیر توانایی اتصال دارد؟الف- - 31

یاختۀ درشت خوار     ب- پروتئین هاي مکمل    ج- آنتی ژن

صفر سه مورد  یک مورد  دو مورد 

کدام یک از گویچه هاي سفید زیر در مبارزه با انگل ها، عمل اگزوسیتوز انجام می دهند؟ - 32

الف

ب

چند عبارت با توجه به شکل زیر به درستی بیان شده است؟ الف) اگر بخش هاي الف و ب هیدرولیز شوند - 33
مونومرهاي یکسانی تولید می شوند. 

ب) بخش «الف» پس از اتصال به بخش «ب» که در ایمنی اختصاصی نقش دارد، در غشاي میکروب منفذ ایجاد
می کند. 

ج) بخش «ب» همانند «الف» باعث می شود که بیگانه خواري آسان تر انجام شود. 
د) بخش «ب» برخالف «الف» در پالسما یافت می شود.

1234

مخاط مژکدار ناي .................. مانع نفوذ میکروب ها به درون بدن می شود. - 34

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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چند مورد از عبارات زیر در رابطه با بافت پوشانندة سطح مجاري دستگاه هاي تنفس و گوارش به درستی بیان شده است؟  - 35
الف) یاخته هاي مژك دار این بافت مانع نفوذ میکروب ها به بخش هاي عمیق تر می شوند. 

ب) آنزیم هاي ترشح شده از این بافت باعث نابودي باکتري ها می شوند. 
ج) این بافت پوششی چند الیه، ماده اي مخاطی ترشح می کند که میکروب ها را به دام می اندازد. 

د) فضاي بین یاخته اي اندك این بافت به عنوان سدي در برابر میکروب ها عمل می کند.

1234

کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟ - 36

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 یاختۀ درشت خوارها، بر خالف ماستوسیت ها و ائوزینوفیل ها، دانه هاي درشت وجود ندارد.

، در خون، ..................  (با تغییر) لنفوسیت هاي کمک کنندة آلوده به  - 37

مورد حملۀ ماکروفاژها قرار می گیرند. براي دفاع از خود، پرفورین می سازند.

فقط براي دفاع از خود اینترفرون می سازند. مورد حملۀ یاختۀ  کشنده قرار می گیرند.

THIV

T

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ «امکان ندارد  .................. »  - 38
الف) مولکولی که در خط دوم دفاع گرفتار شده است با یاخته هاي خط سوم دفاعی برخورد کند. 

ب) خروج نوتروفیل از رگ سریع تر از عمل لنفوسیت صورت گیرد. 
ج) بخشی از مغز که در تنظیم فشار اسمزي نقش دارد، در دفاع غیراختصاصی نقش داشته باشد. 

د) درشت خوارها به وسیلۀ زوائد سیتوپالسمی خود به یاخته مرده متصل شوند.

1234

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کنند؟  - 39
«پروتئین هایی که با کمک یکدیگر در غشاي میکروب ها تشکیل ساختار حلقه مانند می دهند  ..................  » 

الف) با ایجاد روزنه در غشاي یاخته هاي سرطانی، باعث مرگ برنامه ریزي شده آنها می شوند. 
ب) به صورت غیر فعال در یاخته هاي آلوده به میکروب ساخته می شوند. 

ج) می توانند عملکرد غشاي یاخته اي میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین ببرند. 
د) می توانند توسط پروتئین هاي دفاع اختصاصی فعال شوند.

1234

با در نظر گرفتن الیه هاي مجاري دستگاه .................. از خارج به داخل، می توان گفت بالفاصله بعد از الیۀ ..................  بافتی پوششی با آستري - 40
پیوندي قرار دارد که ..................  ترشح می کند.

گوارش ـ ماهیچه اي مورب در معده ـ ماده مخاطی تنفس ـ غضروفی در نایژك هاي انتهایی ـ لیزوزیم

گوارش ـ ماهیچه اي حلقوي در روده ـ لیزوزیم تنفس ـ زیر مخاطی در ناي ـ ماده مخاطی

کدام گزینه عبارت نادرستی را بیان می کند؟ - 41

واکسن می تواند حاوي آنتی ژن هاي میکروب باشد. 

آسیب بافتی همانند برخی مواد شیمیایی که از بیرون وارد بدن می شوند، می تواند سبب تحریک ماستوسیت ها و تولید هیستامین شود. 

همه انواع یاخته هاي حاصل از سلول هاي لنفوئیدي مغز استخوان در محل خاصی از بدن داراي گیرندة آنتی ژنی می شوند.

BTهر مولکول که توسط لنفوسیت هاي  یا  شناسایی شود ، نوعی انتی ژن است.
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چند مورد عبارت زیررا به درستی کامل می کند؟  - 42
«هیستامین توانایی افزایش  .................. را دارد.» 

الف) فاصله بین یاخته اي در یاخته هاي پوششی دیوارة مویرگ ها 
ب) میزان جریان توده اي 

ج) میزان پروتئین هاي بین یاخته اي 
د) میزان عبور گویچه هاي سفید از دیوارة سرخرگ ها

1234 مورد مورد مورد مورد

چند مورد از موارد زیر، می توانند تکمیل کننده، عبارت زیر باشند؟  - 43
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 

I

1235

چه تعداد از عبارات زیر نادرستند؟  - 44
الف) الیه اي از پوست که براي تهیه چرم کاربرد دارند در زیر غشاي پایه اي منظم قرار دارد. 

ب) پروتئین هاي دفاعی نمی توانند در خط اول دفاعی بدن موثر باشند. 
ج) در هنگام التهاب انواع سلول هاي دانه دار با منشا میلوئیدي دیاپدز انجام می دهند. 

د) پروتئین هاي مکمل می توانند از ایجاد بیماري خیز یا ادم ممانعت کنند.

4321 مورد  مورد   مورد  مورد  

چند مورد، جمله زیر را به نادرستی تکمیل نمی کند؟  - 45
هر یاخته اي که توانایی تولید .................. دارد  ..................  

الف) پرفورین، می تواند از خون خارج شود.       ب) هیستامین، توانایی تراگذاري هم دارد. 
ج) پیک شیمیایی، توانایی بیگانه خواري ندارد.    د) پرفورین، می تواند هر دو نوع اینترفرون را بسازد.

1234

چند مورد می تواند جمله زیر را به درستی کامل کند؟  - 46
الیۀ خارجی پوست  ..................  الیۀ داخلی پوست  ..................  بوده  ..................  

 همانند - داراي سلول هاي ترشحی - که در فعالیت سیستم ایمنی بدن می توانند نقش داشته باشد. 

 برخالف - داراي سلول هایی - که قدرت تولید پروتئین هاي رشته اي ندارند. 

 برخالف - داراي سلول هایی فاقد فضاي بین سلولی - که در فعالیت سیستم ایمنی غیر اختصاصی نقش دارد. 

 همانند - داراي سلول هاي موثر در ایمنی غیراختصاصی - که در حذف باکتري هاي بیماري زا نقش دارد.

1234

جملۀ  ..................  جملۀ  ..................   - 47
الف) اینترفرونی که در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی نقش دارد عالوه بر دفاع اختصاصی در دفاع غیراختصاصی نیز ترشح می شود. 

ب) درشت خوارها در پی ترشح پرفورین و اینترفرون نوع  از یاخته هاي کشندة طبیعی فعال می شوند. 
ج) در پی نوعی پاسخ ایمنی موضعی که به دنبال آسیب بافت پوست بروز می کند گیرنده هایی با پایانۀ آزاد در آن ناحیه تحریک می شوند. 

د) پروتئین هاي دفاعی خوناب در پی عملکرد هیستامین ترشح شده از ماستوسیت هاي خون بیش از پیش به بیرون مویرگ خونی نشت می کنند.

«ب» برخالف ـ آخر نادرست است. «الف» همانند دو ـ بعدي درست است.

«د» همانند ـ «ج» نادرست است. هاي درست تعدادي برابر با ـ هاي نادرست دارند.  

II
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چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟ (با تغییر)  - 48
«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.

1234

چند مورد جمله مقابل را به درستی کامل می کند؟  - 49
" در فرایند پاسخ التهابی،  .................. ."  

الف) پیک هاي شیمیایی ترشح شده از سلول هاي دیواره مویرگ ها، باعث خروج گلبول هاي سفید دانه دار از مویرگ می شوند.  

ب) گلبول هاي سفید خارج شده از خون، عمل بیگانه خواري میکروب ها را انجام می دهند.  
ج) هیستامین تولید شده در خون، باعث هدایت گلبول هاي سفید بیشتري به موضع آسیب می شود. 

د) عملکرد غشاي باکتري ها در تنظیم فشار اسمزي درون سلول باکتري از بین می رود.

1234

چند مورد جمله زیر را به درستی کامل نمی کند؟  - 50

،  .................. فرد مبتال به بیماري ایدز ..................   در فرد آلوده به ویروس 

الف) همانند - امکان انتشار ویروس به دیگران وجود دارد.     ب) همانند - همه لنفوسیت هاي  مورد حمله قرار می گیرند.  

ج) برخالف - لنفوسیت هاي  نیز کاهش می یابد.                   د) برخالف - نشانه اي از بیماري ایدز ظهور نمی کند.

HIV

T

B

1234

چند مورد عبارت روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کنند؟ « در همۀ جانداران همۀ یاخته هاي بیگانه خوار  .................. »  - 51
الف) جزء یاخته هاي بافت پیوندي هستند. 

ج) یاخته هاي خودي را از غیرخودي تشخیص می دهند.
ب) از تقسیم یاخته هاي بنیادي میلوئیدي مغز قرمز استخوان به وجود می آیند. 

د) پس از خنثی شدن آنتی ژن توسط پادتن فعالیت خود را انجام می دهند.

1234

جملۀ ..................  جملۀ  .................. است.  - 52
الف) هر لنفوسیت فقط یک نوع آنتی ژن را شناسایی و با آن مبارزه می کند. 

ب) غده اي که در کودکی فعال تر است و اندازه آن با افزایش سن تحلیل می رود محل بلوغ لنفوسیت  است. 
ج) از تقسیم یاخته هاي پادتن ساز نسل جدیدي از یاخته هاي خاطره و یاخته هاي پادتن ساز تولید می شود. 

د) پادتن پس از ترشح از یاخته هاي خوناب در خون، مایعات بین یاخته اي و لنف در گردش قرار می گیرد.

«ج» برخالف «ب» درست «الف» برخالف ـ «د» نادرست «ب» همانند ـ «د» نادرست «الف»همانند ـ «ج» درست

T

- .................. ، میان یاخته اي  .................. دارند و .................. 53

مونوسیت ها برخالف لنفوسیت هاي  ـ بدون دانه ـ پس از خروج از خون به بیگانه خوارها تبدیل می شوند.

نوتروفیل ها همانند ائوزینوفیل ها ـ با دانه هاي ریز ـ قادر نیستند کرم هاي انگل را با بیگانه خواري نابود کنند.

ائوزینوفیل ها همانند بازوفیل هاـ با دانه هاي روشن ـ قادرند با تراگذري از دیواره مویرگ ها عبور کنند.

لنفوسیت هاي  برخالف نوتروفیل ها ـ بدون دانه ـ میکروب ها را به صورت اختصاصی شناسایی می کنند.

T

B

در پوست انسان، اپیدرم .................. درم، ..................  - 54

همانند - رشته هاي پروتئینی فراوانی دارد.  برخالف - می تواند داراي یاختۀ دندریتی باشد. 

برخالف - فاقد گیرندة حسی بدون پوشش است.  همانند - داراي یاخته هایی با توانایی تشکیل رشته هاي دوك است. 
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چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  - 55
الف) دسته اي از یاخته هاي حاصل از سلول هاي میلوئیدي می توانند در محیط روده عمل برون رانی انجام دهند. 

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

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

1234

کدام مولکول ها قطعًا در بخش  از  هماتوکریت هر انسان سالم، وجود دارند؟ - 56

گیرندة آنتی ژنی، پادتن پرفورین و پروتئین هاي مکمل هموگلوبین و هیستامین هموگلوبین ، و اینترفرون

x=

x

حجم خون

چند مورد به درستی بیان شده است؟  - 57
هر لنفوسیت  .................. . 

الف) که در خون وجود دارد به کمک گیرنده آنتی ژنی خود نوع خاصی آنتی ژن را شناسایی می کند. 
ب) که در گره هاي لنفاوي حضور دارد تمایز یافته و فعال است و قادر به شناسایی آنتی ژن میکروب هاست. 

ج) که فاقد گیرنده آنتی ژنی اختصاصی در سطح خود است نابالغ است. 
د) که آنتی ژن ویروس ها را شناسایی می کند، گیرنده هاي پروتئینی با دو جایگاه اتصال آنتی ژن دارد.
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دوم ـ همانند ـ پنجم ـ ترشحات موادي از بیگانه خوارها مشاهده می شود.

دوم ـ برخالف ـ اول ـ پاسخ هاي دفاعی بدن آغاز می شوند.

چهارم ـ همانند ـ سوم ـ عبور ساختارهایی از دیوارة مویرگ مشاهده می شود.

پنجم ـ برخالف ـ دوم ـ فعالیت آنزیم هاي لیزوزومی در نوعی یاخته افزایش می یابد.

A B
C

D
E

G

F

1 2 3 4 5 6 70

سخ
 پا

دت
ش

هفتهزمان )(
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در نقطه  همانند نقطه  آنتی ژن مربوط به این پاسخ ایمنی خاص در بدن وجود دارد.  

در نقطه  همانند نقطه  نمی توان سلول هاي حاصل از تقسیم یاخته هاي خاطره را دید.

نقطه  حداکثر شدت پاسخ ایمنی ممکن در بدن می باشد.

همه پادتن هاي تولید شده در نقطه  حاصل پاسخ ایمنی ثانویه می باشند.
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هر لنفوسیتی می تواند در محل ساختن گیرنده هاي سطحی خود، فعالیت فاگوسیت ها را تشدید نماید.

آنزیم موجود در اشک چشم، در مایع مترشحه از الیه هاي مخاطی نیز یافت می شود.

لنفوسیت هاي  کشنده می توانند در صورت بروز عفونت، تراگذاري انجام دهند.

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