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نام و نام خانوادگی

لنفوسیت های B موجود در گره های لنفاوی انسان، وقتی برای نخستین بار با یک آنتی ژن ویژه مواجه می گردند، پس از1

رشد تغییر می یابند و تقسیم می شوند و سلول هایی را به وجود می آورند. ویژگی مشترک همۀ این سلول های حاصل از

تقسیم کدام است؟

هسته ای دارند که کامالً در بخش مرکزی سلول قرار گرفته است. (1

پلیمرهایی تولید می نمایند که می توانند به طور اختصاصی به آنتی ژن ها متصل شوند. (2

درشت مولکول هایی ترشح می نمایند که به طور آزادانه به سلول های مهاجم حمله می کنند. (3

پروتئین هایی ایجاد می کنند که در مواجهه با آنتی ژن ها، ساختارهای حلقه مانندی تشکیل می دهند. (4

در انسان، لنفوسیت های B موجود در طحال، وقتی برای نخستین بار با یک آنتی ژن ویژه مواجه می گردند، پس از رشد،2

تقسیم و تغییر شکل، تعدادی سلول را به وجود می آورند. ویژگی مشترک همۀ این سلول های حاصل از تقسیم کدام

است؟

هسته ای دارند که کامالً در بخش مرکزی سلول قرار گرفته است. (1

پلیمرهایی تولید می نمایند که می توانند مستقیمًا به آنتی ژن ها متصل گردند. (2

پروتئین هایی را می سازند که می توانند به ماستوسیت ها یا بازوفیل ها اتصال یابند. (3

درشت مولکول هایی ایجاد می کنند که به طور آزاد در خون، لنف و بافت یافت می شوند. (4

کدام عبارت، دربارۀ هر پادتن موجود در بدن انسان به طور حتم صحیح است؟3

برای اتصال به پادگن (آنتی ژن) دو جایگاه دارد. (1

توسط یاخته های سازندۀ خود به خون وارد می شود. (2

توسط هریک از یاخته های دفاع اختصاصی تولید می شود. (3

به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) غیر یکسان متصل می گردد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟4

"در کرم خاکی برخالف پالناریا ............"

سامانۀ دفعی در بخشی از طول با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد. (1

سازوکارهایی وجود دارد که مشابه ایمنی غیراختصاصی عمل می کنند. (2

رگ شکمی به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را به جلو می راند. (3

مواد غذایی ابتدا گوارش برون یاخته ای و سپس گوارش درون یاخته ای می یابند. (4

Mohadeseh
Rectangle

Mohadeseh
Rectangle



2لرنیتو 1398 /6

کدام عبارت، در مورد همۀ جانورانی صادق است که بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای برای جنین آن ها مهيا گشته است؟5

هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار مثبت به شش های آن ها وارد می شود. (1

بخش جلویی طناب عصبی شکمی آن ها، برجسته شده و مغز را تشکیل داده است. (2

شبکه های مویرگی ترشح کنندۀ مایع مغزی- نخاعی، فقط در خارج از بطن های ۱ و ۲ مغز آن ها قرار دارد. (3

ویژگی ساختار قلب آن ها به ترتیبی است که حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند. (4

نوعی یاختۀ بیگانه خوار در بروز پاسخ ایمنی به مواد بی خطر اطراف ما نقش مؤثری دارد. به طورمعمول، این یاخته6

همانند یاختۀ دارینه ای (دندریتی) ............

در بخش های مرتبط با محیط بیرون بدن به فراوانی وجود دارد. (1

در گشاد کردن رگ ها و افزایش نفوذپذیری آن ها فاقد نقش است. (2

جزء نیروهای واکنش سریع دفاع غیراختصاصی بدن به حساب می آید. (3

همواره با عبور از دیوارۀ مویرگ ها، با میکروب های خون مبارزه می نماید. (4

کدام عبارت دربارۀ نوعی یاختۀ خونی که هستۀ دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای (سیتوپالسمی) با دانه های7

تیره دارد، درست است؟

می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود. (1

می تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود. (2

در مواردی باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد. (3

در مواردی، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزی  شده ای را در سلولی دیگر به راه می اندازد. (4

کدام عبارت در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟8

همۀ یاخته های دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می کنند. (1

همۀ یاخته های سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می شوند. (2

همۀ عوامل بیماری زا، با بیگانه خواری گویچه های سفید از بین می روند. (3

، می توانند از خون خارج شوند. همۀ یاخته های قادر به ترشح اینترفرون  (4II

کدام عبارت دربارۀ هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟9

به طور مستقیم توسط یاخته های پادتن ساز تولید می گردد. (1

می تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود. (2

در مبارزه با پادگن (آنتی ژن) ابتدا باعث نابودی یاختۀ بیگانه می شود. (3

با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن)های محلول، باعث غیرفعال شدن آن ها می گردد. (4
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟10

"در همۀ جانورانی که توانایی ............ را دارند، ............"

تشکیل حلقۀ دفاعی به دور جوان ترها - گازهای تنفسی بین انشعابات نای و همۀ سلول های بدن مستقیمًا مبادله (1

می شوند.

تولید فرومون های جنسی - انتقال گازهای تنفسی به طور عمده از طریق پروتئین های آهن دار خون صورت می گیرد. (2

انجام رفتار نقش پذیری - سطح مبادلۀ اکسیژن و دی اکسید کربن، کامالً به درون بدن منتقل شده است. (3

دفع اوره - با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی، تنفس واقعی سلول های بدن انجام می شود. (4

در ارتباط با دستگاه ایمنی می توان بیان داشت ............11

لیزوزیم در واکنش های عمومی اما سریع در برابر میکروب نقش دارد. (1

نوتروفیل ها با هستۀ سه قسمتی از نیروهای واکنش سریع درشت خوارها محسوب می شوند. (2

در سطح پوست ما میکروب های مفیدی وجود دارند که با ترشح مواد سمی میکروب های بیماری زا را می کشند. (3

یاختۀ کشندۀ طبیعی دو نوع پروتئین برای مبارزه با یاخته های سرطانی ترشح می کند. (4

در بدن یک انسان بالغ، یاخته کشنده طبیعی ........... قطعًا ...........12

برخالف درشت خوار - درون میان یاخته دارای کیسه های محتوی آنزیم های اختصاصی برای مقابله با یاختۀ هدف (1

است.

همانند نوتروفیل - از تقسیمات یاختۀ بنیادی سازنده مونوسیت در مغز قرمز استخوان حاصل می شود. (2

برخالف ائوزینوفیل - در مبارزه با یاختۀ هدف خود از برون رانی مولکول های میان یاخته استفاده می کند. (3

همانند بازوفیل - نوعی مادۀ شیمیایی برای اثرگذاری روی یاخته های دیگر بدن آزاد می کند. (4

سلول خونی که ............13

حاوی دانه های ریز روشن است، در التهاب هیستامین ترشح می کند. (1

که در التهاب هیستامین ترشح می کند هستۀ دمبلی شکل دارد. (2

هستۀ دمبلی شکل دارد، حاوی دانه های روشن درشت است. (3

حاوی دانه های درشت تیره است، در مبارزه با انگل ها اهمیت دارد. (4

آنچه در آدمی باعث ............14

جلوگیری از بازگشت ادرار از مثانه به میزنای می شود، چین خوردگی بافت پوششی سطح داخل مثانه است. (1

ممانعت از عبور پادتن های موجود در خوناب از شبکۀ مویرگی کالفک می شود، قطر منافذ آن و ویژگی غشاء پایه (2

است.

محافظت از کلیه ها می شود، عالوه بر کپسول کلیه، دنده های پایینی و ستون مهره های ناحیۀ کمری است. (3

تحریک مرکز تشنگی در نزدیکی زیرنهنج می گردد، افزایش فشار اسمزی خوناب (پالسما) به دالیل گوناگون است. (4
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بخشی از چشم که توسط زاللیه تغذیه می شود، ممکن نیست ....... باشد.15

دارای سلول های گیرندۀ نور (1

در عمل تطابق نقش داشته (2

در ایجاد بیماری آستیگماتیسم نقش داشته (3

در سطح آن آنزیم تخریب کنندۀ دیوارۀ باکتری وجود داشته (4

کدام گزینه در مورد انسان سالم و بالغ درست بیان شده است؟16

همۀ لنفوسیت ها آنتی ژن را شناسایی می کنند. (1

هر لنفوسیت بالغی برای شناسایی آنتی ژن، نیاز به ارائۀ آن توسط یاختۀ دارینه ای دارد. (2

پروتئین های مکمل همانند مولکول های پرفورین منافذی را در غشای برخی میکروب ها ایجاد می کنند. (3

بعضی از ترشحات میکروب ها با اثر بر بخشی از هیپوتاالموس موجب افزایش میزان دمای بدن می گردند. (4

کدام گزینه در مورد شکل زیر که نشان دهندۀ مراحل التهاب است، نادرست بیان شده است؟17

بر غشای باکتری ها موادی متصل می شوند که درنهایت سبب تسهیل (1

فعالیت یاختۀ C می شوند.

یاخته های دیوارۀ A همانند یاخته های C می توانند پیک های شیمیایی (2

ترشح کنند.

مادۀ مترشحه از یاخته B می تواند با اثر بر یاخته های دیوارۀ A باعث (3

افزایش تراگذری شود.

یاختۀ C از تغییر نوعی یاختۀ خونی با هستۀ گرد و میان یاختۀ بدون (4

دانه به وجود می آید.

نوعی پروتئین دفاعی که توسط یاخته های ............ تولید می شود، ممکن نیست ............18

پادتن ساز - در فعال کردن سایر پروتئین های دستگاه ایمنی مؤثر باشد. (1

آلوده به ویروس - توسط یاخته های ایمنی اختصاصی ترشح شود. (2

T کشنده - در مبارزه با یاخته های سرطانی نقش داشته باشد. (3

کشنده طبیعی - منفذی در غشای میکروب بیماری زا ایجاد کند. (4

در دومین خط دفاعی بدن انسان، برخالف نخستین خط دفاعی بدن ............19

انواعی از یاخته های خونی شرکت دارند. (1

از آنزیم ها برای محافظت از بدن استفاده می شود. (2

سازوکار هایی برای بیرون راندن میکروب ها وجود دارد. (3

میکروب ها به دام می افتند و از پیشروی آن ها جلوگیری می شود. (4
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کدام عبارت زیر نادرست است؟20

ایمنی حاصل از هر نوع واکسن، ایمنی فعال است. (1

ویروس عامل بیماری ایدز ممکن است از افراد غیربیمار به افراد سالم منتقل شود. (2

پاسخ دستگاه ایمنی به مادۀ حساسیت زا می تواند نتیجه فعالیت نوعی یاختۀ بیگانه خوار باشد. (3

در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، میلین اطراف همۀ یاخته های عصبی بافت عصبی بدن تخریب می شود. (4

در طی دومین برخورد لنفوسیت B با یک آنتی ژن خاص ............ اولین برخورد این نوع لنفوسیت با همان آنتی ژن،21

............

برخالف - تعداد کمی یاختۀ خاطره تولید می شود. (1

همانند - قدرت بیگانه خواری درشت خوارها در خوناب افزایش می یابد. (2

برخالف - شناسایی و مبارزه آنتی ژن ها با سرعت و شدت کمتری رخ می دهد. (3

همانند - یک نوع پروتئین دفاعی با قابلیت افزایش توانایی بیگانه خواری ترشح می شود. (4

در هر جانور بی مهره ............22

همولنف در انتقال گازهای تنفسی نقش دارد. (1

مادۀ دفعی به شکل اوره دفع می شود. (2

سدی در برابر هجوم میکروب ها به بدن وجود دارد. (3

هم گوارش برون یاخته ای و هم گوارش درون یاخته ای وجود دارد. (4

کدام مورد از عبارت های زیر درست است؟23

الف) همۀ الیه های پوست در دفاع غیراختصاصی نقش دارند.

ب) اپیدرم پوست از جنس بافت پوششی چندالیه ای است که یاخته های زیرین آن مرده اند.

ج) میکروب های سازش یافته با شرایط اسیدی که روی سطح پوست ما زندگی می کنند، به تدریج به همراه خارجی ترین

یاخته های مردۀ الیۀ بیرونی می ریزند.

د) مخاط پوشانندۀ مجاری ادراری برخالف پوست. باکتری ها را توسط نوعی آنزیم از بین می برد.

ج - د (2 الف - ب (1

الف - ج (4 ب - ج (3

Mohadeseh
Rectangle



6/6لرنیتو 1398

کدام عبارت زیر، در مورد عملکرد سیستم ایمنی نادرست است؟24

گویچۀ سفیدی که پس از تراگذری، به درشت خوار و یا یاختۀ دندریتی تبدیل می شود. از تقسیم و تمایز یاخته های (1

بنیادی میلوئیدی حاصل می گردد.

بیگانه خواری که از تغییر مونوسیت ها پس از تراگذری حاصل می گردد، می تواند سرعت چرخۀ یاخته ای لنفوسیت ها (2

را افزایش دهد.

پروتئین های نوع مکمل همانند پرفورين، می توانند در غشای یاخته ها سوراخ ایجاد کنند. (3

در حملۀ یاختۀ کشندۀ طبیعی به یاخته های سرطانی، پس از برون رانی ریزکیسه های محتوی پرفورین. (4

ریزکیسه های محتوی آنزیم، برون رانی می شوند.

"............ در دفاع ............ نقش دارند و ............"25

لنفوسیت های  - اختصاصی - تنها آنتی ژن سطح میکروب ها یا ذرات نامحلول در خوناب مثل ویروس ها یا سم (1

میکروب ها را شناسایی می کنند.

اینترفرون های نوع  - اختصاصی - عالوه بر یاختۀ آلوده، موجب مقاومت یاخته های سالم مجاور می شوند. (2

یاخته های کشندۀ طبیعی - غیراختصاصی - در آغاز با تولید آنزیمی در یاختۀ مورد حمله، مرگ برنامه ریزی شده را (3

به راه می اندازند.

پروتئین های مکمل - غیراختصاصی - در فرد غیر آلوده، غیرفعال اند، اما با نفوذ میکروب ها به بدن فعال می شوند. (4
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