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گزینه 2 1

سلول های حاصل از تقسیم لنفوسیت B مواجه شده به آنتی ژن ویژه، سلول B خاطره و پالسموسیت است. هر دوی این

سلول ها توانایی تولید پروتئینی (پلیمری) را دارند که به آنتی ژن اختصاصی خود متصل می شوند. سلول B خاطره

به صورت گیرندۀ آنتی ژن و پالسموسیت به صورت پادتن آزاد این پروتئین را تولید می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در پالسموسیت هسته در بخش مرکزی سلول قرار ندارد و در یک گوشۀ سلول واقع است.

گزینۀ 3: اشارۀ گزینه به پادتن است که از سلول های B خاطره آزاد نمی شود.

.B است، نه لنفوسیت T گزینۀ 4: ساختارهای حلقه مانند از پروتئین پرفورین ایجاد می شوند که ویژۀ لنفوسیت های

گزینه 2 2

لنفوسیت B پس از رشد، تقسیم و تغییر شکل دو نوع سلول خاطره و پالسموسیت می سازد. هر دوی این سلول ها

پروتئین هایی (به ترتیب گیرندۀ آنتی ژن و پادتن) می سازند که به آنتی ژن اختصاصی خود به طور مستقیم متصل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: باتوجه به شکل هستۀ سلول خاطره در وسط سلول قرار دارد ولی هستۀ پالسموسیت در یک سمت سلول است.

گزینۀ 3: پادتن فقط توسط پالسموسیت ها ساخته می شود که می تواند به سطح بازوفیل های خون یا ماستوسیت های

خارج از خون بچسبد.

گزینۀ 4: پادتن آزادانه در خون، لنف و مایع میان بافتی به صورت محلول حرکت می کند که توسط پالسموسیت ساخته

می شود.
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گزینه 1 3

باتوجه به تصویر زیر، هر پادتن برای اتصال به پادگن (آنتی ژن) دارای دو جایگاه است:

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. پادتن ها بر دو نوع اند:

الف) گیرندۀ آنتی ژن = که در سطح غشای لنفوسیت B قرار دارند و ترشح نمی شوند.

ب) پادتن ترشحی = که از یاخته های پادتن ساز ترشح می شوند و می توانند در خون، لنف و مایع بین یاخته ای وجود

داشته باشند.

گزینۀ 3: نادرست. پادتن ها فقط توسط لنفوسیت های B (به عنوان گیرندۀ آنتی ژن) و یاخته های پادتن ساز تولید می شوند.

سایر لنفوسیت های ایمنی اختصاصی (لنفوسیت های T) پادتن تولید نمی کنند.

گزینۀ 4: نادرست. باتوجه به تصویر باال (مربوط به پاسخ سؤال)، هر پادتن باتوجه به ساختار فضایی و سه بعدی خود

می تواند به دو مولکول آنتی ژن یکسان متصل شود.
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گزینه 1 4

سامانۀ دفعی کرم خاکی (متانفریدی) برخالف سامانۀ دفعی پالناریا (پروتونفریدی) در بخشی از طول خود (مطابق تصویر

زیر اطراف لوله ها و قبل از مثانه) با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد.

توجه کنید که در میان بی مهرگان، فقط کرم های حلقوی (مانند کرم خاکی) دارای شبکۀ مویرگی هستند و صرفًا با همین

نکته هم می شود تست را پاسخ داد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. کرم خاکی و پالناریا هر دو بی مهره هستند و سازوکارهای ایمنی غیراختصاصی در تمام مهره داران و

بی مهرگان یافت می شود.

گزینۀ 3: نادرست. در کرم خاکی، مطابق تصویر زیر، رگ پشتی (نه رگ شکمی) به صورت قلب اصلی عمل می کند و

خون را به جلو می راند. توجه کنید که کرم های پهن مانند پالناریا، فاقد قلب، رگ و خون هستند.

گزینۀ 4: نادرست. کرم خاکی برخالف پالناریا دارای لولۀ گوارش است و جاندارانی که لولۀ گوارش دارند، گوارش در آن ها

برون یاخته ای است.
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گزینه 4 5

منظور طراح، پستانداران جفت دار است. جدایی کامل بطن ها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها

رخ می دهد. این حالت، حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در پستانداران، سازوکار فشار منفی (نه مثبت) باعث مکش هوا طی دم به داخل شش ها می شود.

گزینۀ 2: نادرست. طناب عصبی در تمام مهره داران (ازجمله پستانداران) پشتی است و نخاع دارد. مهره داران طناب عصبی

شکمی ندارند.

گزینۀ 3: نادرست. شبکه های مویرگی که مایع مغزی- نخاعی را ترشح می کنند درون بطن های 1 و 2 در نیمکره های مخ

قرار دارند.

گزینه 1 6

منظور سؤال ماستوسیت ها هستند همانند یاخته های دندریتی، در بخش های مرتبط با بیرون بدن به فراوانی وجود دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. ماستوسیت ها با ترشح هیستامین در گشاد کردن موضعی رگ ها و تغییر نفوذپذیری آن ها نقش دارند.

گزینۀ 3: نادرست. نوتروفیل ها را نیروهای واکنش سریع در دفاع اختصاصی می نامند نه ماستوسیت ها.

گزینۀ 4: نادرست. ماستوسیت ها خارج از خون هستند و دیاپدز ندارند.

گزینه 3 7

میان یاختۀ بازوفیل دانه دار است و هستۀ آن از دو قسمت روی هم افتاده تشکیل شده است. بازوفیل در حساسیت نقش

دارد. به این ترتیب که نسبت به مولکول ها و موادی که بی خطر هستند، واکنش نشان می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بازوفیل ها در شناسایی آنتی ژن نقشی ندارند. آنتی ژن ها توسط لنفوسیت ها شناسایی می شوند.

گزینۀ 2: مونوسیت پس از دیاپدز به درشت خوار تبدیل می شود. توجه داشته باشید که نوعی درشت خوار اصالً معنی ندارد.

گزینۀ 4: آنزیم الزم برای شروع مرگ برنامه ریزی  شده توسط یاخته های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T کشنده به

یاخته های سرطانی وارد می شود. توجه داشته باشید که بر اساس اطالعات کتاب درسی سال یازدهم، می توان گفت بدون

این آنزیم ها نیز مرگ برنامه ریزی  شده درون یاخته می تواند شروع شود. پس ممکن است درون بازوفیل نیز مرگ

برنامه ریزی  شده بدون دخالت لنفوسیت کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T کشنده انجام شود.

Mohadeseh
Rectangle



5/11لرنیتو 1398

گزینه 4 8

یاخته های T کشنده و یاخته های کشندۀ طبیعی قادر به ترشح اینترفرون نوع دو هستند. هر دو این یاخته ها از

گویچه های سفید خون بوده و قادر به دیاپدز هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: یاخته های دندریتی یاخته های بافتی هستند، نه یاختۀ های خونی! دقت کنید که یاخته های دندریتی از دیاپدز

یاخته های مونوسیت خون تولید می شوند.

گزینۀ ۲: یاخته های سرطانی توسط یاختۀ کشندۀ طبیعی (خط دوم) و لنفوسیت T کشنده (خط سوم) شناسایی می شوند.

درنتیجه خط دوم نیز در نابودی یاخته های سرطانی نقش دارد.

گزینۀ ۳: بعضی از عوامل بیماری زا مثالً انگل ها توسط ترشحات ائوزینوفیل ها از بین می روند. ازطرفی در مبارزه با عوامل

بیماری زای دیگر نیز ممکن است اجزای خط اول دفاعی یا حتی خط سوم ( مثل رسوب دادن) نیز اتفاق بیافتد.

گزینه 2 9

گروهی از پادتن ها (به صورت گیرندۀ آنتی ژن) در سطح لنفوسیت های B قرار دارند و گروه دیگری توسط یاخته های

پادتن ساز تولید و ترشح می شوند. یک پادتن باتوجه به دو جایگاه اختصاصی برای اتصال می تواند به دو آنتی ژن متصل

شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: دربارۀ گیرنده های سطح لنفوسیت های B صادق نیست.

گزینۀ ۳: هر آنتی ژن الزامًا دارای یاخته نیست که در مبارزه با پادتن کشته شود، مثل آنتی ژن های محلول!

گزینۀ ۴: گروهی از پادتن ها با رسوب دادن آنتی ژن باعث غیرفعال کردن آن ها می شود. از فعالیت بخشی از پادتن ها

ممکن است رسوبی تولید نشود.
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گزینه 4 10

تنفس واقعی سلول های بدن جانوران با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی انجام می شود. این در جانورانی که اوره دفع

می کنند نیز صادق است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گاوهای وحشی برای محافظت از جوان ترها دور آن ها حلقه تشکیل می دهند. دقت کنید که گاوها از پستانداران

هستند و ازطریق شش ها گازهای تنفسی را مبادله می کنند.

گزینۀ 2: فرومون های جنسی در حشراتی مثل پروانه ها تولید می شود. در حشرات خون در انتقال گازهای تنفسی نقشی

ندارد.

گزینۀ 3: نقش پذیری در ماهی هم دیده می شود ولی ماهی ها آبشش دارند و می دانیم که سطح تنفسی در آبشش بیرون

از بدن است.

گزینه 4 11

یاختۀ کشندۀ طبیعی پروتئین های پرفورین و اینترفرون نوع 2 برای مبارزه با یاخته های سرطانی ترشح می کند.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: واکنش های عمومی اما سریع مربوط به دومین خط دفاعی هستند، درحالی که لیزوزیم جزء اولین خط دفاعی

بدن است.

گزینۀ 2: نوتروفیل ها با هستۀ سه قسمتی از نیروهای واکنش سریع بیگانه خوارها محسوب می شوند.

گزینۀ 3: میکروب های مفید در کسب غذا و رقابت، نسبت به میکروب های مضر، پیروز می شوند.

گزینۀ 4: فقط بیگانه خوارهای بافتی با تولید پیک های شیمیایی، گویچه های سفید خون را به موضع آسیب فرا می خوانند.
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گزینه 4 12

یاختۀ کشندۀ طبیعی برای از بین بردن یاختۀ هدف خود (که از یاخته های تغییریافتۀ بدن است) مادۀ شیمیایی

(پروتئین) آزاد می کند. ازطرفی هیستامین آزادشده از بازوفیل، در حین حساسیت نیز نوعی مادۀ شیمیایی است و روی

یاخته های دیگری از بدن تأثیرگذار است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: درون میان یاخته درشت خوارها نیز لیزوزوم وجود دارد که دارای آنزیم های گوارش دهنده یاختۀ هدف است.

گزینۀ ۲: دقت کنید که کشندۀ طبیعی نوعی یاخته لنفوسیتی است و از یاختۀ بنیادی لنفوئیدی حاصل می شود.

درصورتی که نوتروفیل و مونوسیت از تقسیم یاختۀ بنیادی میلوئیدی به وجود می آیند.

گزینۀ ۳: در ائوزینوفیل نیز آنزیم های درون دانه های میان یاخته ازطریق برون رانی آزاد می شوند و روی یاختۀ هدف اثر

می گذارند.

گزینه 3 13

1) نادرست. دانه های ریز روشن در نوتروفیل دیده می شوند ولی هیستامین توسط بازوفیل ترشح می شود.

2) نادرست.

3) درست.

هسته دمبلی شکل در ائوزینوفیل دیده می شود ولی هیستامین را بازوفیل ترشح می کند.

4) نادرست دانۀ  تیره درشت در بازوفیل است ولی مبارزه با انگل کار ائوزینوفیل.
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گزینه 2 14

مویرگ های کالفک منافذی دارند که تا حد زیادی مانع عبور پروتئین های خوناب (مانند پادتن) به فضای درون کپسول

بومن می شود ولی اگر پروتئینی از این منافذ عبور کند، غشاء پایۀ اطراف مویرگ که حدود 5 برابر ضخیم تر از سایر

مویرگ ها است، مانع عبور پروتئین می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. پس از ورود به مثانه، دریچه ای که حاصل چین خوردگی مخاط مثانه روی دهانۀ میزنای است مانع

بازگشت ادرار به میزنای می شود.

گزینۀ 3: نادرست. ستون مهره ها در محافظت از کلیه ها نقشی ندارد. (به تصویر زیر دقت کنید)

گزینۀ 4: نادرست. مرکز تشنگی در خود زیرنهنج قرار گرفته است نه در نزدیکی آن.

گزینه 1 15

عدسی و قرنیه توسط زاللیه تغذیه می شوند. عدسی در عمل تطابق نقش دارد. لیزوزیم موجود در اشک (که در سطح قرنيه

است) دیوارۀ سلولی باکتری ها را تخریب می کند و بیماری آستیگماتیسم، به علت عدم یکنواختی سطح عدسی و یا قرنیه

ایجاد می شود.

گزینه 4 16

با ورود میکروب ها به بدن، بعضی از ترشحات آن ها ازطریق خون به بخشی از زیرنهنج می رسند و دمای بدن را باال

می برند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: لنفوسیت های نابالغ قابلیت شناسایی آنتی ژن بیگانه را ندارند.

گزینه ۲: یاخته های دارینه ای، بخش هایی از میکروب را به لنفوسیت های غیرفعال مستقر در گره های لنفاوی عرضه

می کنند. (نه هر لنفوسیت بالغ)

گزینه ۳: مولکول های پرفورین ترشح شده از یاخته های کشنده طبیعی و لنفوسیت T، منافذی را در غشای یاخته های آلوده

به ویروس یا غشای یاخته های سرطانی ایجاد می کنند (نه غشای میکروب) و موجب مرگ برنامه ریزی شده آن ها

می گردند.
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گزینه 4 17

موارد A تا C به ترتیب مویرگ، ماستوسیت و درشت خوار هستند.

مونوسیت ها، از خون خارج می شوند و پس از خروج، تغییر می کنند و به درشت خوار و یا یاخته های دندریتی تبدیل

می شوند. مونوسیت ها، دارای هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی شکل و میان یاخته بدون دانه هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) قرار گرفتن پروتئین های مکمل روی غشای میکروب، باعث می شود که بیگانه خواری آسان تر انجام شود.

۲) یاخته های دیوارۀ مویرگ ها و بیگانه خوارهای بافتی با تولید پیک های شیمیایی، گویچه های سفید خون را به موضع

آسیب فرامی خوانند.

۳) هیستامین باعث گشادی رگ ها و افزایش نفوذپذیری آن ها می شود.

گزینه 4 18

یاختۀ کشندۀ طبیعی، با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذی در غشای ياختۀ آلوده به ویروس یا یاختۀ سرطانی ایجاد

می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱) یاخته های پادتن ساز، پادتن ترشح می کنند. همان طور که در شکل کتاب درسی می بینید، پادتن ها می توانند

سبب فعال کردن پروتئین های مکمل شوند.

T را ترشح می کنند. یاخته های ایمنی اختصاصی (مانند لنفوسیت I گزینه ۲) یاخته های آلوده به ویروس، اینترفرون نوع

کمک کننده) در صورت آلوده شدن توسط ویروس HIV می توانند اینترفرون نوع I ترشح کنند.

گزینه ۳) پرفورین مترشحه از لنفوسیت Tکشنده بر یاختۀ سرطانی مؤثر است.

گزینه 1 19

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": در خط اول نیز آنزیم هایی مانند لیزوزیم دخالت دارند.

گزینۀ "۳": بیرون راندن میکروب ها از سازوکارهای خط اول دفاعی است.

گزینۀ "۴": در خط اول دفاعی، مخاط میکروب ها را به دام می اندازد و از پیشروی آن ها جلوگیری می کند.

گزینه 4 20

در بیماری MS، غالف میلین اطراف نورون های مغز و نخاع موردحمله دستگاه ایمنی قرار می گیرند؛ در این بیماری،

غالف میلین اطراف نورون های دستگاه عصبی محیطی موردحمله قرار نمی گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": واکسن ایمنی فعال ایجاد می کند چون با ورود آن به بدن، دستگاه ایمنی به تولید پادتن و یاخته خاطره

می پردازد.

گزینۀ "۲": ویروس عامل بیماری ایدز از افراد بیمار و افراد آلوده (افراد ناقل ویروس) می تواند به سایر افراد سالم منتقل

شود.

گزینۀ "۳": پاسخ دستگاه ایمنی به مادۀ حساسیت زا، ترشح هیستامین از ماستوسیت ها (نوعی یاخته بیگانه خوار) و

بازوفیل ها است.
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گزینه 4 21

در طی دومین برخورد لنفوسیت B با یک آنتی ژن خاص، همانند اولین برخورد با آن، پادتن تولید می شود و پادتن ها

باعث افزایش فعالیت بیگانه خواری درشت خوارها می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در برخورد دوم نسبت به برخورد اول تعداد یاخته های خاطره بیشتر است.

۲) تولید پادتن ها فعالیت درشت خوارها را افزایش می دهد اما دقت کنید که درشت خوارها در خوناب نیستند.

۳) در دومین برخورد، سرعت و شدت مبارزه با آنتی ژن بیشتر است.

گزینه 3 22

دفاع غیراختصاصی مانند سدی در برابر ورود میکروب ها به بدن عمل می کند و همه جانوران دفاع غیراختصاصی را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": همولنف فقط در جانورانی با گردش خون باز وجود دارد؛ مانند حشرات. بعضی بی مهرگان اصالً خون ندارند و

بعضی دیگر از آن ها نیز گردش خون بسته دارند.

گزینۀ "۲": حشرات، اوریک اسید دفع می کنند.

گزینۀ "۴": در مرجانیان، گوارش شامل دو بخش برون یاخته ای و درون یاخته ای است اما بی مهرگان پیشرفته تر مانند

حشرات، لوله گوارشی دارند.

گزینه 4 23

عبارت های "الف" و "ج" صحیح اند.

بررسی عبارت ها:

الف) پوست از دو الیۀ اپیدرم و درم ساخته شده است که هر دوی آن ها در جلوگیری از ورود میکروب ها به بدن نقش

دارند.

ب) الیۀ بیرونی پوست شامل چندین الیۀ یاختۀ پوششی است که خارجی ترین یاخته های آن (نه سلول های زیرین!)

مرده اند.

ج) در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط اسیدی بودن پوست، سازش یافته اند. خارجی ترین

یاخته های الیۀ بیرونی که مرده اند به تدریج می ریزند و به این ترتیب، میکروب هایی را که به آن چسبیده اند، از بدن دور

می کنند.

د) مخاط مجاری ادراری و عرق پوست هر دو دارای لیزوزیم اند که باکتری ها را از بین می برند.
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گزینه 4 24

باتوجه به شکل کتاب درسی، ریزکیسه های محتوی آنزیم و پرفورين از هم مجزا نیستند و هم زمان از غشای یاختۀ کشندۀ

طبیعی، با وزیکول یکسان با برون رانی آزاد می گردند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": مونوسیت ها، این ویژگی را دارند که از تقسیم و تمایز یاخته های بنیادی میلوئیدی (نه لنفوئیدی) حاصل

می گردند.

گزینۀ "۲": یاخته های دارینه ای، با عرضۀ قسمت هایی از میکروب، باعث فعال شدن لنفوسیت ها می شوند. (لنفوسیت ها

پس از برخورد به آنتی ژن و فعال شدن، تکثیر می شوند)

گزینۀ "3": پروتئین های مکمل، در غشای میکروب ها و پرفورین در غشای یاخته های سرطانی یا آلوده به ویروس سوراخ

ایجاد می کنند.

گزینه 4 25

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": ویروس ها یا سم میکروب ها در خوناب محلول اند.

گزینۀ "۲": اینترفرون ها در دفاع غیراختصاصی نقش دارند.

گزینۀ "٣": یاخته های کشندۀ طبیعی با ترشح پرفورين منفذی در غشای یاخته ایجاد می کنند و سپس با وارد کردن آنزیم

به درون یاخته باعث مرگ برنامه ریزی شده یاخته می شوند. (نه اینکه موجب تولید آنزیم در درون یاختۀ مورد حمله

شوند)
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