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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل پنجم : ایمنی)

 
1. سازندة هیستامین کدام یاخته است و نقش این یاخته را بنویسید؟

2) ماستوسیت هاي آسیب دیده، تنگ کردن رگ ها1) ماستوسیت هاي آسیب دیده، گشاد کردن رگ ها
4) نوتروفیل، تنگ کردن رگ ها3) نوتروفیل، گشاد کردن رگ ها

2. لنفوسیت هاي  بالغ و  نابالغ از کدام اندام ها وارد خون می شوند؟
2) تیموس ـ مغز استخوان1) مغز استخوان ـ تیموس

4) تیموس ـ تیموس3) مغز استخوان ـ مغز استخوان 
3. کدام، بیماري خود ایمنی محسوب نمی شود؟

2) دیابت نوع 1) مالتیپل اسکلروزیس
3) در دیابت شیرینی که به اندازة کافی انسولین ترشح نمی 

شود.
4)  ایدز

4. کدام یک از گزینه هاي زیر، گیرندة آنتی ژنی ندارد؟
4) سلول  خاطره3) یاختۀ پادتن ساز2) لنفوسیت 1) سلول  خاطره

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

ـ پرفورین1) سلول سرطانی ـ پرفورین 2) سلول آلوده به 
4) ویروس ـ اینترفرون3) باکتري ـ پروتیئن هاي مکمل

6. کدام عبارت در مورد همۀ لنفوسیت ها درست است(با تغییر)
1) تنها یاخته هایی هستند که عوامل بیگانه را از بین می برند.

2) به طور پیوسته بین خون و لنف در گردشند.
3) پس از بلوغ، ابتدا به جریان خون وارد می شوند.

4) در طول حیات خود، به سلول هاي خاطره تبدیل می شوند.

 
7. کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر)

1) بی مهرگان و مهره داران، دفاع غیراختصاصی دارند.

 
2) همۀ مهره داران دفاع اختصاصی دارند.

3) در اغلب بی مهرگان دفاع اختصاصی وجود دارد.

 
4) مشابه ایمنی اختصاصی در مگس وجود دراد.

8. 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)

 (1
 
2) آنفوالنزاي پرندگان

4) ایدز3) آسم

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

 
4) یاخته دارینه اي3) نوتروفیل2) یاختۀ پادتن ساز1) گویچۀ قرمز
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صفحه 2

 
10. چند مورد، براي کامل کردن جملۀ زیر مناسب است؟

 
"جانوري که کنارمعدة آن تعدادي کیسه قرار دارد و در رودة خود، مواد غذایی را جذب نمی کند، براي .................. بهره می گیرد."

 
الف) مبارزه با عوامل بیماري زا، از ساز و کار هایی غیر اختصاصی

 
ب) انتخاب و تشخیص مواد غذایی مناسب، از دستگاه عصبی

 
ج) دفع بعضی مواد زاید خود، از لوله هاي تنفسی

 
د) گوارش مکانیکی، از آرواره

 (1 (2 (3 (4

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

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

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

 
12. 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.

 (1 (2 (3 (4

 
13. در ارتباط با پادتن ها، چند عبارت زیر نادرست است؟ (با تغییر)

 
الف) هر مولکول آن در خون دو جایگاه براي اتصال به آنتی ژن دارد.

 
ب) تزریق آن به فرد سالم، نمی تواند ایمنی دائمی ایجاد کند.

 
ج) مولکول هایی محلول در خون هستند و خارج از خون یافت نمی شوند.

 
د) سلول هاي سازندة آن ها قادر به شناسایی آنتی ژن هاي سطح ویروس ها هستند.

هـ) توسط گروهی از گویچه هاي سفید بدون دانه تولید و باعث افزیش ذره خواري یاخته هاي کشندة طبیعی خون می شوند.
 (1 (2 (3 (4

 
14. هر یاخته .................. (با تغییر)

1) داراي آنتی ژن، داراي هسته است.
2) مؤثر در ایمنی، داراي گیرندهي آنتی ژن است.

3) که توانایی ساخت پادتن را دارد در مغز استخوان ساخته می شود.
4) خونی که مادة هیستامین ترشح می کند، می تواند در حفرات بافت اسفنجی ساخته شود.

 
15. 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

 (1 (2 (3 (4
16. 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)

 
2) پرفورین – لنفوسیت هاي  کشنده1) اینتروفرون – یاخته هاي آلوده 

4) پروتئین هاي مکمل – روده و کلیه3) پادتن – لنفوسیت هاي
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صفحه 3

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

1) پس از بلوغ، به جریان خون وارد می شود.
2)  کشنده می تواند در شناسایی سلول هاي سرطانی خاص شرکت داشته باشد.

3) تنها پس از ساختن گیرنده هاي سطحی خود، به خون وارد می شود.
4) 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.

 
18. در انسان، هر لنفوسیت داراي گیرنده آنتی ژنی که قدرت تکثیر داشته باشد، قطعًا .................. (با تغییر)

1) در محلی که سلول بنیادي مغز استخوان وجود دارد، بالغ می شود.
2) در گره هاي لنفی، طحال و لوزه ها به همراه ماکروفاژ مستقر می شود.

3) یاخته تخصص یافته اي است که توانایی شناسایی نوع خاصی از عوامل بیگانه را دارد.
4)  قبل از بالغ شدن وارد خون شده و به غده اي در پشت استخوان جناغ در جلوي ناي منتقل می شود.

 
19. 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

 (1 (2 (3 (4

 
20. چند مورد از موارد زیر به گروه فاگوسیت ها تعلق دارد؟

 
الف) ماکروفاژ          ب) یاخته هاي دارینه اي          ج) ماستوسیت          د) ائوزینوفیل

 (1 (2 (3 (4
21. پادتن ها از طریق .................. نمی توانند سبب افزایش بیگانه خواري شوند.

1) خنثی سازي
 
2) رسوب دادن آنتی ژن هاي محلول

4) به هم چسباندن میکروب ها3) فعال کردن پروتئین هاي مکمل
22. کدام یاخته در التهاب و حساسیت، هیستامین ترشح می کند؟

4) مونوسیت3) نوتروفیل2) بازوفیل1) ماستوسیت
23. در ابتال به  کدام دسته از یاخته هاي زیر احتمال بیشترین آلودگی را دارند؟

2) لنفوسیت  کمک کننده1) لنفوسیت 
4) یاخته هاي دارینه اي3) یاخته هاي کشندة طبیعی

24. کدام مورد سبب از بین رفتن باکتري ها می شوند؟

 
1) عرق و اشک

 
2) الیۀ درونی پوست و اسید معده

 
3) عطسه و سرفه

 
4) استفراغ و مدفوع

 
25. چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

 
«همۀ گویچه هاي سفید .................. »

 
  الف) توانایی تراگذري دارند.

 
ب) میان یاختۀ دانه دار دارند.

 ج) از یاخته هاي بنیادي منشأ می گیرند.
 
د) هستۀ چند قسمتی دارند.

 (1 (2 (3 (4

 
26. چند مورد، جملۀ زیر را می تواند به درستی تکمیل کند؟

 
«یاخته هاي  .................. ترشح می کنند.»

 
الف) استخوانی، کالژن       ب) عصبی، پیک دوربرد       ج) الیۀ میانی چشم، زاللیه       د) ماستوسیت، هیستامین

 (1 (2 (3 (4
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صفحه 4

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

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

2) داراي میان یاخته دانه دار هستند.
3) در دومین خط دفاعی نقش ایفا می کنند.

4) از یاختۀ بنیادي میلوئیدي منشاء می گیرند.

 
28. کدام گزینه، در بین عبارت هاي زیر نادرست است؟

1) گرة لنفاوي، می تواند هم داراي یاخته هاي شرکت کننده در دفاع اختصاصی و هم داراي یاخته هاي شرکت کننده در دفاع غیر

 
اختصاصی باشد.

2) گرة لنفاوي، می تواند هم محل تولید و هم محل تجمع لنفوسیت ها باشد.

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

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

 
29. در دفاع اختصاصی .................. 

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

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

 
، فقط می تواند به دو نوع آنتی ژن متصل شود. 3) هر پادتن، به دلیل شکل 

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

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

 
1) تولید لنفوسیت ها از یاخته هاي لنفوئیدي

 
2) تمایز لنفوسیت نابالغ به لنفوسیت بالغ

 
3) ایجاد گیرنده هاي آنتی ژنی بر غشا لنفوسیت

 
، و تولید لنفوسیت  کشنده و لنفوسیت خاطره. 4) تقسیم و تکثیر لنفوسیت 

 
31. کدام گزینه عبارت نادرستی را بیان می کند؟

 
1) واکسن می تواند تنها حاوي آنتی ژن هاي میکروب باشد.

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

 
شود.

3) همه انواع یاخته هاي حاصل از سلول هاي لنفوئیدي مغز استخوان در محل خاصی از بدن داراي گیرندة آنتی ژنی می شوند.
4) هر مولکول که توسط لنفوسیت هاي  یا  شناسایی شود ، نوعی انتی ژن است.

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

4) ائوزینوفیل3) نوتروفیل2) یاخته هاي دارینه اي1) ماکروفاژ

 
33. کدام عبارت زیر نادرست است؟

1) ایمنی حاصل از هر نوع واکسن، ایمنی فعال است.
2) ویروس عامل بیماري ایدز ممکن است از افراد غیربیمار به افراد سالم منتقل شود.

3) پاسخ دستگاه ایمنی به مادة حساسیت زا می تواند نتیجۀ فعالیت نوعی یاختۀ بیگانه خوار باشد.
4) در بیماري مالتیپل اسکلروزیس، میلین اطراف همۀ یاخته هاي عصبی بافت عصبی بدن تخریب می شود.

 
34. هر .................. 

 
2) لنفوسیت، در دفاع اختصاصی نقش دارد.1)  فاگوسیتی خاصیت تراگذري دارد. 

 
4) پادتن، فقط درون خوناب مشاهده می شود.3) اینترفرون نوع  از نوعی لنفوسیت ترشح شده است.  
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الف

ب

صفحه 5

 
35. پوست .................. 

1) همانند الیۀ مخاطی، فاقد یاخته هاي مرده در سطح خود می باشد.
2) همانند الیۀ مخاطی، با ترشح مادة مخاطی باعث جلوگیري از ورود میکروب ها به بدن می شود.

3) برخالف الیۀ مخاطی، داراي بافت پیوندي است.
4) همانند الیۀ مخاطی، داراي بافت پوششی و هم چنین آنزیمی براي مقابله با باکتري ها است.

 
36. 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 
 (1 (2 (3 (4

 
37. کدام مورد نمی تواند باعث کشته شدن میکروب ها شود؟

 
4) اشک3) عطسه2) عرق1) ترشحات مخاط 

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

4) شیردهی3) روبوسی2) دست دادن1) نیش حشرات

 
39. چند مورد، از اعمال همۀ گویچه هاي سفید بدن محسوب می شوند؟       

 
الف) پاکسازي بدن از یاخته هاي خودي          ب) ترشح پرفورین

 
ج) تراگذري                                                            د) بیگانه خواري

 (1 (2 (3 (4

 
40. 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.

 (1 (2
 (3 (4

 
41. 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.

 (1 (2 (3 (4
42. کدام مورد در اثر آلودگی فردي به آنفوالنزاي پرندگان رخ می دهد؟

1) شناسایی باکتري توسط لنفوسیت هاي 
2) کمبود تعداد لنفوسیت هاي  کشنده

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

 
43. 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

 (1 (2 (3 (4

 
44. چند عبارت با توجه به شکل زیر به درستی بیان شده است؟

 
 الف) اگر بخش هاي الف و ب هیدرولیز شوند مونومرهاي یکسانی تولید می شوند.
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الف

ب

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. 
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صفحه 6

 (1 (2
 (3 (4

 
45. 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.

 
 (1 (2
 (3 (4

 
46. 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.»

 
1) تخریب باکتري ها توسط نوعی آنزیم

 
2) خروج نوتروفیل از خون و ورود به بافت

 
3) به دام افتادن میکروب در ماده ي مخاطی

 
4) جلوگیري از رشد میکروب هاي سطح پوست

47. کدام نادرست است؟ «ماده اي که توسط سلول هاي .................. ترشح می شود می تواند .................. شود».
1) ائوزینوفیل - سبب از بین بردن انگل ها

2) بازوفیل- سبب گشادي رگ ها در محل ترشح

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

4) لنفوسیت  کشنده به خون- سبب ایجاد منفذ در غشاي ویروس هاي پوشش دار
48. در بدن انسان بالغ، یاخته هاي کشندة طبیعی، .................. می توانند ..................

1) برخالف درشت خوارها - با ترشح پرفورین، در غشاي عامل بیماري زا، منفذ ایجاد کند.

 
2) همانند یاخته هاي دارینه اي - قسمت هایی از میکروب هاي بیماري زا را به یاخته هاي ایمنی معرفی کنند.

 
3) برخالف ائوزینوفیل ها - در سومین خط دفاعی علیه یاخته هاي آلوده به ویروس مبارزه کنند.

4) همانند لنفوسیت هاي  کشنده - با ترشح نوعی آنزیم سبب مرگ برنامه ریزي شدة یاخته شوند.

 
49. با نزریق سرم به انسان، .................. ایجاد گردیده و .................. 

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

3) ایمنی غیرفعال - تعداد زیادي یاختۀ پادتن ساز ایجاد می شود.
4) ایمنی فعال - مقدار بیشتري پادتن تولید می شود.
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صفحه 7

 
50. 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 .................. »
1) داراي توانایی تولید پادتن است، نمی تواند گیرندة آنتی ژنی را در سطح غشاي خود داشته باشد.

2) در برخوردهاي بعدي شناسایی آنتی ژن را سریع تر انجام می دهد، طول عمر بیشتري نسبت به لنفوسیت عمل کننده دارد.
3) داراي نقش در خنثی سازي آنتی ژن است، فعالیت بیگانه خواري را در درشت خوارها تشدید می کند.

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

B
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل پنجم : ایمنی)

در هنگام التهاب، ماستوسیت هاي آسیب دیده، هیستامین رها می کنند که موجب گشادي عروق و افزایش خون رسانی به 1.گزینه 1
بافت آسیب دیده می شود.

، در مغز استخوان بالغ می شوند و سپس وارد خون می شوند. لنفوسیت هاي  در مغز استخوان به لنفوسیت هاي  2.گزینه 3
صورت نابالغ (نه بالغ) وارد خون شده و به تیموس می روند.

بیماري هاي خود ایمنی ناشی از اختالل هاي سیستم ایمنی هستند، در حالی که ایدز توسط ویروس   به وجود می آید. 3.گزینه 4
یاخته دارینه اي و کشندة طبیعی داراي گیرنده هستند اما این گیرنده ها به نام گیرنده هاي آنتی ژنی نیستند بلکه گیرنده  4.گزینه 3

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. 5.گزینه 4

یاخته هاي سرطانی و سلول هاي آلوده به ویروس از طریق منافذ ایجاد شده توسط پرفورین هاي تولید شده از سلول هاي  کشنده و
). در باکتري پروتئین مکمل در ایجاد منفذ در غشاء آن مؤثر هستند (رد یاخته هاي کشندة طبیعی از بین می روند (رد گزینه هاي  و 

.( گزینۀ 
لنفوسیت هاي  پس از بلوغ در مغز استخوان و لنفوسیت هاي  پس از بلوغ در تیموس وارد خون می شوند. 6.گزینه 3

 
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 گزینۀ (

 
نابود 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 ): بعضی از لنفوسیت هاي  و  گزینۀ (
تبدیل می شوند.

در بی مهرگان اساسًا دفاع غیر اختصاصی دیده می شود. 7.گزینه 3
فقدان غدة تیموس در برخی نوزادان نارس موجب تضعیف شدید لنفوسیت هاي  می گردد و به لحاظ تئوري، عالئمی 8.گزینه 4

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.

 
پروتئین پادتن که از یاختۀ پادتن ساز ترشح می شود باعث افزایش بیگانه خواري میکروب  ها توسط ماکروفاژها می گردد. 9.گزینه 2

هر چهار مورد براي تکمیل جمله مناسب هستند. جانوري که اطراف معده ي آن تعدادي کیسه قرار دارد و در روده ي 10.گزینه 4
خود مواد غذایی را جذب نمی کند، ملخ است.

 
بررسی موارد:

 
مورد الف) درست- ملخ از بی مهرگان است. در بی مهرگان و مهره داران ایمنی غیر اختصاصی وجود دارد.

مورد ب) درست- دستگاه عصبی ملخ شامل مغز (گره هاي عصب)، طناب عصبی و اعصاب محیطی است. جانور براي درك محیط خود

 
(انتخاب غذا و ...) از دستگاه عصبی خود بهره می گیرد.

 
مورد ج) درست- دي اکسید کربن مادة دفعی است که از طریق لوله هاي تنفسی جانور دفع می شود.

مورد د) درست- ملخ در دهان خود آرواره دارد که به کمک آنها باعث گوارش مکانیکی غذا می شود.
ایجاد منفذ در غشاي یاختۀ آلوده به ویروس در ایمنی اختصاصی نیز دیده می شود. عملکرد ماکروفاژ، هم در دفاع 11.گزینه 2

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.

هر چهار مورد صحیح است. 12.گزینه 4
بررسی موارد:
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صفحه 8

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.

13.گزینه 3 موارد الف و ب صحیح اند. پادتن ها داراي دو جایگاه یکسان براي اتصال به آنتی ژن هستند و تزریق آن به بدن نمی 
تواند ایمنی دائمی ایجاد کند.

بررسی سایر موارد:

 
ج) نادرست- پادتن ها عالوه بر خون، در لنف و مایع میان بافتی هم یافت می شوند. 

د) نادرست- یاخته هاي پادتن ساز، پادتن می سازند، در حالی که آنتی ژن ها توسط لنفوسیت هاي B شناسایی شده اند. (یاخته هاي پادتن 
سازفاقد گیرندة آنتی ژنی هستند)

هـ) نادرست- پادتن ها از یاخته هاي پادتن ساز تولید می شوند که از گویچه هاي سفید بدون دانه هستند. پادتن ها باعث افزایش ذره 
خواري می شوند اما یاخته هاي کشنده طبیعی، ذره خواري نمی کنند.

هیستامین توسط بازوفیل ها ساخته می شود. بازوفیل از سلول هاي خونی است که می تواند در مغز قرمز استخوان نیم 14.گزینه 4

 
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 (

 
فقط مورد ب نادرست است. هر جانور داراي دفاع اختصاصی، مهره دار است. 15.گزینه 1

 
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 مبارزه با یاخته هاي سرطانی لنفوسیت هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی و درشت خوار ها نقش دارند. 16.گزینه 2
لنفوسیت  و یاخته هاي کشندة طبیعی با تولید پروتئین پرفورین با یاخته هاي سرطانی مبارزه می کند.

لنفوسیت هاي  در مغز استخوان ساخته شده و به صورت نابالغ وارد جریان خون می شوند تا به تیموس بروند. در 17.گزینه 3
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.

 
،  و خاطره می باشد. منظور سؤال لنفوسیت هاي  18.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
»: فقط لنفوسیت  در بین موارد باال، در محلی که سلول بنیادي مغز استخوان وجود دارد بالغ می شوند. گزینۀ «

 
»: دسته اي از لنفوسیت ها به گره هاي لنفی، طحال، لوزه ها و آپاندیس منتقل و در این اندام ها مستقر می شوند. گزینۀ «

»: لنفوسیت T قبل از بلوغ وارد جریان خون شده و به تیموس می رود. لنفوسیت B پس از بلوغ وارد خون می شوند. گزینۀ «

 
فقط مورد ج درست است. 19.گزینه 3

 
«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.
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ماکروفاژ، یاخته هاي دارینه اي و ماستوسیت فاگوسیت محسوب می شوند. ائوزینوفیل ها به گویچه هاي سفید تعلق دارد، 20.گزینه 3
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 21.گزینه 3
124یاختۀ بیگانه می شود. گزینه هاي  ، و  موجب افزایش بیگانه خواري در درشت خوارها می شود.

آزمون با موفقیت جهت چاپ ایجاد شد
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میکروب

ژن آنتی

میکروب

صفحه 9

 
در التهاب از ماستوسیت هاي آسیب دیده و نیز در حساسیت از این یاخته ها، هیستامین ترشح می شود. 22.گزینه 1

 
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. 23.گزینه 2

 
: عرق و اشک با داشتن لیزوزیم سبب تحریک دیوارة سلولی و از بین رفتن باکتري ها می شوند. گزینۀ  24.گزینه 1

: در الیۀ درونی پوستت، رشته ها به طرز محکمی به هم تابیده اند و مانع نفوذ میکروب ها می شوند. اسید معده میکروب هاي گزینۀ 

 
موجود در 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 

 
الف. (درست) همۀ گویچه هاي سفید توانایی تراگذري دارند. 25.گزینه 2

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.

 
الف. (درست) مادة زمینۀ (کالژن)، توسط یاخته هاي استخوانی ترشح می شود. 26.گزینه 4

ب. (درست) یاخته هاي عصبی هیپوتاالموس که هورمون هاي آزادکننده و مهار کننده ترشح می کنند. هم چنین یاخته هاي عصبی
هیپوتاالموس که انتهاي آکسون آن ها وارد هیپوفیز پسین می شوند، هورمون هاي ضد ادراري و اکسی توسین ترشح می کنند. هورمون ها،

 
پیک هاي شیمیایی دوربرد هستند.

 
ج. (درست) زاللیه توسط مویرگ هاي الیۀ میانی چشم ترشح می شود.

د. (درست) ماستوسیت ها، هیستامین ترشح می کنند.

 
: ائوزینوفیل ها به جاي بیگانه خواري، محتویات دانه هاي خود را روي انگل می ریزند. گزینۀ  27.گزینه 1

 
: 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 گزینۀ 

 
بیگانه 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 

: درون گره هاي لنفاوي، هم لنفوسیت ها ( ایمنی اختصاصی) و هم ماکروفاژها و یاخته هاي دندریتی ( ایمنی غیر گزینه  28.گزینه 4

 
اختصاصی) یافت می شوند.

 
:  دانستید که گره هاي لنفاوي هم محل تولید و هم محل تجمع لنفوسیت ها می باشند. گزینه 

: دانستید که در دوران جنینی، یاخته هاي خونی در اندام هایی مانند کبد و طحال ساخته می شوند. در کبد و طحال با کمک گزینه 

 
درشت خوار ها، گویچه هاي قرمز مرده تخریب می شوند.

: اینترفرون نوع  از یاخته هاي کشندة طبیعی و لنفوسیت هاي  ترشح می شود. این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه گزینه 
علیه یاخته هاي سرطانی دارد. اینترفرون نوع  عالوه بر یاختۀ آلوده به ویروس، بر یاخته هاي سالم مجاور هم اثر می کند و آنها را در

 
برابر ویروس مقاوم می کند.

 
: هر لنفوسیت  یا  در سطح خود، گیرنده هاي آنتی ژنی دارد که همگی از یک نوع اند. گزینه  29.گزینه 1

 
: 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 گزینه 
پادتن را داشته باشد.

تا زمانی که لنفوسیت ها در معرض آنتی ژن ها قرار نگرفته باشند، و آنتی ژن شناسایی نشود، لنفوسیت غیر فعال است. 30.گزینه 4
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.
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.طبق شکل مقابل واکسن می تواند از میکروب کشته شده ، غیر فعال یا آنتی ژن هاي آن تشکیل شده باشد. گزینۀ  31.گزینه 3

میکروب

به مخصوص سطحی هاي ژن آنتی هر میکروبی
.دارد را خود

میکروب کشته شده از1
.شود می استفاده واکسن عنوان به آن
هاي ژن آنتی یا فعال شده غیر،2

و خاطره یاختۀ،شود وارد بدن به واقعی میکروب وقتیشود می تولید پادتن و لنفوسیت خاطره
دارند را آن ها آمادگی مقابله با پادتن

34

. مواد حساسیت زا، نوعی مولکول شیمیایی هستند که می توانند سبب تحریک ماستوسیت ها و تولید هیستامین می شوند. اسیب گزینۀ 

 
بافتی هم به دلیل اسیب به ماستوسیتها سبب ترشح هیستامین می شود.

. یاخته هاي حاصل از تقسیم یاخته هاي لنفوئیدي ، یاخته هاي کشنده طبیعی ، لنفوسیت هاي  و  هستند . یاخته هاي گزینۀ 

 
کشنده طبیعی ، گیرنده انتی ژنی ندارند.

. انتی ژن به معناي مولکولی است که توسط لنفوسیت هاي  و  شناسایی می شود. گزینۀ 

1
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آزمون با موفقیت جهت چاپ ایجاد شد
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صفحه 10

در انسان انواع مختلفی از یاخته هاي بیگانه خوار شناسایی شده اند. نوتروفیل، ماکروفاژ و یاخته هاي دارینه اي از 32.گزینه 4

 
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. 

33.گزینه 4

خواردرشت

خواريبیگانه

هاي مکملکردن پروتئینفعال

بیگانهیاختۀ منفذ

نابودي یاخته ها

هايژنآنتیدادنرسوب
محلول

سازيخنثیهاچسباندن رسوبهمبه

افزایششود بهمنجر می

شودمیهاروشاینباژنشدن آنتیفعالباعث غیرژنبه آنتیاتصال پادتن

باکتري

باکتري

ویروس

مربوط به گزینه                                        

 
برسی گزینه ها:

. واکسن، حاوي آنتی ژن است و دستگاه ایمنی را وادار به تولید پادتن و یاختۀ خاطره می کند. پس ایمنی حاصل از واکسن همیشه

 
فعال است.

 
. افراد ناقل ویروس ( آلوده ) که هنوز عالمتی از ایدز را نشان نمی دهند، بیمار محسوب نمی شوند. اما می توانند ناقل بیماري باشند.

 
. ماستوسیت که نوعی یاختۀ بیگانه خوار محسوب می شود، در پاسخ به ورود مادة حساسیت زا، هیستامین ترشح می کند.

. در بیماري مالتیپل اسکلروزیس، میلین اطراف یاخته هاي عصبی مغز ونخاع مورد حمله قرار می گیرد. میلین اطراف یاخته هاي

 
دستگاه عصبی محیطی مورد حمله قرار نمی گیرند. 

 
): ماکروفاژها خاصیت تراگذري ندارند.  گزینه ( 34.گزینه 3

 
): یاختۀ کشنده طبیعی که آن هم نوعی لنفوسیت است، که در خط دوم دفاعی که غیر اختصاصی است، نقش دارد.  گزینه (

 
): اینترفرون نوع دو از لنفوسیت  و یاخته کشنده طبیعی ترشح می شود. هر دو لنفوسیت هستند. گزینه (

 
): پادتن همراه مایعات بین یاخته اي، خون و لنف به گردش در می آید.  گزینه (

 
): الیۀ بیرونی پوست شامل چندین الیۀ یاخته پوششی است که خارجی ترین یاخته هاي آن مرده اند.  گزینه ( 35.گزینه 4
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صفحه 11

 
): 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 گزینه (

 
پوششی و آنزیم لیزوزیم وجود دارد.

 
مورد (الف): قرار گرفتن پروتئین هاي مکمل روي میکروب ها باعث تسهیل بیگانه خواري می گردد. 36.گزینه 4

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. 

ترشحات مخاطی، عرق و اشک حاوي آنزیم لیزوزیم هستند. آنزیم لیزوزیم با تخریب دیوارة سلولی باکتري ها سبب 37.گزینه 3
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 فرزند 38.گزینه 4
منتقل شود.

 
تراگذري و خروج از خون از ویژگی هاي همۀ گویچه هاي سفید است. 39.گزینه 1

 
موارد "الف" و "ب" به درستی بیان شده است. 40.گزینه 2

 
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.

 
موارد (الف)، (ب) و (ث) به نادرستی تکمیل می کنند. 41.گزینه 3

 
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 ت. ( درست ) برخی گویچه هاي سفید شرکت کننده در دفاع اختصاصی شامل 

 
آلوده به ویروس را مستقیما نابود می کنند.

 
ث. ( نادرست ) همۀ یاخته هاي زندة بدن داراي تولید وذخیرة انرژي هستند.

 
. عامل آنفلوانزاي پرندگان ویروسی است نه باکتري. 42.گزینه 3

 
. 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.

 
تراگذري و خروج از خون از ویژگی هاي همۀ گویچه هاي سفید است.  43.گزینه 1

 
موارد "الف" و "ب" و "ج" به درستی بیان شده است. 44.گزینه 3

 
بخش " الف" پروتئین مکمل و بخش "ب" پادتن را نشان می دهد.

 
بررسی موارد:

 
الف: پروتئین هاي مکمل و پادتن هر دو پروتئینی هستند و واحد هاي سازندة آنها، از آمینواسید است.

 
ب: پروتئین هاي مکمل، پس از برخورد با دِم پادتن متصل به آنتی ژن، فعال شده و تشکیل ساختار منفذ می دهند.

 
ج: پروتئین هاي مکمل همانند مولکول هاي پادتن سبب افزایش بیگانه خواري می شوند.

د: پروتئین هاي مکمل، همانند مولکول هاي پادتن از پروتئین هاي محلول در خوناب هستند.

 
گویچه هاي سفید و قرمز بعد از تولید در مغز استخوان براي ورود به خون از بین یاخته هاي پوششی عبور می کنند. 45.گزینه 4

 
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.
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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 ورود 46.گزینه 2

 
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. گزینه 

 
) مادة مخاطی که چسبناك است، میکروب ها را به دام می اندازد و از پیش روي میکروب ها جلوگیري می کند. گزینه 

) در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط پوست، از جمله اسیدي بودن، سازش یافته اند. این میکروب گزینه 

 
ها از تکثیر میکروب هاي بیماري زا جلوگیري می کنند، چون در رقابت براي کسب غذا بر آنها پیروز می شوند.
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صفحه 12

 
پرفورین باعث ایجاد منفذ در سلول هاي آلوده به ویروس می شود (نه خود ویروس!!). 47.گزینه 4

 
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 گزینۀ «
زیاد می کند.

یاخته هاي کشندة طبیعی همانند لنفوسیت هاي  کشنده، با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذي در غشا ایجاد می  48.گزینه 4

 
کند. سپس با وارد کردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامه ریزي شدة یاخته می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): پروتئین پرفورین در غشاء یاخته هاي ناسالم خودي (مثال یاختۀ سرطانی و آلوده به ویروس) جاي می گیرد نه در غشاء گزینۀ (
عامل بیماري زا.

): یاخته هاي دارینه اي برخالف یاخته هاي کشندة طبیعی می توانند قسمت هایی از میکروب ها را به گروهی از یاخته هاي ایمنی گزینۀ (

 
معرفی کنند. 

): یاخته هاي کشندة طبیعی، لنفوسیت هاي دومین خط دفاعی بدن هستند و همچنین ائوزینوفیل ها نیز در دومین خط دفاعی گزینۀ (

 
بدن فعالیت می کنند، البته با دو مکانیسم متفاوت. 

ایمنی حاصل از سرم، ایمنی غیرفعال است، لنفوسیت ها فعال نمی شوند و به دنبال آن، یاختۀ پادتن ساز نیز ایجاد نمی  49.گزینه 2

 
شود و پادتن در بدن تولید نشده و یاختۀ خاطره اي نیز پدید نیامده است.  

 
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 می  ) یاختۀ پادتن ساز و  از رشد و تکثیر لنفوسیت  پس از شناسایی آنتی ژنی، دو نوع یاخته،  50.گزینه 4

 
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  گزینۀ (

 
ها در 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 گزینۀ (

 
افزایش (تشدید) فعالیت یاخته هاي درشت خوار شود.
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