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ینه 3 گز 1

، به علت وجود آنتی ژن های  و  بر روی غشاء گلبول های قرمز، شخص فاقد هرگونه آنتی بادی (پادتن)  و  در پالسمای خون خود است، اما در فرد با گروه خونی 

) فرد دهنده به خون فرد گیرندۀ فاقد آنتی ژن  ازآنجایی که چندین بار خون (گلبول های قرمز) از فردی با گروه خونی  دریافت کرده است به علت ورود آنتی ژن های  (

)، پادتن ضد  و سلول های  خاطرۀ مربوط به این پادتن در بدن فرد گیرنده تولید می شوند. دریافت چندین بارۀ چنین خونی موجب تولید سلول های  خاطره ای ) 

بیشتر و نیز مقادیر بسیار زیادی پالسموسیت های ترشح کنندۀ پادتن ضد  در فرد دریافت کننده می شود که منجر به واکنش آگلوتیناسیون شدید خون فرد دهنده در بدن شخص

دریافت کننده می شود.
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ینه 1 گز 2

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.

ینه 2 گز 3

مونوسیت ها پس از خروج از خون به ماکروفاژ یا یاخته های دارینه ای تبدیل می شوند که هر دو نوع یاخته توانایی بیگانه خواری در خارج از خون را دارند.

ینه 4 گز 4

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.

ینه 3 گز 5

باتوجه به شکل ۱۰ صفحۀ ۷۲ زیست شناسی ۲، غدۀ تیموس در جلوی محل دو شاخه شدن نای و در بین دو شش قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: تیموس در دوران نوزادی و کودکی فعالیت زیادی دارد اما به تدریج از فعالیت آن کاسته می شود و اندازۀ آن تحلیل می رود.

گزینه ۲: در رگ های لنفی، گویچه قرمز بالغ یافت نمی شود.

گزینه ۴: مویرگ های تیموس به صورت سوراخ دار (منفذدار) هستند.
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ینه 4 گز 6

باتوجه به شکل ۳ صفحه ۶۷ کتاب زیست شناسی ۲، یاخته های دارینه ای در الیۀ بیرونی پوست قرار گرفته اند که پس از بیگانه خواری میکروب ها، قسمت هایی از آن ها را در گره های

لنفی به یاخته های ایمنی (گروهی از لنفوسیت ها) ارائه می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: در سطح پوست میکروب های غیربیماری زایی زندگی می کنند که با شرایط اسیدی سطح پوست سازش یافته اند.

گزینه ۲: لیزوزیم در سطح پوست و چشم وجود دارد و ماده ای چسبناک (منظور مادۀ مخاطی) در این سطح ترشح نمی شود.

گزینه ۳: در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط پوست، ازجمله اسیدی بودن، سازش یافته اند. این میکروب ها از تکثیر میکروب های بیماری زا جلوگیری

می کنند.

ینه 2 گز 7

تعداد ائوزینوفیل ها در خون به دنبال بیماری های ناشی از کرم های انگلی افزایش می یابند و محتویات دانه های خود را ازطریق برون رانی به روی انگل می ریزند. در فرآیند برون رانی

با ادغام غشای ریزکیسه با غشای یاخته، مساحت سطح غشای یاخته ای ائوزینوفیل افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: ائوزینوفیل ها، هستۀ دوقسمتی دمبلی شکل و دانه های روشن درشت در میان یاخته های خود دارند.

گزینه ۳: ائوزینوفیل ها، هیستامین ترشح نمی کنند.

گزینه ۴: ائوزینوفیل ها ازطریق آزادسازی محتویات درون دانه های خود باعث از بین رفتن کرم های انگل می شوند.

ینه 4 گز 8

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

مونوسیت ها، از خون خارج می شوند و پس از خروج، تغ�ر 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.

ینه 1 گز 9

اینترفرون نوع II در مبارزه علیه یاخته های سرطانی نقش مهمی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) یاختۀ کشندۀ طبیعی و لنفوسیت های Tکشنده، با ترشح پرفورین و آنزیم، "مرگ برنامه ریزی شده" را به راه می اندازند.

۳) اینترفرون نوع II از یاخته های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت های T ترشح می شود که هر دو نوعی لنفوسیت محسوب می شوند.

4) ماستوسیت ها و بازوفیل ها می توانند هیستامین ترشح کنند که هر دو یاخته مربوط به دفاع غیراختصاصی هستند.
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ینه 4 گز 10

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.

HIV در صورت آلوده شدن توسط ویروس (کمک کننده T مانند لنفوسیت) را ترشح می کنند. یاخته های ایمنی اختصاصی I گزینه ۲) یاخته های آلوده به ویروس، اینترفرون نوع

می توانند اینترفرون نوع I ترشح کنند.

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

ینه 2 گز 11

شکل، نشان دهندۀ الیه های مختلف پوست است. موارد 1 تا 3 به ترتیب: الیۀ بیرونی (اپیدرم)، الیۀ درونی (درم) و رشته های کشسان و کالژن هستند.

بررسی گزینه ها:

۱) در الیۀ درونی، بافت پیوندی رشته ای وجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده اند. رشته های کشسان و کالژن توسط سلول های بافت پیوندی ساخته و ترشح

می شوند.

2) در زیر یاخته های بافت پوششی، بخشی به نام غشای پایه وجود دارد که این یاخته ها را به یکدیگر و به بافت های زیر آن، متصل نگه می دارد. غشای پایه، شبکه ای از

رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.

۳) الیۀ بیرونی شامل چندین الیۀ یاختۀ پوششی است که خارجی ترین یاخته های آن مرده اند.

4) همان طور که در شکل فصل حواس می بینید، گیرنده های فشار در الیۀ بیرونی قرار ندارند.

ینه 1 گز 12

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.

ینه 1 گز 13

لنفوسیت های T می توانند اینترفرون نوع  تولید کنند و اگر به ویروس آلوده شوند، می توانند اینترفرون نوع  نیز تولید کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": پروتئین های دفاعی که در پی برخورد با میکروب ها فعال می شوند، پروتئین های مکمل هستند. عالوه بر پروتئین های مکمل، پروتئین های دفاعی دیگری نیز وجود دارند

که محلول در خوناب هستند و فعال می باشند؛ مانند پادتن ها.

گزینۀ "۳": چون عوامل بیماری زای بزرگ تر مثل کرم های انگلی، قابل بیگانه خواری نیستند، ائوزینوفیل ها ترشحات خود را به روی انگل ها می ریزند.

گزینۀ "۴": یاخته های پادتن ساز تقسیم نمی شوند.

III

ینه 1 گز 14

باتوجه به شکل کتاب درسی، سه مورد از چهار روش عمل پادتن ها منجر به افزایش بیگانه خواری شده است، البته در صورت فعال شدن پروتئین های مکمل نیز درنهایت یاخته های

بیگانه نابود می شوند و یاخته های مرده توسط یاخته های بیگانه خوار از بین خواهند رفت؛ بنابراین، می توان گفت که همواره در پی اتصال پادتن به آنتی ژن، فعالیت یاخته های

بیگانه خوار (مانند درشت خوار) افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": پروتئین های مکمل زمانی فعال می شوند که یاخته بیگانه وارد بدن شود و در پاسخ به ورود سم یا پادزهر فعال نمی شوند. پادزهر سم مار حاوی پادتن هایی است که با

اتصال به مولکول های سم، باعث خنثی شدن آن ها می شوند.

گزینۀ "۳": بعضی پادتن ها روی سطح لنفوسیت B قرار می گیرند و به عنوان گیرندۀ آنتی ژن عمل می کنند، اما یاختۀ پادتن ساز گیرندۀ آنتی ژنی ندارد، پس هیچ یک از پادتن ها روی

سطح آن قرار نمی گیرند.

گزینۀ "۴": یاخته های لنفوسیت Tکمک کننده، پرفورین و آنزیم ترشح نمی کنند و مرگ برنامه ریزی شده را به راه نمی اندازند.
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ینه 4 گز 15

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.

ینه 4 گز 16

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.

ینه 3 گز 17

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 اصًال 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.

ینه 2 گز 18

در دیابت نوع I، دستگاه ایمنی به یاخته های تولیدکنندۀ انسولین حمله می کند و آن ها را از بین می برد. یاخته های تولیدکنندۀ انسولین متعلق به جزایر النگرهانس پانکراس

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) از بین رفتن لنفوسیت های T کمک کننده، به تضعیف کل دستگاه ایمنی، حتى لنفوسیت های B می انجامد.

٣) گاهی دستگاه ایمنی یاخته های خودی را به عنوان غیرخودی شناسایی و به آن ها حمله می کند و باعث بیماری می شود.

۴) پاسخ دستگاه ایمنی به مادۀ حساسیت زا، ترشح هیستامین از ماستوسیت ها و بازوفیل ها است. ماستوسیت ها مانند یاخته های دندریتی در بخش هایی از بدن که با محیط

بیرون در ارتباط اند، به فراوانی یافت می شوند.

ینه 2 گز 19

T ویروس آنفلوانزای پرندگان سبب می شود دستگاه ایمنی بیش ازحد فعالیت کند. بدین ترتیب، با افزایش فعالیت مغز استخوان و غده تیموس به تولید بیشتر لنفوسیت های

می انجامد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) حشرات دارای چشم مرکب و دستگاه تنفس نایدیسی هستند که شش ندارند.

٣) این ویروس سبب افزایش فعالیت مغز استخوان می شود.

۴) پرندگان، دارای شش و کیسه های هوادار می باشند.

ینه 2 گز 20

پادتن ها، با خنثی سازی ویروس ها و باکتری ها، رسوب دادن آنتی ژن های محلول و به هم چسباندن میکروب ها باعث افزایش بیگانه خواری درشت خوارها می شوند.

ینه 4 گز 21

درشت خوارها توانایی شناسایی یاخته های خودی از بیگانه را دارند، اما یکی دیگر از وظایف آن ها از بین بردن یاخته های مرده بافت های خودی و بقایای آن ها است.

نوتروفیل ها نیروهای واکنش سریع اند و همانند یاخته های دارینه ای توانایی شناسایی یاخته های خودی از بیگانه را دارند.
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ینه 4 گز 22

قرار گرفتن پروتئین های مکمل روی میکروب ها باعث تسهیل بیگانه خواری می گردد.

پادتن ها با رسوب دادن آنتی ژن های محلول و به هم چسباندن میکروب ها و خنثی سازی آن ها باعث افزایش بیگانه خواری می گردند.

پرفورین با از بین بردن یاخته های آلوده، ازطریق مرگ برنامه ریزی شده باعث افزایش فاگوسیتوز می گردد. زیرا پاک سازی بدن از یاخته های مرده یا بقایای آن ها بر عهده

فاگوسیت ها است.

اینترفرون نوع II از یاخته های کشنده طبیعی و لنفوسیت های T ترشح می شود و درشت خوارها را فعال می کند.

ینه 4 گز 23

مونوسیت هایی که وارد بافت می شوند به درشت خوار یا یاخته های دارینه ای تبدیل می شوند.

درشت خوارهای موجود در کبد و طحال سبب پاک سازی گویچه های قرمز مرده می شوند، درحالی که یاخته های دارینه ای عالوه بر بیگانه خواری در الیه بیرونی پوست، قسمت هایی

از میکروب را در سطح خود قرار می دهند. سپس خود را به گره های لنفاوی نزدیک می رسانند تا این قسمت ها را به لنفوسیت های غیرفعال ارائه کنند.

ینه 2 گز 24

موارد اول و سوم صحیح هستند.

مورد اول) اگر نوتروفیل ها به ویروس آلوده شوند، می توانند اینترفرون نوع I تولید کنند.

مورد دوم) دقت کنید در نوتروفیل ها یک هسته وجود دارد که چندقسمتی است.

مورد سوم) این یاخته ها ازطریق تنفس یاخته ای، ATP تولید می کنند.

مورد چهارم) دقت کنید نوتروفیل ها در دومین خط دفاعی شرکت دارند، نه در خطوط (خط اول و دوم) دفاع غیراختصاصی!

ینه 4 گز 25

لنفوسیت هایی که در خون مشاهده می شوند، عبارت اند از: یاخته های کشندۀ طبیعی، لنفوسیت های B و T بالغ، لنفوسیت های B و T خاطره و گروهی از لنفوسیت های نابالغ.

همۀ این لنفوسیت ها توانایی دیاپدز دارند و درنتیجه طبق شکل کتاب، برای عبور از دیواره مویرگ تغ�ر شکل می دهند. همۀ این یاخته ها یک هسته درشت و میان یاخته کمی

دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) برای لنفوسیت های نابالغ صحیح نیست.

۲) برای لنفوسیت های خاطره صحیح نیست.

٣) برای لنفوسیت های نابالغ و یاخته های کشنده طبیعی صحیح نیست.

ینه 2 گز 26

موارد دوم و سوم صحیح اند.

بررسی موارد:

مورد اول) مرگ یاخته ها می تواند تصادفی باشد؛ مثًال در بریدگی یا سوختگی ها، یاخته ها آسیب می بینند و از بین می روند. به این حالت، بافت مردگی گفته می شود. ولی مرگ

برنامه ریزی شدۀ یاخته در بعضی یاخته ها و در شرایط خاص ایجاد می شود.

مورد دوم) پس ازاین فرآیند، یاختۀ مرده توسط بیگانه خوارها، بیگانه خواری می شود.

مورد سوم) این فرآیند با رسیدن عالئمی به یاخته شروع می شود. به دنبال این رخداد، در چند ثانیه پروتئین های تخریب کننده در یاخته شروع به تجزیۀ اجزای یاخته و مرگ آن

می کنند.

مورد چهارم) یاختۀ کشندۀ طبیعی (لنفوسیت دفاع غیراختصاصی)، به یاختۀ سرطانی متصل می شود، با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذی در غشای یاخته ایجاد می کند. سپس

با وارد کردن آنزیمی (نه انواع آنزیم ها) به درون یاخته، باعث مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته می شود.

ینه 4 گز 27

، دو میانک در یاخته، وجود دارد. در انتهای مرحلۀ تلوفاز چهار عدد میانک در یاخته مشاهده می شود که هرکدام از ۲۷ لولۀ پروتئینی ساخته شده اند؛ اما در مرحلۀ 

بررسی سایر گزینه ها:

۱) دقت کنید اغلب رشته های دوک تا وسط یاخته کشیده می شوند.

۲) کروموزوم ها در مرحلۀ پرومتافاز حداکثر فشردگی را ندارند.

٣) لنفوسیت B قابلیت انجام تقسیم میوز را ندارد و تتراد تشکیل نمی دهد.

G۱
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ینه 4 گز 28

یکی از ویژگی های دومین خط دفاع غیراختصاصی، شناسایی بیگانه ها بر اساس ویژگی های عمومی آن ها است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) ماکروفاژها توانایی از بین بردن یاخته های مردۀ بافت ها را دارند و در خون مشاهده نمی شوند.

۲) برای لنفوسیت های B و T صادق نیست.

۳) برای لنفوسیت های B صادق نیست.

ینه 2 گز 29

تیموس نوعی غده درون ریز است و از یاخته های بافت پوششی غده ای تشکیل شده است. این غده در جلوی نای قرار دارد و در دوران نوزادی و کودکی دارای فعالیت زیادی است.

مغز قرمز در استخوان قرار دارد.

ینه 3 گز 30

موارد اول، دوم و پنجم جمله را نادرست تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

مورد اول) دقت کنید همۀ لنفوسیت های B و T پس از بلوغ ابتدا به جریان خون وارد می شوند.

مورد دوم) همۀ لنفوسیت های B و T توانایی عبور از دیوارۀ مویرگ ها را دارند (دیاپدز).

مورد سوم) برخی از لنفوسیت ها (مثل لنفوسیت های خاطره) در خارج از مغز استخوان تولید می شوند.

مورد چهارم) برخی از لنفوسیت های ایمنی اختصاصی، مانند لنفوسیت T کشنده می توانند با برون رانی پرفورين باعث نابودی یاخته های آلوده به ویروس شوند.

مورد پنجم) دقت کنید همۀ یاخته های زنده بدن به علت تولید و مصرف ATP (انرژی نهفته)، توانایی تولید و ذخیره انرژی را دارند.

ینه 3 گز 31

بررسی گزینه ها:

۱) ویروس HIV به نوع خاصی از لنفوسیت های T حمله می کند.

۲) ویروس HIV نمی تواند ازطریق نیش حشرات منتقل شود.

۳) در فرد مبتال به ایدز، از لنفوسیت های T آلوده به ویروس اینترفرون نوع I آزاد می شود.

۴) در فرد مبتال به ایدز، به علت از بین رفتن لنفوسیت های T کمک کننده، در فعالیت لنفوسیت های B و T اختالل ایجاد می شود.

ینه 3 گز 32

لنفوسیت های B در مغز استخوان و لنفوسیت های T در تیموس بالغ می شوند و هر دوی آن ها پس از بالغ شدن وارد جریان خون می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": لنفوسیت های B با تولید یاختۀ پادتن ساز باعث تولید پادتن می شوند و پادتن به تنهایی نمی تواند باعث نابودی عوامل بیگانه شود. به عنوان مثال اتصال پادتن به

میکروب باعث افزایش بیگانه خواری درشت خوار می شود.

گزینۀ "۲": بعضی لنفوسیت های دفاع اختصاصی می توانند از خون خارج شوند و در فضای بین یاخته ها یا لنف فعالیت نمایند، اما همۀ آن ها قرار نیست به طور پیوسته وارد و

خارج شوند.

گزینۀ "۴": لنفوسیت ها الزامًا به یاختۀ خاطره تبدیل نمی شوند، بلکه درصورتی که با آنتی ژن برخورد کنند، از تقسیم آن ها یاختۀ خاطره پدید می آید. ضمنًا همۀ لنفوسیت ها هم

نمی توانند تقسیم شوند. مثًال لنفوسیت T کشنده تقسیم نمی شود.

ینه 2 گز 33

موارد "الف و د" جمله را به طور صحیح تکمیل می کنند:

الف) سرم حاوی پادتن آماده است و باعث تولید یاخته های خاطره نمی شود، درحالی که واکسن دستگاه ایمنی را تحریک می کند و باعث تولید یاخته های خاطره می شود.

ب) ورود آنتی ژن به بدن می تواند باعث تولید یاخته های پادتن ساز شود.

ج) در هر دو مورد، به علت وجود پادتن های آماده، شناسایی و مبارزه با آنتی ژن سریع انجام می شود.

د) بدن در برابر ورود آنتی ژن و همچنین در برابر واکسن، یاختۀ خاطره و پادتن می سازد.
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ینه 3 گز 34

گویچه های سفیدی که شبیه نیروهای واکنش سریع عمل می کنند، نوتروفیل ها هستند. مگاکاریوسیت ها و نوتروفیل ها هر دو از یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۱": یاخته هایی که از تغ�ر مونوسیت ها حاصل می شوند، عبارت اند از یاخته های دندریتی درشت خوار. یاخته های دندریتی در از بین بردن بقایای یاخته های مرده بافت های

بدن انسان نقشی ندارند.

گزینه "۲": گویچه های سفیدی که یک هستۀ لوبیایی شکل و قابلیت دیاپدز دارند، مونوسیت ها هستند، در حالی که بازوفیل ها و ماستوسیت ها با ترشح هیستامین قطر رگ را

افزایش می دهند.

گزینه "۴": گویچه هایی با یک هستۀ گرد یا بیضی، لنفوسیت ها هستند. لنفوسیت های B و T که در دفاع اختصاصی نقش دارند، به ترتیب در مغز قرمز استخوان و تیموس توانایی

شناسایی آنتی ژن را کسب می کنند، اما یاختۀ کشندۀ طبیعی نوع دیگری از لنفوسیت ها است که در دفاع غیراختصاصی نقش دارد؛ بنابراین قادر به تشخیص آنتی ژن اختصاصی

نیست.

ینه 3 گز 35

پروتئین هایی که در شکل دیده می شوند، پروتئین های مکمل نام دارند. پروتئین های مکمل ازطریق تغ�ر در عملکرد غشای میکروب باعث مرگ آن می شوند و قادر به راه اندازی

مرگ برنامه ریزی شده در یاخته نیستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه "۱": پروتئین های مکمل می توانند یکدیگر را فعال کنند.

گزینه "۲": پس از فعالیت هر دوی این پروتئین ها، یاخته های مورد حمله می میرند و درشت خوارها یاخته های مرده را از بین می برند.

گزینه "۴": مولکول های پرفورين باعث ایجاد منافذی در غشای یاختۀ هدف و ورود آنزیم خاصی به یاختۀ هدف می شوند که نتیجۀ آن مرگ یاخته است. پروتئین های مکمل نیز با

ایجاد منافذی باعث می شوند کنترل غشا در ورود و خروج مواد از بین برود. پس در این حالت نیز موادی وارد یاخته خواهد شد که نتیجۀ آن مرگ یاخته ای است.

ینه 4 گز 36

لنفوسیت ها قدرت فاگوسیتوز ندارند. پس هر فاگوسیت موجود در خون به عنوان بخشی از ایمنی غیراختصاصی عمل می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": لنفوسیت ها که یاخته های ایمنی با قدرت تکثیر هستند گیرنده های آنتی ژنی دارند.

گزینۀ "2": مونوسیت ها پس از خروج از رگ به ماکروفاژ یا یاخته دندریتی تبدیل می شوند.

گزینۀ "3": بازوفیل ها هیستامین تولید می کنند و دیاپدز نیز دارند.

ینه 4 گز 37

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.

ینه 4 گز 38

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.
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ینه 4 گز 39

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)

ینه 4 گز 40

تمام موارد نادرست است.

بررسی موارد:

الف) بلوغ لنفوسیت های T نابالغ در غدۀ تیموس صورت می گیرد.

ب) لنفوسیت های T نابالغ از جریان خون عبور کرده و به تیموس می روند.

ج) یاخته های کشندۀ طبیعی (نوعی لنفوسیت) در دومین خط دفاع غیراختصاصی فعالیت می کنند.

د) لنفوسیت های B پس از تمایز به یاخته های پادتن ساز، پادتن تولید می کنند. پادتن ها با اتصال به آنتی ژن های سطح ویروس آن را خنثی می کنند و در نهایت ویروس ها توسط

درشت خوارها نابود می شوند.

ینه 3 گز 41

از عالئم دیابت شیرین، تشنگی فرد بیمار است. هیپوتاالموس با اثر بر هورمون ضدادراری آب را در بدن حفظ می کند.

بیماری مالتیپل اسکلروزیس بیماری خود ایمنی است. یکی از اختالل های آن آسیب به دستگاه عصبی مرکزی است که فرد دچار اختالل در حرکات بدن می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": بیماری ایدز نوعی نقص ایمنی اکتسابی است که نوع خاصی از لنفوسیت های بدن (کمک کننده) آلوده به ویروس ایدز می شوند. بیماری مالتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری

خود ایمنی که در آن یاخته های خودی به عنوان بیگانه شناخته می شوند.

، یاخته های دفاعی بدن به سلول های درون ریز سازندۀ هورمون انسولین در جزایر النگرهانس لوزالمعده حمله می کنند. گزینۀ "۲": در بیماری دیابت نوع 

گزینۀ "۴": در دیابت نوع  گیرنده های انسولین به انسولین پاسخ نمی دهند. دستگاه ایمنی بدن فعال نمی شود.

I

II

ینه 2 گز 42

ماستوسیت ها که در دومین خط دفاعی بدن قرار دارند می توانند با ترشح هیستامین در دیوارۀ مویرگ های بخش ملتهب مؤثر باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": رشته های به هم تابیدۀ محکم در فضای بین یاخته ای بافت پیوندی رشته ای درم قرار دارد.

گزینۀ "3": اگر اینترفرون نوع یک از خود یاخته های کشندۀ طبیعی آلوده به ویروس ترشح شود می تواند در مبارزه با عامل بیماری زای ویروسی دخیل باشد.

گزینۀ "۴": مونوسیت و نوتروفیل تراگذاری دارند و مونوسیت در بافت به درشت خوار (ماکروفاژ) و یا یاختۀ دندریتی تبدیل می شود.

ینه 3 گز 43

گزینۀ "۱": عطسه، سرفه و استفراغ سبب بیرون راندن میکروب ها می شوند (نه از بین رفتن و نابودی آن ها.)

گزینۀ "۲": تمامی میکروب ها هنگام ورود به بدن با خط اول دفاع بدن (پوست و الیۀ مخاطی) روبه رو می شوند.

گزینۀ "3": مثال این گزینه میکروب های بیماری زای روی پوست است که توسط لیزوزیم عرق از بین می روند.

گزینۀ "۴": در دفاع اختصاصی پاسخ دستگاه ایمنی فقط بر همان نوع میکروب مؤثر است و بر میکروب هایی از انواع دیگر اثری ندارند.

ینه 4 گز 44

محل برخورد با آنتی ژن می تواند در محل بالغ شدن لنفوسیت ها باشد. پادتن تولیدشده با اتصال به میکروب ها و چسباندن آن ها به یکدیگر موجب غیرفعال شدن میکروب می شود و

بیگانه خواری درشت خوارها را تشدید می نماید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پادتن همراه مایعات بین یاخته ای، خون و لنف به گردش درمی آید و هرجا با میکروب برخورد کرد آن را نابود یا بی اثر می سازد. در ارتباط با یاخته های سرطانی یا آلوده

به ویروس لنفوسیت T پس از شناسایی آنتی ژن تکثیر می شود و لنفوسیت های T کشنده را پدید می آورد.

گزینۀ "۲": در دفاع غیراختصاصی یاخته های خونی تنها در خط دوم دفاعی نقش دارند.

گزینۀ "٣": نوتروفیل ها با تراگذری از دیوارۀ مویرگ خارج می شوند.
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ینه 4 گز 45

هیستون های موجود در هسته توسط ریبوزوم های آزاد سیتوپالسم ساخته می شوند. دقت کنید پروتئین های موجود در کریچه ها مانند گلوتن، پروتئین های ترشحی (پادتن ها) و

آنزیم های کافنده تن توسط ریبوزوم های مرتبط با شبكۀ آندوپالسمی تولید می شوند.

ینه 3 گز 46

ماستوسیت ها (نوعی بیگانه خوار) با ترشح هیستامین، باعث گشاد شدن رگ ها و افزایش نفوذپذیری آن ها می شود. درنتیجه سبب افزایش جریان خون و افزایش نشت خوناب به

خارج رگ می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) برای ماستوسیت ها صادق نیست.

2) یاخته های دارای انشعابات در اطراف خود شامل یاخته های دارینه ای و ماکروفاژها است. دقت کنید ماکروفاژها فقط در حبابک ها قرار ندارند؛ بلکه ممکن است در بخش های

دیگر بدن نیز یافت شوند.

4) در نخستین خط دفاعی بدن، ماکروفاژها شرکت نمی کنند.

ینه 2 گز 47

نوتروفیل ها به نیروهای واکنش سریع تشبیه می گردند و این یاخته ها توانایی تراگذری دارند. این یاخته ها توانایی بیگانه خواری و حمل مواد دفاعی (به مقدار کمتر) را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نوتروفیل ها از طریق بیگانه خواری نیز از بدن دفاع می کنند.

گزینۀ 3: دقت کنید اولین یاخته های بیگانه خوار شرکت کننده در التهاب، درشت خوارها هستند؛ اما این یاخته ها توانایی تراگذری ندارند، پس اولین یاخته های بیگانه خوار که طی

تراگذری وارد بافت آسیب دیده می شوند، نوتروفیل ها هستند که قادر به پاکسازی گویچه های قرمز نیستند.

گزینۀ 4: دقت کنید ممکن است مونوسیت پس از خروج از رگ خونی به یاختۀ دارینه ای تبدیل شود.

ینه 4 گز 48

یاخته های دندریتی همانند مونوسیت ها در دومین خط دفاعی بدن فعالیت می کنند. دومین خط دفاعی مربوط به واکنش های عمومی و سریع است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دقت کنید هر دو یاخته مربوط به دومین خط دفاعی بدن هستند. دومین خط شامل سازوکارهایی است که بیگانه ها را بر اساس ویژگی های عمومی آن ها شناسایی می کنند.

گزینۀ 2: یاخته های دندریتی در بافت ها از تغ�ر شکل یاخته های سازندۀ خود یعنی مونوسیت ها حاصل می شوند؛ نه از تقسیم آن ها!

گزینۀ 3: یاخته های دندریتی و مونوسیت ها هر دو توانایی بیگانه خواری دارند.

ینه 4 گز 49

در روند التهاب پس از تراگذری، مونوسیت ها می توانند به ماکروفاژها تبدیل شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دقت کنید بیگانه خواری، توسط بیگانه خوارهایی که قبًال در بافت مستقر بوده اند (مانند ماکروفاژهای مستقر در بافت)، شروع می شود.

گزینۀ 2: قبل از تراگذری، هیستامین منجر به خروج خوناب بیشتر به محل التهاب می شود، نه بعد از تراگذری آن ها.

گزینۀ 3: قبل از تراگذری، بیگانه خوارهای بافتی و یاخته های دیوارۀ مویرگ ها شروع به ترشح پیک های شیمیایی می کنند.

ینه 2 گز 50

بررسی گزینه ها:

1) نادرست - برای پرفورين صحیح نیست.

2) درست - هورمون های تیروئیدی با تنظیم میزان گلوکز در دسترس یاخته و هورمون کلسی تونین با اثر بر میزان کلسیم خوناب، بر فعالیت عضالت اسکلتی مؤثر هستند.

3) نادرست - در حالت طبیعی هموگلوبین درون گویچه های قرمز است و در خواب دیده نمی شود.

4) نادرست - گلیکوژن الزامًا در همۀ یاخته های زندۀ بدن ذخیره نمی شود بلکه در یاخته های ماهیچه ای و کبدی ذخیره می شود.
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ینه 4 گز 51

دقت کنید عالوه بر گویچه های سفید، گویچه های قرمز نیز بعد از تولید در مغز استخوان برای ورود به خون، از بین یاخته های پوششی مویرگ عبور می کنند.

الف) دقت کنید طبق کتاب زیست شناسی 1، اندام های لنفی همانند گره های لنفی مراکز تولید لنفوسیت ها هستند. (در صورت سؤال گفته  شده "هر یاخته ...")

ب) فرآیندی که در شکل نشان داده شده است، دیاپدز است که طی آن یاخته از رگ خارج می شود؛ اما گویچۀ قرمز به خون وارد می شود.

ج) برای گویچه های قرمز صادق نیست.

د) گویچه های قرمز قبل از ورود به خون، هستۀ خود را از دست می دهند و درنتیجه هسته و دنا ندارند.

ینه 2 گز 52

منظور صورت سؤال مونوسیت ها هستند.

مورد اول) می توانند در فرآیند پاسخ التهابی به عنوان یاختۀ هدف پیک شیمیایی ترشح شده از یاخته های دیوارۀ مویرگ (پوشش) قرار بگیرند.

مورد دوم) بسیاری از استخوان ها مغز قرمز دارند. این بخش یاخته های خونی را تولید می کند.

مورد سوم) مونوسیت ها بعد از دیاپدز به ماکروفاژ و یا یاخته های دارینه ای تبدیل می شوند و دیگر به خون بازنمی گردند.

مورد چهارم) مطابق شکل 20 فصل 4 زیست شناسی 1، مونوسیت ها از سایر گویچه های سفید خون بزرگ تر هستند.

ینه 3 گز 53

پروتئین های مکمل منافذی در بین فسفولیپیدهای غشاء میکروب ایجاد می کنند. پادتن ها نیز به فسفولیپیدهای غشا متصل می شوند.

دقت کنید پرفورین ها در غشاء یاخته های آلوده به ویروس و یاخته های سرطانی منفذ ایجاد می کنند، نه در غشاء میکروب.

ینه 1 گز 54

ائوزینوفیل ها، دارای هستۀ دوقسمتی دمبلی شکل هستند. در برابر عوامل بیماری زای بزرگ تری مثل کرم های انگل که قابل بیگانه خواری نیستند، ائوزینوفیل ها مبارزه می کنند.

ائوزینوفیل ها محتویات دانه های خود را به روی انگل می ریزند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: هیستامین مترشحه از بازوفیل ها (گویچه های سفید دارای میان یاخته با دانه های تیره) با گشاد کردن دیوارۀ رگ خونی سبب افزایش تراگذری گویچه های سفید می شود.

گزینۀ ۳: مونوسیت ها، دارای هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی هستند. این یاخته ها با عبور از دیوارۀ مویرگ، ممکن است به درشت خوارها تبدیل شوند. ماکروفاژها، یاخته های

هدف اینترفرون نوع  هستند.

گزینۀ ۴: یاخته های کشندۀ طبیعی منافذی را توسط پرفورین ها در غشاء یاختۀ خودی که یا آلوده به ویروس یا سرطانی هستند، ایجاد می کنند. این یاخته ها می توانند با وارد کردن

آنزیمی به درون  یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس، باعث مرگ برنامه ریزی  شدۀ آن ها شوند.

II

ینه 1 گز 55

بررسی موارد:

مورد اول: برای لنفوسیت های نابالغ خون صحیح نیست.

مورد دوم: برای لنفوسیت های نابالغ و یاختۀ کشندۀ طبیعی صحیح نیست. از طرفی همۀ لنفوسیت های B و T بالغ نیز در گره های لنفی نیستند.

مورد سوم: همۀ لنفوسیت ها، هستۀ درشت و میان یاختۀ اندکی دارند. این یاخته ها نسبت به سایر گویچه های سفید اندازۀ کوچک تری دارند.

مورد چهارم: گیرندۀ آنتی ژنی برای لنفوسیت های دفاع اختصاصی است و برای یاختۀ کشندۀ طبیعی صحیح نیست.

ینه 3 گز 56

دقت کنید در گره های لنفی عالوه بر لنفوسیت ها، بیگانه خوارهای بافتی مانند ماکروفاژها نیز حضور دارند. همۀ یاخته ها در غشاء خود دارای انواعی از پروتئین ها هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: برای لنفوسیت ها صحیح نیست.

گزینۀ ۲: یاخته های خاطره ممکن است در گره های لنفی نیز تولید شوند نه فقط مغز قرمز استخوان!

گزینۀ ۴: ماکروفاژها توانایی دیاپدز ندارند.
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ینه 1 گز 57

دقت کنید در پی تقسیم لنفوسیت B اولیه، یاخته های خاطره و پادتن ساز تولید می شود. یاخته های پادتن ساز، مولکول های پروتئینی پادتن را تولید می کنند. یاخته های خاطره،

گیرنده های آنتی ژنی را تولید می کنند.

مورد اول: دقت کنید در یاخته های پادتن ساز، هسته در مرکز سلول قرار ندارد.

مورد دوم: هم مولکول پادتن و هم گیرندۀ آنتی ژن، دو جایگاه اتصال به آنتی ژن را دارد.

مورد سوم: دقت کنید ممکن است ذرات غیرزنده (مانند ویروس ها) به بدن وارد شده باشند، پس الزامًا در شناسایی یاخته های بیگانه نقش ندارند.

مورد چهارم: برای پادتن صحیح است اما برای گیرندۀ آنتی ژنی صحیح نیست.

ینه 3 گز 58

دقت کنید در فردی که به ویروس HIV آلوده شده است و تعداد لنفوسیت های T کمک کننده به شدت کاهش یافته است، دستگاه ایمنی اختصاصی به طورکلی ضعیف می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: به علت نقش کلیدی لنفوسیت T کمک کننده، فعالیت دیگر لنفوسیت های T و B نیز مختل می شود.

گزینۀ ۲: به علت اختالل در فعالیت لنفوسیت های T، میزان تولید و ترشح اینترفرون نوع ۲ از این یاخته ها کاهش می یابد و درنتیجه میزان مقاومت بدن در برابر سرطان ها نیز

کمتر می شود.

گزینۀ ۴: اینترفرون نوع ۱ نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد است که سبب مقاومت یاخته های مجاور سلول آلوده در برابر ویروس می شود.

ینه 4 گز 59

همۀ موارد سؤال نادرست هستند.

مورد اول: دقت کنید بیماری نقرس نوعی بیماری التهابی است.

مورد دوم: نوتروفیل دارای هستۀ سه قسمتی است نه هسته های سه قسمتی!

مورد سوم: در پاسخ التهابی ممکن است اصًال باکتری وجود نداشته باشد.

مورد چهارم: درشت خوارهای مستقر در خود بافت ملتهب، نخستین یاخته هایی هستند که وارد عمل می شوند.

ینه 4 گز 60

بی مهرگانی مانند زنبورها و مهره دارانی مانند گربه و مار، فرومون ترشح می کنند. این جانوران همگی دارای اسکلت بیرونی یا درونی هستند که هم در حرکت جانور و همچنین در

حفاظت از اندام های درونی پیکر جانور نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: دقت کنید در حشرات تنفس نایدیسی مشاهده می شود و هموگلوبین در انتقال گازهای تنفسی نقش ندارد.

گزینۀ ۲: بی مهره ها فاقد دفاع اختصاصی هستند.

گزینۀ 3: برای زنبورها صحیح نیست.


