
٢٧ 

یازدهمجلسه 

  ...............های مکمل،  پروتئین............. ها  به طور معمول اینترفرون 
  .های سالم ساخته شوند  برخالف ـ امکان ندارد توسط یاخته)١
  .زای غیرزنده مبارزه کنند توانند با عوامل بیماری همانند ـ می) ٢
  .اردشده حمله کنندبرخالف ـ ممکن نیست به میکروب و) ٣
  .شوند های دفاع غیراختصاصی ترشح می همانند ـ فقط توسط یاخته) ٤

  ............... .ی هیستامین  کننده ی دفاعی ترشح هر یاخته 
  .گردد  جزئی از دومین خط دفاعی بدن محسوب می)١
  .خواری است نوعی یاخته با توانایی بیگانه) ٢
  .ها است ی مویرگ  قادر به تراگذری از دیواره)٣
  .شود در پوست و مخاط به فراوانی یافت می) ٤

  کدام گزینه، در مورد دومین خط دفاعی بدن انسان، نادرست است؟ 
  .کند زا فعالیت می های بیماری  به طور غیراختصاصی علیه میکروب)١
  .کند  خارجی، پاسخ سریع و عمومی ایجاد میی در برابر هر ماده) ٢
  .های خونی و غیرخونی در این خط فعالیت دارند یاخته) ٣
  .خوار، متعلق به این خط است ی سفید بیگانه هر گویچه) ٤

  خوار در بدن انسان، درست است؟ های بیگانه ی یاخته ی همه چند مورد، درباره 
  .های ایمنی نقش دارند ژن به یاخته ی آنتی ائهدر ار) الف
  .مانند هستند قادر به انجام حرکات آمیب) ب
  .اند ها ایجاد شده از رشد و تمایز مونوسیت) ج
  .بلعند  را مینهای درون خو در شرایطی، میکروب) د
١(1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

است، ............ خواری که  در یک فرد، هر بیگانه«نماید؟  کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می 
 ...........« 

  .های حاوی هیستامین دارد  در ایجاد عالئم حساسیت، مؤثر ـ ریزکیسه)١
  .شود  قادر به انجام تراگذری ـ نوعی نیروی واکنش سریع محسوب می) ٢
  .گیرد ی بنیادی میلوئیدی منشأ می  ـ از یاخته بافت پیوندی پوستن درفراوا) ٣
  .برد ها را از بین می ی بافت های مرده ی سفید ـ یاخته حاصل تغيير نوعی گویچه) ٤
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 ٢٨  

 یازدهمجلسه 

  )٩٠سراسری (  .های سالم بدن انسان، ممکن است فقط در یاخته...... ........تولید  
  پروترومبیناز) ٤  هیستامین) ٣  پرفورین) ٢   اینترفرون)١

  )٩٤سراسری خارج از کشور (  کدام گزینه، در مورد انسان درست است؟ 
  .ده دارندژنی، نقش اصلی را برعه ها، در نابودی هر آنتی  پادتن)١
  .های خونی شرکت دارند در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از یاخته) ٢
  .ای اگزوسیتوز شوند ها به فضاهای بین یاخته ی مویرگ توانند با صرف انرژی از دیواره ها می نوتروفیل) ٣
  .ها را تشدید نمایند د، فعالیت فاگوسیتهای سطحی خو توانند در محل تولید گیرنده می Bهای لنفوسیت) ٤

    .............تواند  را دارد، نمی............ در یک فرد سالم، هر یاخته موجود در خون که توانایی  
  ) با تغيير٩٥سراسری (

  . انجام دیاپدز ـ در طول حیات خود، از نظر ساختار و اندازه تغيير نماید)١
  .ها شناسایی کند خواری ـ یک میکروب خاص را از سایر میکروب بیگانه) ٢
  .ژنی داشته باشد ی آنتی ای ـ گیرنده ی یاخته چرخه G2ی ورود به مرحله) ٣
  .های تیره سیتوپالسمی داشته باشد ها ـ دانه ی رگ ی گشادکننده تولید ماده) ٤

ای به بدن، چند مورد در دفاع اختصاصی در برابر این انگل در انسان  یاخته پس از وارد شدن نوعی انگل تک 
  )٩٨ - گزینه دو(  تواند مؤثر باشد؟ می
  ها فعال شدن ائوزینوفیل) الف
  خوارها انهدام این انگل توسط بیگانه) ب
  های اختصاصی در برابر انگل سنتز پادتن) ج
  کشنده Tهای از بین بردن انگل توسط یاخته) د
١(1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

  )٩٨چی قلم(  .................خوارها،  مانند درشتموجود در خون ه.............. ی  همه 
  .بلعند ها را می زا آن های دندریتی ـ برای مقابله با عوامل بیماری  یاخته)١
  .دهند ها را انجام می ی بافت های مرده خوارهای ـ پاکسازی بقایای یاخته بیگانه) ٢
  .های ترشحی هستند های با منشأ میلوئیدی ـ فاقد توانایی تولید پادتن یاخته) ٣
  .دهند دار ـ در هنگام التهاب تراگذاری انجام می های سفید دانه گویچه) ٤

ی  یابد، کدام گزینه خوار افزایش می ی بیگانه ها، فعالیت نوعی یاخته ها توسط پادتن ژن سازی آنتی در پی خنثی 
  )٩٨چی قلم(  ها درست است؟ ی این یاخته درباره

  .شوند، از خون به موضع آسیب برود ها ترشح می های شیمیایی که از دیواره مویرگ تأثیر پیک تواند تحت  می)١
  .کند هایی باشد که عامل سطح فعال را ترشح می ها، مجاور یاخته ممکن نیست در حبابک) ٢
  .شوند  ایجاد میهایی با هسته چندقسمتی و با میان یاخته بدون دانه از تغييرشکل یاخته) ٣
  .شود در تعيين اجزای نهایی ترکیبی نقش دارد که در کبد تولید و خارج کبد ذخیره می) ٤
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 ٢٩  

 یازدهمجلسه 

  )٩٨چی قلم(  باشد؟ های مؤثر در خط دوم دفاعی بدن نادرست می ی پروتئین کدام عبارت درباره 
  .را هم بتوانند تولید کنند  I، اینترفرون نوعIIون نوعی اینترفر های تولیدکننده  امکان دارد یاخته)١
  .ها شود ها، موجب مرگ این یاخته ، با ایجاد منفذ در غشای باکتریIامکان ندارد اینترفرون نوع) ٢
  .های بدن انسان دچار آسیب شوند ًهای مکمل، مستقیما غشای یاخته ینامکان ندارد در اثر فعال شدن پروتئ) ٣
  .ها را داشته باشند های مکمل در خارج از خوناب، توانایی فعال شدن و مبارزه با میکروب امکان ندارد که پروتئین) ٤

  )٩٨سنجش   (  کدام گزینه، درست است؟ 
  .شوند های عمومی شناسایی می ها به سرعت و براساس ویژگی بیگانه در دومین خط دفاعی، )١
  .کنند های لنفاوی ارائه می های دندریتی و ماکروفاژها، ذرات بیگانه را به گره یاخته) ٢
  .شود ها به بدن می درم، مانع ورود میکروبای زیر  بافت پیوندی رشته) ٣
  . دفاع غیراختصاصی استتر از تر و قوی دفاع اختصاصی فرایندی سریع) ٤

  )٩٨سنجش (  ................اند،  ها به وجود آمده هایی که از تغييرشکل مونوسیت ی یاخته همه 
  .شوند خوارهای خارج از خون محسوب می ها، از جمله بیگانه  همانند ماستوسیت)١
  .کنند های مرده را پاکسازی می تههای مختلف از جمله کبد و طحال یاخ در اندام) ٢
  .سازند های لنفاوی می های ایمنی در گره هایی از میکروب را به یاخته قسمت) ٣
  .دهند ها را افزایش می با ترشح هیستامین، قطر و نفوذپذیری رگ) ٤
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