
 
 

 
 ٣٠  

 دوازدهمجلسه 

    کدام عبارت، به درستی بیان شده است؟ 
  .ژنی است ی آنتی ًی پادتن قطعا فاقد گیرنده ی تولیدکننده  هر یاخته)١
  .گیرد کشنده قرار می Tهای ی یاخته ی حاوی ویروس مورد حمله هر یاخته) ٢
  .تواند توسط دفاع اختصاصی فعال شود ی منفذ در غشای یاخته می هر پروتئین دفاعی ایجادکننده) ٣
  .سازش ترشح شده است های پادتن شود توسط یاخته  یک فرد دیده مینهر پادتنی که درون خو) ٤

    در کدام گزینه، عملکرد ذکرشده از پادتن با توضیح مقابل آن مطابقت دارد؟ 
  .دهد خوارها را کاهش می ، فعالیت درشتIIبرخالف اینترفرون نوع: ها یکروب خنثی کردن م)١
  .دهد خوارها را افزایش می همانند کورتیزول، فعالیت درشت: های محلول ژن رسوب دادن آنتی) ٢
  .دده خوارها را افزایش می همانند تب، فعالیت درشت: های مکمل فعال کردن پروتئین) ٣
  .دهدافزایش میخوارها را  برخالف پرفورین، فعالیت درشت: ها به هم چسباندن میکروب) ٤

  ............. .شود  که در گردش خون فرد سالم دیده می............. در دفاع اختصاصی، هر لنفوسیت  
  .شود  میترین قسمت نای بالغ ای جلوی پايين  بالغی ـ در غده)١
  .کند خوارها را فعال می بالغی ـ با ترشح نوعی اینترفرون، درشت) ٢
  .کند های دفاعی خود را به مایعات بدن ترشح می نابالغی ـ پس از بلوغ، پروتئین) ٣
  .آورد ی پرفورین را به وجود می های تولیدکننده نابالغی ـ پس از بلوغ و تحریک شدن، یاخته) ٤

    ................ .توانند  ، نمیTهای لنفوسیت............  Bهای لنفوسیت 
  .های ویروسی مبارزه کنند  برخالف ـ با بیماری)١
  .همانند ـ در ایجاد ایمنی فعال و غیرفعال نقش داشته باشند) ٢
  .ی هدف فعال کنند شده را در یاخته ریزی نامهبرخالف ـ مرگ بر) ٣
  .همانند ـ در اندامی به جز مغز استخوان تمایز یابند) ٤

  ) با تغيير٩٥سراسری (  ساز در انسان، درست است؟ های پادتنهای ترشحی یاختهی پروتئینچند مورد درباره 
  .اندکیل شدهپپتیدی تشی پلی  از چند رشته- الف
  .گیرندهای غشایی قرار می  پس از تولید درون ریزکیسه- ب
  .ها متصل گردندهای موجود در بافتتوانند به بعضی از یاخته  می- ج
  .های دفاعی شوندهای بعضی یاختهتوانند باعث افزایش فعالیت آنزیم می- د
٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

   )٩٤سراسری خارج از کشور (  کند؟ د، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل میچند مور 
  .شود تولید نمی................ ی  از تقسیم یاخته

  ساز خاطره، پادتن B)الف
  خاطره Bساز، پادتنیاخته ) ب
  ساز ساز، پادتن پادتنیاخته ) ج
  خاطره Bی  خاطره، یاخته B)د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   
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 ٣١  

 دوازدهمجلسه 

  )٩٤سراسری (  ست است؟کدام عبارت در مورد انسان نادر 
  .خوارها را تشدید نماید های سطحی خود، فعالیت درشت تواند در محل ساختن گیرنده  هر لنفوسیتی می)١
  .شود های مخاطی نیز یافت می آنزیم موجود در اشک چشم، در مایع مترشحه از الیه) ٢
  .بروز عفونت، دیاپدز انجام دهندتوانند در صورت  کشنده می Tهای لنفوسیت) ٣
  .های خونی شرکت دارند در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از یاخته) ٤

  )٩٣سراسری خارج از کشور (  نماید؟ ی زیر را به نادرستی تکمیل می چند مورد جمله 
  »................ ها،  ی لنفوسیت همه«

  .شوند در غیر از مکان تولید خود بالغ می) الف
  .باشند به طور پیوسته بین خون و لنف در گردش می) ب
  .کنند اکسیدکربن تولید می ًقطعا دی) ج
  .سازند در صورت لزوم، فقط در خون تقسیم شده و یاخته خاطره می) د
   مورد٤) ٤   مورد٣) ٣   مورد٢) ٢   مورد١ )١

  )٩٨گزینه دو (  ...............هر پادتن  
  .شود  در روش خنثی کردن، به دو میکروب متصل می)١
  .شود در روش به هم چسباندن میکروب، به دو میکروب متصل می) ٢
  .شود در روش فعال کردن پروتئین مکمل به دو پروتئین مکمل متصل می) ٣
  .باشد آن مشابه میدارای سه جایگاه اتصال است که دو جایگاه ) ٤

  )٩٨چی قلم(  کدام عبارت در رابطه با هر لنفوسیت بدن انسان، سالم و بالغ صحیح است؟ 
  .کند ژن را پیدا می  در محل ساخت خود توانایی شناسایی آنتی)١
  .های بنیادی لنفوئیدی منشأ گرفته است از یاخته) ٢
  .های بدن ساخته شده است ز استخوان ابسیاری در مغز قرمز) ٣
  .کند ژن پیدا می ی آنتی پس از بلوغ، در سطح خود گیرنده) ٤

  )٩٨چی قلم(  کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می 
  ».د نداردوجو................. ژن، امکان  با آنتی............... در پی اولین برخورد «
  های لنفی های دفاع اختصاصی در گره ی دندریتی ـ فعال شدن یاخته  یاخته)١
  لنفوسیت خاطره ـ ایجاد پاسخ ایمنی در هفته اول پس از برخورد) ٢
  های مؤثر در بافت مردگی یاخته کشنده ـ تولید پروتئین Tلنفوسیت) ٣
  ـ تکثیر این یاخته و تولید پادتن اختصاصی Bهای لنفوسیت) ٤
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 ٣٢  

 دوازدهمجلسه 

  )٩٨سنجش (  های بالغ در انسان، درست است؟ ی لنفوسیت کدام عبارت در مورد همه 
  .سازند های خاطره می ی هدف تقسیم شده و یاخته  در برخورد با یاخته)١
  .سازد می ATPها، روتونبا استفاده از انرژی شیب غلظت پ) ٢
  .کنند ها را شناسایی می های سطح میکروب ژن ذرات ویروسی و آنتی) ٣
  .دهند خواری را افزایش می های هدف، بیگانه های دفاعی به یاخته با اتصال پروتئین) ٤

  )٩٨سنجش (  کند؟ کشنده را بیان می Tی طبیعی و لنفوسیت ندههای کش کدام عبارت، عمل مشترک بین یاخته 
  .کنند ها را، به درون خون ترشح می ریز کیسه های آنزیمی درون  پرفورین و مولکول)١
  .کنند دیده را نابود می های آسیب شده، یاخته ریزی اندازی مرگ برنامه با راه) ٢
  .کنند های هدف را شناسایی و نابود می مومی، یاختههای ع براساس ویژگی) ٣
  .کنند های بخش پیوند شده حمله می های خودی تغيير یافته و یاخته به یاخته) ٤
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