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  بدنايمني 
 

  

  هاي دفاع مكانيسم
  هاي شاخي سطح پوست اليه                                
  پوست و عرق سطح چربي      پوست                         

  ليزوزيم عرق و اشك                          اختصاصي نخستين خط دفاع غير
  گوارش، مجاري تنفسي و ادراري ي داخلي لوله  سطح             هاي مخاطي اليه

  مايع مخاطيو  آنزيم ليزوزيم موجود در اشك و بزاق
  دفاع غير اختصاصي  )الف
  شپاسخ موضعي به دنبال خرا               پاسخ التهابي                        

  تب             پاسخ دمايي 
   ترين بخش دومين خط دفاع غيراختصاصي مهم    هاي سفيد گلبول             دومين خط دفاع غير اختصاصي

  هاي مكمل پروتئين      ها پروتئين                        
  اينترفرون

  

 جريـان  ها و در نتيجـه افـزايش   شود كه باعث گشادي رگ ين آزاد ميهاي بدن مانند خراش يا زخم در انگشتان، هيستام ديدن سلول هنگام آسيب :پاسخ التهابي
هـا عبـور    ي مـويرگ  ها نيز با عمل دياپدز از ديواره شود، نوتروفيل هاي آسيب ديده ترشح مي عالوه بر هيستامين، كه از سلول. شود خون در محل آسيب ديده مي

هـاي   در برخـي از بافـت  . كننـد  زا حمله مي كروفاژهاي مستقر در محل آسيب ديده، به عوامل بيماريها همراه با ما اين سلول. روند كنند و به محل عفونت مي مي
  .آيد ها، مايعي به نام چرك نيز به وجود مي آسيب ديده و عفونت

زا در گرمـاي حاصـل از تـب     يمـاري زا، ممكن است دماي آن تا چند درجه افزايش يابد، بسـياري از عوامـل ب   بدن با عوامل بيماري ي هنگام مبارزه :پاسخ دمايي
  .     توانند به خوبي رشد كنند نمي

  ).ها در اين گروه قرار دارند ماكروفاژها و مونوسيت ،ها نوتروفيل(كنند  بلعند و متالشي مي ها را مي ها از طريق فاگوسيتوز ميكروب اين سلول :هاي سفيد گلبول
شـوند و در   ها توسط غشاي سلول احاطه و به صورت يـك وزيكـول وارد سـلول مـي     رجي بزرگ و ميكروبفاگوسيتوز، فرآيندي است كه در آن ذرات خا :نكته
  .شوند هاي ليزوزومي هضم مي جا به كمك آنزيم آن

تند در ماكروفاژهـا و  ها كه در خون هس كنند، اين پروتئين هاي مكمل كار بعضي از اجزاي دستگاه ايمني را تكميل مي پروتئين: هاي مكمل پروتئين) 1 :ها پروتئين
ها و عوامل خارجي، فعال شده و ساختارهاي حلقه مانندي بـر روي   هاي مكمل پس از برخورد با ميكروب پروتئين. شوند مي ساختههاي پوششي روده و كبد  سلول
  .شود كنند كه باعث مرگ سلول مهاجم مي دهند و منافذي در غشاي ميكروب ايجاد مي ها تشكيل مي آن
. دشـو  هاي سالم در برابر ويروس مي و موجب مقاومت سلول شدههاي آلوده به ويروس توليد  كه توسط سلول استهاي ديگري  پروتئين  اينترفرون:  فروناينتر) 2

  .شود ها مي مدت بدن در برابر بسياري از ويروس  يك نوع ويروس، سبب بروز مقاومت كوتاه به در پاسخ ي كهاينترفرون
                          

  پادتن  پالسموسيت                Bلنفوسيت : ايمني هومورال              
  خاطره B سلول                 

  )پاسخ ايمني(دفاع اختصاصي  )ب
                        

  پروتئين پرفورين كشنده  Tهاي  سلول  T لنفوسيت               Tلنفوسيت : ايمني سلولي
  خاطره      Tهاي  سلول        

  

و بـا آن   كـرده  ها شناسايي هاي آنتي ژني خود، يك نوع ميكروب خاص را از ساير ميكروب يعني به كمك گيرنده ،كنند طور اختصاصي عمل مي ها به لنفوسيت -
  .كنند مبارزه مي

  .گيرند تخوان منشأ ميهايي بنيادي در مغز اس هاي نابالغ از سلول لنفوسيت -
هاي نابـالغ مغـز    آورند و ساير لنفوسيت را به وجود مي B  ي لنفوسيت هاي تخصص يافته يابند و سلول هاي نابالغ در مغز استخوان تكامل مي اي از لنفوسيت عده -

  كنند را ايجاد مي Tدر تيموس بالغ شده و لنفوسيت  استخوان از طريق خون به تيموس منتقل شده و
ژن خاصي را شناسايي  ژن، آنتي هاي آنتي وجود دارد و هر لنفوسيت با داشتن نوع خاصي از گيرنده ژن هاي آنتي گيرندههايي به نام  در سطح هر لنفوسيت، پروتئين -

  .كند و با آن مبارزه مي
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  .دنهاي بيگانه وجود دار ها يا ساير سلول تريها، باك هاي پروتئيني يا پلي ساكاريدي هستند كه در سطح ويروس ها، مولكول ژن اغلب آنتي -
  .ها، از جنس پروتئين هستند ژني و پادتن هاي آنتي گيرنده -

نمايـد چـون    تزريق واكسن نيز ايجاد ايمني فعال را مـي . آيد نوعي ايمني است كه پس از ابتال به يك بيماري واگير و بهبودي پس از آن به وجود مي :ايمني فعال
  .شود توسط خود بدن پادتن توليد مي در هر دو حالت
شود كه شخص به بيماري مبتال نشود چون كه به دفاع  چون سرم محتوي پادتن است و پادتن موجب مي. كند تزريق سرم، ايمني موقتي ايجاد مي :ايمني غيرفعال
  .دناينم تزريق سرم و انتقال پادتن از مادر به جنين، ايمني غيرفعال ايجاد مي. كند بدن كمك مي

  
  

  )كتاب درسي 6 ي صفحه(  مخاطي است؟ ي اليه فاقديك  كدام - 1
   كبد )4   مري )3   معده )2   ناي )1

  )كتاب درسي  10تا  6هاي  صفحه(    :مگراند  هاي دفاع غير اختصاصي ي موارد زير از نشانه همه - 2
  ها در محل عفونت تجمع نوتروفيل) 2  آسيبرگ در محل  گشاد شدن و انبساط) 1
  ي بافت ديده هاي آسيب توليد هيستامين از سلول) 4    پرفورين توليد) 3

  )كتاب درسي 9 ي صفحه(    .كنند عمل مي ........طور  اند و معموالً به ........هاي مكمل معموالً در خون  پروتئين - 3
   انفرادي – فعال )4   جمعي – فعال )3  انفرادي – غيرفعال )2   جمعي – غيرفعال )1

  )كتاب درسي 21و  12، 8هاي  صفحه(  كند؟ ر را به درستي كامل ميي زي چند مورد جمله - 4
  .........در آلرژي 

  .شود آزاد مي  هاي غير خوني مواد شيميايي از سلول - ب       .   شود اختالل در ايمني هومورال مشاهده مي - الف
  .شود زا ايجاد مي ي حساسيت ر برابر مادهنوع خاصي پادتن د - د.            يابد هاي ايمني بدن افزايش مي تعداد سلول - ج
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4      

 )87-آزمون كانون (  توانند دخالت داشته باشند؟ ي پروتئين مكمل در توليد كدام موارد مي هاي بافت سازنده سلول - 5

  پادتن) د                             ليزوزيم     - ج            ين             لاستيل كو - ب       تين               ياريتروپو - الف
       الف و د) 4  ب و ج) 3  ب و د) 2  الف و ج) 1

  )كتاب درسي 10و  9هاي  صفحه(  شود؟ ها محسوب مي يك از موارد زير جزء سيستم دفاع اختصاصي بدن در مقابل ميكروب كدام - 6
   ها فاگوسيتوز نوتروفيل عمل سطتو ها ميكروب بردن ازبين) 2  ايمني دستگاه مكمل هاي پروتئين فعاليت) 1
   ها ميكروب مقابل در T هاي لنفوسيت فعاليت) 4  ماكروفاژها فاگوسيتوز عمل توسط ها ميكروب بردن بين از) 3

  )كتاب درسي 11ي  صفحه(  اند؟ يك از تركيبات زير، همگي از يك نوع مونومر تشكيل شده انواع كدام - 7
  ها هورمون) 4  ها آنزيم) 3  ها گاماگلوبولين) 2  ژن آنتي) 1

  :گفت كه توان نميدر مورد عالمت سؤال در شكل مقابل  - 8
  .است ي خاصژن ي آنتي داراي گيرنده ها دارند و سلول مولد آن تري در ايمني سلولي در خون محلولند و نقش كم )1
  .دنكن تر مي را در عمل فاگوستيوز آسانها  كار فاگوسيت )2
   .شوند مورال ميوهدر خون محلولند و موجب ايمني  )3
  .اند ي اگزوسيتوز از سلول توليد كننده ترشح شده ا پديدهبهمواره ساختار پروتئيني دارند و  )4

  )كتاب درسي 12ي  صفحهشكل (  ؟نمايدتر عمل  راحت  شود آن اشت و چه عاملي باعث ميدر شكل مقابل به جاي عالمت سؤال چه بايد گذ - 9
   .شود مي ها آن عمل راحتي باعث ژن آنتي – باكتري )1
   .شود ميها  آن عمل راحتي باعث ژن آنتي به پادتن اتصال – ماكروفاژ )2
   .شود مي ها آن عمل راحتي باعث ژن آنتي به پادتن اتصال – باكتري )3
   .شود مي ها آن عمل راحتي باعث مهاجم سلول در منافذ ايجاد – ماكروفاژ )4

  )كتاب درسي 14و  12، 10، 9هاي  صفحه(  .شوند .......موجب  توانند نمين، هاي بافت پوششي بدن انسا ترشحات سلول -10
  هاي داخل خون ايجاد منافذ در غشاي ميكروب) 2  هاي خارج از خون ي سلولي باكتري تخريب ديواره) 1
  هاي خون رساننده به بافت تغيير قطر رگ) 4  خون هاي ي مويرگ دياپدز ماكروفاژها از ديواره) 3

    )كتاب درسي 10ي  صفحه(  .گيرد صورت مي ........هاي  و عليه عفونت ........ها از بدن ما به شكل  فروندفاع اينتر -11
  ويروسي -غير اختصاصي ) 4  باكتريايي –غيراختصاصي ) 3  باكتريايي –اختصاصي ) 2  ويروسي –اختصاصي ) 1
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  )كتاب درسي 12تا  9هاي  صفحه(  ....... تواند نمي ......ي  سلول سازنده -12
  .در خارج از خون فعال باشند –پادتن ) 2  .در خون محلول باشند –پروتئين مكمل ) 1
    .هم در خون و هم در خارج از خون باشد –هيستامين ) 4  .ي تيموس بالغ شود در غده –اينترفرون ) 3

    )تاب درسيك 14و  12هاي  صفحه(  ........در نهايت  ........هاي  ژني لنفوسيت هاي آنتي با تحريك گيرنده -13
1(B - 2    .شود ترشح مي پادتن(B - شود ايمني سلولي حاصل مي.  
3(T - 4  .شود ايمني هومورال حاصل مي(T - گيرد دفاع غير اختصاصي انجام مي.  

  )كتاب درسي 14تا  11هاي  صفحه(  است؟ كدام عبارت، به درستي بيان شده -14
  .ها نيستند ها جزء نخستين خط دفاعي بدن در برابر ميكروب فاگوسيت) 1
  .اند ي دستگاه ايمني در سراسر بدن انسان پراكنده هاي سازنده بخش) 2
  .شوند ها توليد مي فقط توسط پالسموسيت Humorsهاي موجود در  پروتئين) 3
  .در جلوي استخوان جناغ است Tاي ه محل تكامل لنفوسيت) 4

  )80سراسري (  ؟نداردكدام سلول قابليت دياپدز  -15
   بازوفيل )B   4 لنفوسيت )3   مونوسيت )2   نوتروفيل )1

  )82سراسري (  در پديده آلرژي، كدام واكنش مقدم بر سايرين است؟ -16
  لپادتن در سطح سلو  - ژن تركيب آنتيايجاد ) 2    آسيب ديدن و متورم شدن سلول) 1
  سلول پالسمايي تغيير نفوذپذيري غشاي) 4     ترشح شدن هيستامين از سلول) 3

  )83 –سراسري (  شود؟ اتصال آلرژن به كدام، سبب ترشح هيستامين مي -17
  ها هاي سطح پالسموسيت پادتن) B  2هاي هاي سطح لنفوسيت گيرنده) 1
  Tهاي سطح لنفوسيتهاي  گيرنده) 4    ها هاي سطح ماستوسيت پادتن) 3
  
  

  اختالل در دستگاه ايمني
. شود و موجب بروز بيماري خود ايمني مي كردهها پادتن توليد  كند و در برابر آن هاي خودي را بيگانه تلقي مي در برخي افراد دستگاه ايمني مولكول :خود ايمني

  .آيند هاي بدن به وجود مي هاي سطح سلول هايي باشد كه عليه مولكول سب پادتنجا و نامنا اين واكنش ممكن است در اثر توليد نابه
هاي عصبي مغـز و نخـاع را مـورد تهـاجم قـرار       پوشش اطراف سلول  نوعي بيماري خود ايمني است كه دستگاه ايمني،) MS(بيماري مالتيپل اسكلروزيس  :نكته
ل و شدت تخريب، عالئمي مانند ضـعف، خسـتگي زودرس، اخـتالل در تكلـم، اخـتالل در بينـايي و عـدم        بر اساس مح. برد دهد و به تدريج آن را از بين مي مي

  .هاي خودايمني هستند بيماري ديابت نوع اول و مياستني گراويس و روماتيسم قلبي نيز انواع ديگري از بيماري. شود هماهنگي حركات بدن مشاهده مي
  .ي استنوع ديگري از اختالل دستگاه ايمن :آلرژي

 .ي حساسيت زا معروف است يا ماده آلرژن شود به ژني كه موجب آلرژي مي نام دارد و آنتي آلرژيها،  ژن پاسخ بيش از حد دستگاه ايمني در برابر برخي آنتي -
  .ها هستند انواعي از آلرژن …هاي گرده، گرد و خاك، مواد موجود در بعضي غذاها و داروها و  دانه
   :آلرژي در افراد بدين صورت است مراحل بروز :نكته

  ها  ها به سطح ماستوسيت اتصال پادتن ها  توليد پادتن توسط پالسموسيت  اولين برخورد بدن با آلرژن
خارش چشم  –قرمزي  –تورم (آزاد شدن هيستامين و بروز عالئم آلرژي  يت هاي سطح ماستوس اتصال آلرژن به پادتن  برخورد بعدي با همان آلرژن

   )آبريزش بيني و تنگي نفس –
  .ها وجود دارند هاي خون هستند ولي در بافت ها مشابه بازوفيل ماستوسيت -

  : ايدز، نشانگان نقص ايمني اكتسابي است
  .آيد به وجود مي HIVم ايدز در اثر ويروسي به نابيماري  -
- HIV هاي  گروه خاصي از لنفوسيتT  شود در نتيجه به مرور قدرت دفاعي بدن كم مي. دهد نقش دارند، مورد تهاجم قرار مي )ايمني سلولي(دفاع را كه در.  
  .كشد تر طول مي ماه تا ده سال و يا بيش 6ي كمون بيماري ايدز  دوره -
  :شود منتقل مي ويروس ايدز از سه راه به بدن -

  . هاي خوني آلوده به ويروس تزريق خون يا فرآورده -1
  تماس جنسي  -2
  نوزاد به هنگام زايمان و شير دادنبه  HIVانتقال ويروس از مادر آلوده به -3

  .كند ويروس تغيير مي سطحي هاي ژن رو است چون به طور مداوم آنتي ي واكسن ايدز با مشكل روبه تهيه -
  .تر خون باشد، فرد مبتال به ايدز استلي در هر ميلي عدد 200تر از  آلوده كمها در فرد  لنفوسيت اگر تعداد -
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   )كتاب درسي 12ي  صفحه(    ........ها  پادتن ي هسلول هاي سازند -18

 .كنند همگي پس از تقسيم، سلول خاطره توليد مي )2     .در طحال مستقر باشندتوانند  نمي )1

 .باشند ها مي ژن پروتئيني براي شناسايي آنتي ي فاقد گيرنده )4   .و لنف در گردش باشند ين خونتوانند ب نمي )3

  )كتاب درسي 17ي  صفحه(  :  ايمني حاصل از سرم موقتي است زيرا -19
   .يابد مي كاهش بدن در توليد پادتنپس از تزريق آن، ) 2  .هستند انساني غير توسط آن شده توليد پادتن) 1
   .شود مي خنثي ها گلبول توسط اثر پادتن) 4  .شود نمي توليد خاطره سلول پس از تزريق آن،) 3

  )كتاب درسي 14و  11 هاي صفحه(  .......اند،  در شكل مقابل، عواملي كه موجب تخريب غشاي سلولي شده -20
  .اند هنگام خروج از مغز استخوان، فاقد قدرت شناسايي عوامل بيگانه بوده) 1
  .اند كه در دومين خط دفاع غير اختصاصي فعاليت داشته اند هايي بوده پروتئين) 2
  .شوند ها نيز مي خواري ميكروب هايي سيتوپالسمي موجب ذره با توليد رشته) 3
  .اند ها توليد و وارد خون شده موسيتساند كه توسط پال هايي بوده پروتئين) 4
  

  )كتاب درسي 21ي  صفحه(  .را خنثي كنند خوني ......توانند مواد ترشح شده از  هيستاميني مي داروهاي آنتي -21
  هاي نوتروفيل) 4  هاي بازوفيل) 3  هاي پالسموسيت) 2  هاي ماستوسيت) 1

  )كتاب درسي 21ي  صفحه(  ......در آلرژي  -22
  .كنند اسايي مينژن را ش ها آنتي در برخورد اول با آلرژن، پالسموسيت) 1
  .كنند ين ترشح ميها فقط هيستام در برخورد دوم با آلرژن، ماستوسيت) 2
  .كنند ها را ترشح مي ها انواعي از پادتن در برخورد دوم با آلرژن، پالسموسيت) 3
  .شود ها متصل مي زا به پادتن ي حساسيت در برخورد دوم با آلرژن، ماده) 4

 )ب درسيكتا 17و  16هاي  صفحه(  كند؟ تكميل مي نادرستيبا توجه به منحني مقابل، چند گزينه، عبارت زير را به  -23

 ......دهد كه  منحني، پاسخ ايمني بدن را در برابر تزريق واكنش نشان مي«

ژن موجود در واكسن موجب رشـد سـلولي،    آنتي Aي  در نقطه -الف
  .شود مي Tيا  Bتقسيم و تغيير لنفوسيت 

 Bهـاي   ها، از تعداد لنفوسـيت  ، تعداد پالسموسيتBي  در نقطه -ب
  .تر است خاطره بيش

ها  ، كاهش ميزان لنفوسيتCتا  Bي  آمدن نمودار از نقطه پائين -ج
  .دهد را در خون نشان مي

، تزريــق مجــدد واكســن موجــب افــزايش تعــداد  Cي  در نقطــه -د
  .خاطره در خون شده است Bهاي  لنفوسيت

  .دهد كشنده را نشان مي Tهاي  ها و افزايش تعداد لنفوسيت ، كاهش تعداد پالسموسيتDي  در نقطه -هـ
1 (2  2 (3  3 (1  4 (4  

  )كتاب درسي 21ي  صفحه(  دهد؟ شكل مقابل، كدام گزينه را توضيح مي -24
   پالسموسيت توسط پادتن توليد )1
   ماستوسيت توسط هيستامين شدن آزاد )2
   ماستوسيت سطح به پادتن اتصال )3
   پالسموسيت به ژن آنتي اتصال )4

  )كتاب درسي 21ي  صفحه(  :جز بهر نقش مؤثر دارند هاي زي ي سلول هاي مربوط به آلرژي همه در واكنش -25
  ها ماستوسيت) 4  كشنده T لنفوسيت) 3  خاطره Bلنفوسيت ) 2  ها پالسموسيت) 1

  )كتاب درسي 23و  22ي ها صفحه(  است؟ نادرستگيرند،  قرار مي HIVي كه مورد تهاجم ويروس يها كدام عبارت در مورد تعداد سلول -26
  .يابد ها سريعاً كاهش مي ي ايدز، تعداد آن م اوليههمواره بعد از بروز عالئ) 1
  .ها ديده شده است عدد از آن 500ليتر خون بيش از  در افراد به ظاهر سالم در هر ميلي) 2
  .رسد ليتر خون مي عدد در هر ميلي 200تر از  ها در افراد مبتال به ايدز به كم تعداد آن) 3
  .ليتر خون برسد عدد در هر ميلي 800اين ويروس به ها در افراد حامل  ممكن است تعداد آن) 4
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  )85سراسري (  تواند با سايرين تفاوت اساسي داشته باشد؟ ي كدام، مي واحدهاي سازنده -27
  ژن ي آنتي گيرنده) 4  اينترفرون) 3  پرفورين) 2  ژن آنتي) 1

  )85سراسري (  كدام، در مورد انسان صحيح است؟ -28
  .كنند ها عبور مي ي مويرگ ز ديوارهي دياپدز، ا ماكروفاژها به وسيله) 1
  .هاي فعال در خارج خون هستند ماكروفاژها، تنها فاگوسيت) 2
  .ها هستند هاي مربوط به دفاع غير اختصاصي در خون، مونوسيت تنها گلبول) 3
  .دمايي باشد  دفاع غير اختصاصي ممكن است بدون نياز به پاسخ) 4

  )86سراسري (  كند؟ يماري، پرفورين توليد ميبدن انسان براي مقابله با عامل كدام ب -29
  تب خال) 4  ديفتري) 3  ماالريا )2  سل )1

   )خارج از كشور – 86  سراسري(  . .............اينترفرون ترشح شده از  -30
  .شود هاي آلوده به ويروس مي ويروس، سبب مرگ سلول) 1
  .دهد يروس افزايش ميهاي سالم را تنها در مقابل همان و يك نوع ويروس، مقاومت سلول) 2
  .دهد ها افزايش مي ي انواع ويروس هاي سالم را تنها در مقابل همه يك نوع ويروس، مقاومت سلول) 3
  .دهد ويروس افزايش ميبسياري هاي آلوده نشده را، نسبت به  هاي آلوده به ويروس، مقاومت سلول سلول) 4

     )خارج از كشور – 86 سراسري (  ت؟كدام اس فاقدطور معمول، پالسماي خون انسان سالم،  به -31
  اريتروپويتين) 4  گاسترين) 3  ليزوزيم) 2  پروترومبين) 1

  )كتاب درسي 88ي  صفحه(  .ديده ممكن است هاي آسيب در بدن انسان فقط در سلول .......توليد  -32
  پروتئين مكمل) 4  پرفورين) 3  اينترفرون) 2  هيستامين) 1

  )87سراسري (  ........كنند، در  هاي خودي از غير خودي را كسب مي ي شناسايي سلولانسان تواناي Tهاي  محلي كه لنفوسيت -33
  . جلوي ناي واقع شده است) 4  .جلوي جناغ واقع شده است) 3  .ي ران قرار دارد كشاله )2  .مغز استخوان پهن قرار دارد )1

  )87سراسري (    ........ ها پادتن -34
    .شوند ساخته مي Tهاي  توسط لنفوسيت )2 .توانند فاگوسيتوز را افزايش دهند نمي )1
  . چسبند ها مي هاي سطح ويروس به آنتي ژن) 4  .ها متصل شوند هاي سطح باكتري ژن توانند به آنتي نمي) 3

       )88سراسري (  است؟ نادرستكدام عبارت  -35
  ........در ايمني حاصل از سرم، 

  .شود ثير ميكروب به سلول ميزبان ممانعت مي از اتصال و تأ) 2  .گردند ي و خنثي ميسريع شناساي ها ژن آنتي )1
  .كند ي فعاليت ماكروفاژها را فراهم مي ژن، زمينه اتصال پادتن به آنتي) 4  .سازند هاي خاطره مي ، تعدادي پالسموسيت و سلولBهاي  لنفوسيت) 3

       )88سراسري (  كدام دستگاه گلژي فعالي دارد؟ -36
  پالسموسيت) 4  اريتروسيت) 3  ريزوبيوم) 2  آنابنا )1

  )88سراسري (    .ندارندرا  ........هاي سفيد انسان، توانايي سنتز  گلبول -37
  گاماگلوبولين) 4  ترومبوپالستين) 3  هيستامين) 2  هپارين )1

       )88سراسري (    .نقش اصلي را دارد ........ها  هاي بدن انسان شود، در مبارزه با آن هاي سطح سلول ژن اگر جهشي سبب تغيير در آنتي -38
  هاي مكمل پروتئين) B  4لنفوسيت ) 3  پادتن) 2  پرفورين )1

  )89سراسري (  ........در ايمني هومورال،  -39
  .ها، پادتن بسازند ژن خاطره مي توانند در نخستين تهاجم آنتي Bهاي  سلول) 1
  .شوند كنند و تقسيم مي ها، رشد مي ژن ها در دومين تهاجم آنتي پالسموسيت) 2
  .سازند ژني، تعداد زيادي پالسموسيت مي خاطره در برخورد با هر آنتي Bهاي  سلول) 3
  .ها فعاليت كنند ژن توانند عليه آنتي خوارها مي ها با فعال نمودن ذره پالسموسيت) 4

  )89 -آزاد پزشكي صبح (  ؟افتد نميهاي موضعي كدام اتفاق  در روند بهبود عفونت -40
  ها دياپدز توسط نوتروفيل) 2    ديده تورم محل آسيب) 1
  ديده ورود ماكروفاژ از خون به محل آسيب) 4    ها گشادي رگ) 3

  )89 -آزاد پزشكي عصر (  ؟ندارددر كدام ليزوزيم وجود  -41
  عرق) 4  اشك) 3  مايع مخاطي) 2  چربي پوست) 1
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  ها اير جاندارن در برابر ميكروبدفاع س
  .داران وجود دارد در مهره دفاع اختصاصي اساساً -
  .كنند زا مبارزه مي گان از راه دفاع غير اختصاصي با عوامل بيماري بي مهر -

  تنان هاي حلقوي و نرم مايع مخاطي روي بدن بسياري از كرم -1                                  
  ا و بندپايانه ها در اسفنج هايي مشابه فاگوسيت سلول - 2                                    

  مهرگان هاي ليزوزومي در بي وجود آنزيم ليزوزيم و آنزيم - 3
  هاي دريائي ها و ستاره پس زدن پيوند بافت بيگانه در اسفنج - 4  

ياهـان شـناخته   ها و پپتيدهاي كوچك غنـي از گـوگرد در گ   شود كه نقش دفاعي دارند به عنوان مثال انواعي از پروتئين در گياهان تركيبات خاصي ساخته مي -
  .دارند ضد قارچينوعي از اين پپتيدها در يونجه فعاليت . اند كه فعاليت ضد ميكروبي دارند شده

  

 
    )كتاب درسي 13و  12هاي  صفحه(  است؟ نادرست ها ي ترشح شده از پالسموسيتها كدام عبارت در مورد پروتئين -42

  .دهند ها را افزايش مي نوتروفيل اريخو ذرهقدرت  )2  .كنند ها را شناسايي و خنثي مي ژن آنتي )1
  .شوند هاي ميزبان مي ها بر سلول مانع از اتصال و تاثير ميكروب )4   .گردش ماكروفاژها را در خون و لنف تسريع مي كنند )3

  )كتاب درسي 24ي  صفحه(  يك شركت دارند؟ مهره كدام در دفاع غير اختصاصي انواعي از جانوران بي -43
  هاي ليزوزومي ليزوزيم و آنزيم  نزيمآ) 2    ها فاگوسيت) 1
  هاي پرفورين و مكمل پروتئين) 4    پرفورين) 3

  )84 – سراسري خارج از كشور(  است؟ نادرستكدام عبارت  -44
  .داران دفاع غيراختصاصي دارند مهرگان و مهره بي) 2  .مهرگان، دفاع اختصاصي وجود دارد در اغلب بي) 1
  .مهرگان، نوعي دفاع غيراختصاصي است داران و بي وجود ليزوزيم در مهره) 4  .مهرگان است ران و گروهي از بيدا هاي ليزوزومي مختص مهره آنزيم) 3

  )كتاب درسي 14تا  12هاي  صفحه(    ......در ايمني هومورال  -45
  .ها، پادتن بسازند ژن توانند در نخستين تهاجم آنتي خاطره مي Bهاي  سلول) 1
  .كنند و تقسيم مي شوند ها رشد مي ژن ها در دومين تهاجم آنتي پالسموسيت) 2
  .ها فعاليت كنند ژن توانند عليه آنتي خوارها مي ها با فعال كردن ذره پالسموسيت) 3
  .سازند ژني تعداد زيادي پالسموسيت مي خاطره در برخورد با هر آنتي Bهاي  سلول) 4

  )17و  14تا  12هاي  صفحه(  است؟ نادرستارت زير ها، چند عب در ارتباط با پادتن -46
  .ژن دارد هر مولكول آن در خون معموالً دو جايگاه براي اتصال به آنتي -الف
  .تواند ايمني ايجاد كند به فرد سالم، نميآن تزريق  -ب
  .شوند مينهاي محلول در خون هستند و خارج از خون يافت  مولكول -ج
  .ها هستند هاي سطح ويروس ژن قادر به شناسايي آنتي ها ي آن هاي سازنده سلول -د
  .شوند خواري ماكروفاژهاي خون مي ها توليد و باعث افزايش ذره توسط گروهي از آگرانولوسيت -هـ

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
    )17و  14تا  12هاي  صفحه(  است؟ نادرست كدام عبارت -47

  .ي جانوران داراي گردش خون بسته وجود ندارد پادتن در پالسماي خون همه )2  .ي وجود دارددفاع اختصاص ،ي مننژ ي جانوران داراي پرده همهدر  )1
  .هر جانوري كه فاقد اسكلت استخواني است، فاقد دفاع اختصاصي است )4       .مهرگان است داران و گروهي از بي هاي ليزوزومي مختص مهره آنزيم )3

  )14تا  12هاي  صفحه(  است؟ درستناكدام در مورد دستگاه ايمني بدن انسان،  -48
  .هاي داخل خون شوند توانند موجب مرگ ميكروب هاي غير خوني مي ترشحات سلول) 1
  .هاي خارج از خون شوند توانند موجب مرگ ميكروب هاي خوني مي ترشحات سلول) 2
  .توانند از خون خارج شده، سپس به خون برگردند هاي خوني مي برخي سلول) 3
  .توانند وارد خون شده سپس از خون خارج شوند هاي غير خوني مي برخي سلول) 4

  )كتاب درسي 14و  12، 9هاي  صفحه(  ؟كدام، صحيح است -49
     .شوند هاي ليزوزيمي موجود در وزيكول هضم مي فاگوسيتوز فرايندي است كه طي آن مواد خارجي توسط غشايي احاطه شده و توسط آنزيم )1
    .شود ها مي ليد پادتن، سبب مرگ سلولكشنده از طريق تو Tسلول  )2
    .كند تر با شدت با عامل خارجي مبارزه مي خاطره با توليد پالسموسيت بيش Bدر ايمني هومورال، در تماس دوم فرد با آنتي ژن، سلول  )3
  هاي مكمل در دفاع اختصاصي نقش دارند پروتئين )4

  گان مهر هايي از دفاع غير اختصاصي در بي نمونه -
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  )كتاب درسي 14و  12هاي  صفحه(  .كنند توليد مي ........و تعداد محدودي  ........داد زيادي تع ........هاي  ژن، لنفوسيت در برخورد اول با آنتي -50
1 (T -  2  پالسموسيت –سلول هاي خاطره( B –  سلول هاي خاطره –پالسموسيت    
3( B -  4  پالسموسيت –سلول هاي خاطره( T -  سلول هاي خاطره –پالسموسيت  

    )كتاب درسي 11ي  صفحه(  ........توانند  نمي  شوند، مي هايي كه در مغز استخوان بالغ لنفوسيت -51
  .ها قرار گيرند ها در گروه آگرانولوسيت همانند مونوسيت) 2  .هاي لنفي مستقر باشند به همراه ماكروفاژ در گره) 1
 .ژن، تقسيم شوند قبل از برخورد با آنتي) 4  .پس از خروج از خون، مجدداً به خون برگردند) 3

  )12و  11، 9هاي  صفحه(  ي دستگاه ايمني لمور و اسفنج، كدام موارد زير مشترك است؟ در مقايسه -52
  هاي ليزوزومي آنزيم) هـ          كننده         هاي فاگوسيت سلول) ب       آنزيم ليزوزيم                                ) الف
  پادتنتوليد ) دن بافت                                  وپس ز) د    هاي مختلف از هم           ژن شناسايي آنتي) ج
    الف، ب، ج، د، هـ              ) 4  ج، د، هـ، و) 3  ب، ج، د، و) 2  الف، ب، د، هـ) 1

  )14و  11هاي  صفحه(  .......ژن  هر آنتي -53
  .ساكاريدي است مولكولي پروتئيني يا پلي) 2    .شود سبب بروز پاسخ ايمني مي) 1
  .هاي بيگانه وجود دارد مولكولي است كه روي سطح سلول) 4  .كند را تحريك مي Tاصي از لنفوسيت نوع خ) 3

  )89 آزمون سنجش(  . ........ نهايتدر  ،........هاي  ژني لنفوسيت هاي آنتي با تحريك گيرنده -54
1 (B – 2    .شود ترشح مي پادتن( B – شود ايمني سلولي حاصل مي.    
3( T – 4  .شود اصل ميايمني هومورال ح( T – گيرد دفاع غير اختصاصي انجام مي.  

  )كتاب درسي 14تا  12هاي  صفحه(  .ممكن است از يك گلبول سفيد و يا سلولي غير از آن ترشح شود ........ -55
  ليزوزيم) 4  پرفورين) 3  هيستامين) 2  ي آلرژن گيرنده) 1

  )85 ون سنجشآزم(  ؟است نادرستدر مسير بروز آلرژي توسط آلرژن، كدام جمله  -56
    .شود متصل مي Bژن در سطح لنفوسيت  تيي آن آلرژن به گيرنده) 1
    .شود پادتن حاصل از پالسموسيت به ماستوسيت متصل مي )2
    .شود هاي سطح ماستوسيت، هيستامين آزاد مي در برخورد آلرژن با پادتن )3
 .شود در برخورد آلرژن با سطح ماستوسيت، هيستامين آزاد مي )4

   )كتاب درسي 14و  12هاي  صفحه(  ........ نيسترخ مي دهد ممكن  ايمني هومورال هاي كه حيطم در -57

                        .ماكروفاژها حضور داشته باشند )2                     .وجود داشته باشند خاطره T هاي سلول )1
  .ها توسط ليزوزيم از بين روند باكتري )4                  .          ها هيستامين ترشح كنند ماستوسيت )3

  )كتاب درسي 20ي  صفحه(  . ........هاي خود ايمني  در بيماري -58
    .شود ها، در بدن مصونيت ايجاد مي پس از ورود بار اول ميكروب )2   ها ايمني طبيعي دارند ژن ها، نسبت به آنتي سلول )1
  .بيند هاي سالم فرد، توسط دستگاه ايمني خودش آسيب مي وللس )4  .بينند مي توسط دفاع غير اختصاصي آسيبهاي سالم فرد،  سلول )3

  )كتاب درسي 10  صفحه(  .گردد ها مي ويروس ........شود، سبب بروز مقاومت كوتاه مدت در برابر  توليد مي .......اينترفروني كه  -59
  بسياري از –در پاسخ به يك نوع ويروس ) 2  ي  همه –از يك سلول آلوده به ويروس ) 1
  بسياري از –از يك نوع ويروس ) 4    ي  همه –از يك نوع ويروس ) 3

       .......اينترفرون ترشح شده از  -60
 .شود هاي آلوده به ويروس مي ، سبب مرگ سلولعامل فلج اطفال )1

 .دهد افزايش مي عامل هپاتيتسالم را تنها در مقابل هاي  ، مقاومت سلولعامل هپاتيت )2

 .دهد ها افزايش مي انواع ويروس بسياري ازهاي سالم را در مقابل  مت سلول، مقاوآلوده به عامل تبخالهاي  نورون )3

  .دهد افزايش مي يويروس هر هاي آلوده نشده را نسبت به مقاومت سلول اوريون، آلوده به ويروس ي بزاقي غده هاي سلول )4
  )86 آزمون سنجش(  ؟گزينه، صحيح است كدام -61

     .كند ، با عامل خارجي مبارزه ميتر بيش تر و با شدت خاطره با توليد پالسموسيت بيش Bژن، سلول  مورال، در تماس دوم فرد با آنتيدر ايمني هو )1
    .شوند هاي ليزوزيمي موجود در وزيكول هضم مي فاگوسيتوز فرايندي است كه طي آن مواد خارجي توسط غشايي احاطه شده و توسط آنزيم )2
    .اي مكمل در دفاع اختصاصي نقش دارنده پروتئين )3
  .شوند ها مي كشنده از طريق توليد پادتن، سبب مرگ سلول Tهاي  سلول )4

  )87 آزمون سنجش(  . ........اينترفرون ترشح شده از  -62
    .شود هاي آلوده به ويروس مي ويروس، سبب مرگ سلول) 1
    .دهد را نسبت به ويروس افزايش مي هاي آلوده نشده هاي آلوده به ويروس، مقاومت سلول سلول )2
    .دهد ها افزايش مي ي انواع ويروس هاي سالم را در مقابل همه يك نوع ويروس، مقاومت سلول )3
  .دهد هاي سالم را تنها در مقابل همان ويروس افزايش مي يك نوع ويروس، مقاومت سلول )4
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 ........كنند، عمدتاً به كمـك   ها را بيش از حد توليد مي هاي محرك رشد و تقسيم سلول ولكولهايي كه م ايمني در انسان، براي از بين بردن سلول دستگاه -63
  )88 آزمون سنجش(  .كند مبارزه مي

    ايمني سلولي و فاگوسيتوز )2    ايمني هومورال و فاگوسيتوز) 1
  خاطره B سلول دفاع غير اختصاصي و )4    خاطره Bهاي  توليد پادتن و سلول )3

  )89 آزمون سنجش(  ؟صحيح استكدام عبارت  -64
     .هاي مكمل در دفاع اختصاصي نقش دارند پروتئين )1
    .شوند ها مي كشنده از طريق توليد پادتن، سبب مرگ سلول Tهاي  سلول )2
    .شوند يهاي ليزوزيمي موجود در وزيكول هضم م فرآيندي است كه طي آن، مواد خارجي توسط غشايي احاطه شده و توسط آنزيم فاگوسيتوز) 3
  .كند  ژن مبارزه مي تر با شدت با آن آنتي خاطره با توليد پالسموسيت بيش Bژن، سلول  در ايمني هومورال، در دومين تماس فرد با همان آنتي )4

  )كتاب درسي 11ي  صفحه(  . ........هاي  ي لنفوسيت كليه -65
     .باشند م بين خون و لنف در گردش ميئبالغ، به طور دا )1
    .گيرند هايي در مغز استخوان منشأ مي غ، از سلولنابال )2
    .آورند نابالغ، در مغز استخوان، آمادگي مقابله با عوامل بيگانه را به دست مي )3
  .شوند ها و آپانديس مستقر مي هاي لنفي، طحال، لوزه بالغ، در گره )4

 )90 آزمون سنجش(  .شود مي ........ در آلرژي زطي مراحل برو -66

  متصل  Bرخورد، آلرژن به گيرنده سطح لنفوسيت اولين ب) 1
  اولين برخورد، آلرژن به گيرنده سطح ماستوسيت متصل) 2
  خاطره ساخته Bهاي  ها توسط سلول اولين برخورد، پادتن) 3
  برخورد دوم، اتصال هر نوع آلرژن به پادتن سطح ماستوسيت سبب توليد هيستامين) 4

   )89-سراسري خارج از كشور(  .............شوند،  غ ميهايي كه درمغز استخوان بال لنفوسيت -67

  . شوند ها متصل مي در هنگام بروز حساسيت، به سطح ماستوسيت) 2  . تري دارند هاي سرطاني، نقش كم در مبارزه با سلول) 1
  . كنند هاي آلوده به ويروس ايجاد مي سلول با ترشح پرفورين، منافذي در) 4  .كنند ژني در دفاع غيراختصاصي شركت مي هاي آنتي با داشتن گيرنده) 3

   )89-سراسري خارج از كشور(  است؟  نادرستها  كدام عبارت در مورد نقش گلوبولين -68

  . دهند ها را افزايش مي نوتروفيل  قدرت فاگوسيت) 2  .كنند ها را شناسايي و خنثي مي ژن آنتي) 1
  . شوند هاي ميزبان مي ها بر سلول مانع از اتصال و تأثير ميكروب) 4  . كنند گردش ماكروفاژها را در خون و لنف تسريع مي) 3

  )90-سراسري خارج از كشور(  .همانند قبل ادامه خواهد داشت .............زا قرارگيرد،  اگر فردي براي بار دوم در معرض نوعي ماده حساسيت -69
  اتصال پادتن به سطح ماستوسيت) 2    آزادسازي هيستامين) 1
  هاي خوني سنتز هيستامين توسط ماستوسيت) B  4هاي  دتن توسط لنفوسيتتوليد پا) 3

  )90 –سراسري(    .هاي سالم بدن انسان، ممكن است فقط در سلول .............توليد  - 70
   ترومبوپالستين) 4  هيستامين) 3  پرفورين) 2  اينترفرون) 1

  )92 –سراسري(    .شود نمي ..............گاه  ، هيچ..............ه طور معمول، در زماني كه ب -71
    عالئم آلرژي ظاهر  –پادتن به سطح ماستوسيت اتصال دارد ) 1
    هيستامين ساخته –شود  هاي سطح ماستوسيت متصل مي آلرژن به پادتن) 2
    هيستامين آزاد –چسبد  مي Bبراي نخستين بار به لنفوسيت آلرژن) 3
  خاطره تقسيم Bسلول –كند  خاطره برخورد مي Bحهاي سط آلرژن به گيرنده) 4

  )كتاب درسي 89و  19، 11، 9هاي  صفحه(  است؟ نادرستكدام عبارت،  -72
  .در انسان سالم، لنفوسيت نابالغ در خون قابل مشاهده است) 1
  .شود تيپل اسكلروزيس ميمقادير باالي كورتيزول موجب تخفيف عالئم بيماري مال) 2
  .هاي خون نقش دارند ماكروفاژها در مبارزه با ميكروب) 3
  .هاي فعال در خون هستند ها، تنها فاگوسيت نوتروفيل) 4

  )كتاب درسي 14و  9، 8هاي  صفحه(  .مناسب باشد ........براي  تواند نمي ........ -73
    ترشح هيستامين –ي پوست  ديده سيبسلول آ )2  ها به محل عفونت جلب نوتروفيل –هيستامين  )1
   تسهيل بلعيدن ميكروب توسط ماكروفاژ –پادتن  )4  زا جلوگيري از رشد بسياري از عوامل بيماري –تب  )3
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  )88-آزمون كانون (  ........و نورون از نظر  ژدر انسان، سلول ماكروفا -74
    .هاي دراز سيتوپالسمي در سطح خود، تفاوت دارند داشتن رشته )2  .در غشاي خود، شباهت دارند ATPي  داشتن پروتئين هيدروليزكننده )1
   .ها، با هم تفاوت دارند ي وراثتي و نوع ژن ماده )4  .، به هم شباهت دارندايي غير پروتئينييهاي شيم توانايي توليد پيك )3

  )91-آزمون كانون (  ؟است نادرستكدام عبارت  -75
    .باشند د زيادي ليزوزوم ميها داراي تعداژها و ماكروفا نوتروفيل )1
    .ها شباهت زيادي دارند ها از نظر ساختار و عملكرد به لنفوسيت نوتروفيل )2
    .هاي آلرژيك شركت نمايند واكنش ردتوانند  ها مي ها همچون ماستوسيت بازوفيل )3
   .ها قادر به انجام حركات آميبي در بافت آسيب ديده هستند ماكروفاژها مانند نوتروفيل )4

  )91-آزمون كانون (  .شود ها مي موجب مرگ ميكروب ........آنزيم ليزوزيم موجود در مايع  -76
   روي قرنيه )4  روي عنبيه )3  پشت عنبيه )2  پشت عدسي )1

  )92-آزمون كانون (  است؟ نادرستهاي توليد شده در مغز استخوان،  كدام عبارت، در مورد لنفوسيت -77
    .شوند ها به همراه ماكروفاژها در طحال مستقر مي اي از آن عده )2  . روند از راه لنف به تيموس ميها براي بالغ شدن  برخي از آن )1
  .ها تكثير شود ه خاصي از آنوتواند در درون گر مي HIV )4  .چنين از لنف، وارد خون شوند توانند از خون وارد لنف و هم مي )3

  )92-كانون  آزمون(  است؟ نادرستكدام، در رابطه با شكل مقابل  -78
1( Aتوانايي توليد اينترفرون را ندارد ،.    
2( B  وC يكسان هستند.    
3( Dت داردي، در دفاع اختصاصي فعال.    
  . همواره يكسان هستند Eو  Bجنس  )4
  
  

  

  )كتاب درسي 23و  22هاي  صفحه(  شود؟ ويروس ايدز، باعث اختالل در كدام بخش از سيستم ايمني مي -79
  ها ايمني غير اختصاصي توسط فاگوسيت) 2    مورالايمني اختصاصي هو) 1
  هاي مكمل ايمني غير اختصاصي توسط پروتئين) 4    ايمني اختصاصي سلولي) 3

  )كتاب درسي 23و  22هاي  صفحه(  ؟است نادرست  كدام گزينه -80
      .يابند افزايش مي Bهاي  هاي سفيد به ويژه لنفوسيت ولبدر عفونت آپانديس تعداد گل) 1
    .برند ها را از بين مي اند و با انجام فرايند فاگوسيتوز، عوامل خارجي و ميكروب در حال گردش خون و لنف در ژهافاماكرو) 2
    .گيرد ها صورت مي ه توأم با فعاليت پالسموسيتردفاع اختصاصي هموا) 3
  .كنند ها در دفاع غيراختصاصي شركت مي تيهمگي آگرانولوس) 4

  )كتاب درسي 12ي  صفحه(  صحيح است؟ كدام گزينه در رابطه با پادتن -81
  .توانند گاهي غيراختصاصي هم عمل كنند كنند ولي مي معموالً اختصاصي عمل ميشوند  ها ترشح مي ها كه توسط پالسموسيت پادتن) 1
  .كنند ژني اختصاصي عمل مي هاي آنتي باشند و مانند گيرنده ها در خون نامحلول مي پادتن)  2
  .يابد ها افزايش مي ولي فعاليت پادتن شود افزوده نميميزان توليد پادتن بر ژن،  در دومين برخورد با آنتي در ايمني هومورال،) 3
4 (هاي  تري از سلول ها با نسبت بيش ژن با لنفوسيت، پالسموسيت آنتي در برخوردB شوند خاطره توليد مي.  

  )كتاب درسي 12 و 11هاي  صفحه(  ژن كدام است؟ ي صحيح در رابطه با آنتي گزينه -82
  . باشند از جنس پروتئين مي ها همگي همانند پادتنها  ژن آنتي) 1
  .هاي قرمز وجود دارند ي گلبول خوني در سطح همه هاي ي گروهها ژن آنتي) 2
  .ها مشاهده كرد ها يا باكتري توان تنها در سطح ويروس ژن را مي آنتي) 3
  .كه همواره ساختار پروتئيني دارند دارد يژن ي آنتي يك نوع گيرنده فقطهر لنفوسيت )  4

  )كتاب درسي 14تا  12هاي  صفحه(  ي آنتي ژني است؟ گيرنده فاقدكدام،  -83
  خاطره Tلنفوسيت) 4  پالسموسيت) 3  كشنده Tلنفوسيت) 2  خاطره Bلنفوسيت) 1

  )كتاب درسي 24ي  صفحه(  ورباغه، آفتاب پرست و پالناريا به ترتيب چگونه است؟ي دفاع بدن در ق نحوه -84
  غيراختصاصي-  و غيراختصاصي اختصاصي -  و غيراختصاصي اختصاصي) 2  و غيراختصاصي اختصاصي - اختصاصي- اختصاصي) 1
  اختصاصيفقط  -غيراختصاصي- غيراختصاصي) 4  اختصاصي -اختصاصيفقط - غيراختصاصي) 3
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  )كتاب درسي 24ي  صفحه(  گان زير، قادر به پس زدن پيوند بافت بيگانه است؟ مهر بييك از  كدام -85
  اي تن دوكفه نرم) 4  كرم خاكي )3  ستاره دريايي )2  عروس دريايي) 1

  )كتاب درسي 21ي  صفحه(  كنند؟ هاي خوني عمل مي يك از سلول ها مشابه كدام ماستوسيت -86
  ها مونوسيت) 4  ها يلنوتروف) 3  ها بازوفيل) 2  ها ائوزينوفيل) 1

  )كتاب درسي 11ي  صفحه(  تر است؟ يك شبيه ها به كدام ژن ساختار اغلب آنتي -87
  پنتوز) 4  گليسيريد تري) 3  الكتوز) 2  ليپاز) 1

  )84-سراسري خارج از كشور(  تري بر عهده دارد؟ كدام سلول، در ايمني ناشي از واكسن، نقش مهم -88
  Bلنفوسيت ) T   4 لنفوسيت) 3  نوتروفيل) 2  ماكروفاژ) 1

  )85-سراسري خارج از كشور(  كدام، از مراحل بروز حساسيت است؟  -89
    هاي خوني آزاد سازي هيستامين از ماستوسيت) 2  اتصال مستقيم آلرژن به سطح ماستوسيت) 1
  رژنها، در برخورد بعدي با همان آل افزايش تعداد ماستوسيت) 4  هاي سطح ماستوسيت اتصال مستقيم آلرژن به پادتن) 3

  )86-سراسري خارج از كشور(  سلول خوني است كه در ترشح هيستامين نقش دارد؟ كدام -90
  ائوزينوفيل) 4  بازوفيل) 3  نوتروفيل) 2  ماستوسيت) 1

  )86-سراسري خارج از كشور(  است؟ نادرست كدام عبارت -91
  . .............ي  ايمني حاصل از تزريق همه 

  .ها دائمي است واكسن) 4  .ها موقتي است سرم) 3  .عال استها، غيرف سرم) 2  .ها، فعال است واكسن) 1
  )87-سراسري خارج از كشور(  .نيستممكن  .............از طريق ايجاد منفذ در آن توسط  .............از بين بردن  -92

  پرفورين - HIVسلول آلوده به) 2    پرفورين - سلول سرطاني) 1
  اينترفرون - عامل بيماري هاري) 4  هاي مكمل ئينپروت - عامل بيماري سل) 3

  )88-آزاد خارج از كشور(  هاي خوني هستند؟ يك از سلول ها مشابه كدام ماستوسيت -93
 ائوزينوفيل) 4  ها مونوسيت) 3  ها نوتروفيل) 2  ها بازوفيل) 1

  )88-سراسري خارج از كشور(  . .............عامل مولد بيماري مالتيپل اسكلروزيس  -94
  .رساند اي آسيب مي ترشح نابه جاي گاماگلوبولين به بافت ماهيچهبا ) 1
  .سازد هاي سيستم عصبي مختل مي هدايت جريان عصبي را در برخي نورون) 2
  .كند كم مي Tهاي ي تخريب نوعي از لنفوسيت  واسطه قدرت دفاعي بدن را به) 3
  .شود بيش از حد دستگاه ايمني را سبب مي ها، پاسخ ي تحريك ماستوسيت به واسطه) 4

  )92 -سراسري خارج از كشور(    ...............دارد،  ...............هر گلبول سفيدي كه  -95
  .باشد ها مي جزء گرانولوسيت –هاي فراواني  ليزوزوم) 2  .كند پادتن ترشح مي –آميبي شكل  حركات) 1
  .تواند بيش از يك سال زنده بماند مي –ها  نقشي در نابودي انگل) 4  .باشد ين ميي پرفور واجد ژن سازنده –توانايي دياپدز ) 3

    )93 -سراسري (  ...........ها،  ي لنفوسيت همه -96
  .پيوسته بين خون و لنف در گردشندطور  به) 2  .سازند به تنهايي عوامل بيگانه را نابود مي) 1
  .شوند هاي خاطره تبديل مي ات خود، به سلولدر طول حي) 4  .شوند پس از بلوغ، ابتدا به جريان خون وارد مي) 3

  )93-سراسري خارج از كشور(  نمايد؟ تكميل مي نادرستيي زير را به  چند مورد جمله -97
  » ...........ها،  ي لنفوسيت همه«
  .باشند بين خون و لنف در گردش مي طور پيوسته به) 2                            .           شوند در غير از مكان توليد خود بالغ مي) 1
 .سازند در صورت لزوم، فقط در خون تقسيم شده و سلول خاطره مي) 4                         .                  كنند اكسيد كربن توليد مي قطعاً دي) 3

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
    )94 -سراسري (  است؟ نادرستكدام عبارت، در مورد انسان  -98

  .ها را تشديد نمايد هاي سطحي خود، فعاليت فاگوسيت تواند در محل ساختن گيرنده وسيتي ميهر لنف) 1
  .شود هاي مخاطي نيز يافت مي آنزيم موجود در اشك چشم، در مايع مترشحه از اليه) 2
  .توانند در صورت بروز عفونت، دياپدز انجام دهند مي  كشنده Tهاي لنفوسيت) 3
  .هاي خوني شركت دارند در خطوط دفاع غير اختصاصي، انواعي از سلول) 4



ی:  دوم ل گاه  A   د

  عصبي دستگاه

  ها نورون

  ها اعمال نورون 

  ها ساختار نورون 

  ها انواع نورون 

  ها فعاليت نورون

  ها باط نورونارت

  اثرات نيكوتين   اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبي 

  اعتياد 

  عملكرد برخي از مواد مخدر

 دستگاه عصبي مركزيهايبخش

  مغز

  نخاع

  تاالموس 

  مخ 

  هيپوتاالموس

  مخچه 

  دستگاه ليمبيك 

  ي مغز ساقه 

هاي دستگاه عصبي محيطيبخش

  جانوراندستگاه عصبي 

 داراني مغز مهرهمقايسه

  پيكري 

  خودمختار 

  ي عصبي شبكه 

  شكمي ناب عصبيداراي ط 

  سمپاتيك 

  پاراسمپاتيك 
ــل دوم  از ــبي (فص ــتگاه عص ) دس

 2طــور متوســط در هــر ســال  بــه
تست در كنكورهاي سه سال اخير 

  .طرح شده است
ــل  ــن فصـ ــت از  127در ايـ تسـ

يعني به . ايم دستگاه عصبي آورده
ازاي هر تست كنكـور، در حـدود   

  .تست را تمرين خواهيد كرد 63

 تعداد سؤاالت فصل

127 

 سراسريتعداد سؤاالت 

40 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

87 

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

    خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
، به گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نبوديد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ت، در نوبكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گا ت دا ید  م  گامبا  ی  ود را ارزیا ر    .پ

قرمز      سبز       آبي 

قرمز      سبز       آبي 

قرمز      سبز       آبي 

قرمز      سبز       آبي 

قرمز      سبز       آبي 




