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است.  دهیمرسوم گرد زیمحافظ ن ستمیخود به س

 انیو م درمیاپ ایروپوست  یاصل هیپوست از دو ال
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 نیاکر ای یغدد عرق معمول

کنار لب و  یغدد در تمام سطح بدن به استثنا نیا

. تعداد آنها شوندیم دهیمرد د یحشفه آلت تناسل

و در کف دست و پا  ادیبغل ز ریو ز یشانیدر پ

با  یاست. غدد عرق معمول ینواح ریاز سا شتریب

 نیآن به غدد مروکر یتوجه به نوع ترشح سلولها

دو  یغدد از نظر ساختمان نیمرسومند. در ا زین

که  باشدیو مترشحه قابل مشاهده م یقسمت دفع

از قسمت  کتریبار یدفع یمجرا ای یقسمت دفع

 است. یترشح
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 به شرح ذیل وجود دارند :

 ( اپیدرم1

 ( درم2

 ( هیپودرم3

 نیتریعضو زنده است هرچند فوقان کیپوست 

( بوده که درمیو روپوست )اپ یشاخهیآن ال هیال

 و متشکل از سلول دهندیم لیسطح پوست را تشک

 30زنده و مرده هستند و در هر فرد حدود  یها

 زشیر قهیها در هر دق سلول نیهزار عدد از ا

پوست دائماً  زنده یها وجود سلول نی. با اکنندیم

شده تا  دیتر روپوست تول یریدر قسمت ز

روپوست،  ریها گردند. در ز سلول نیا نیگزیجا
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 ریدر ز یاز چرب یاهی. الباشدیو غدد م یعصب

 ریضربه گ ق،یعا کیو به عنوان  ردیگیدرم قرار م

 .کندیعمل م یو منبع انرژ

ساله،  70 یزندگ کیهر انسان در مدت زمان  بدن

 زدیریپوست دور م لوگرمیک 47/5متوسط حدود 

و هر ماه تمام پوست هر فرد عوض شده و نو 

 شودیم

 

 کویمچن چیلیا ایلیا
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برنده  یروس شناسستیز: کویمچن چیلیا ایلیا

 1908در سال  یو پزشک یولوژیزینوبل ف زهیجا

متولد  یبود. و یمنیبه خاطر مطالعه دستگاه ا

بود.  سیدر پار 1916 یدر خارکف و متوف 1845

پاستور در خصوص  تویدر انست یمهم و قاتیتحق

 بود. وارخ گانهیب یها سلول

    : خوارهاذره ای ها،تیفاگوس خوارها،گانهیب

بدن  یمنیاز دستگاه ا یهستند که بخش ییهاسلول

 ییها تواناسلول نی. ادهندیم لیرا تشک

 ایها پاتوژن توانندیم یعنیدارند؛  یخوارگانهیب

 یاجزا زیو ن گانه،یب یهاها و مولکولسلول ریسا

و سپس هضم کرده و از  دهیفرسوده را بلع یسلول

ها و پاسخ در عفونت خوارهاگانهیببرند. ب نیب

 دارند. یبدن نقش اساس یالتهاب

شکل در غشاء  رییبا تغ توانندیم خوارهاگانهیب

 نیکنند، و به ا جادیکاذب ا یخود پا یسلول

ها را احاطه کرده و آن گانهیب یهادور سلول بیترت

خود محبوس کنند.  توپالسمیرا در واکوئل س

هضم  یالزم برا یهامیآن آنز یهازوزومیآنگاه، ل

 .برندین میرا ترشح کرده و آن را از ب گانهیسلول ب

 

از  یالکترون کروسکوپیم ریتصو

 توزیدر حال فاگوس لینوتروف
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در اولین برخورد با یک بریدگی،کدام گویچه سفید عمل می کند؟ویژگی آن را شرح -ج

 دهید؟

 

 است که در واکنش یستیز نیآم کی نیستامیه

 کیولوژیزیکرد ف عمل میتنظ ،یموضع یمنیا یها

در  یانتقال دهنده عصب کیروده و به عنوان 

 مؤثر است. یعصب ستمیس

از  یبه عنوان بخش نیستامیآزاد شدن ه ندیفرا

است که  یخارج یهافرد به پاتوژن یمنیپاسخ ا

 یها شده و توسط سلول دیتول هالیتوسط بازوف

ماست سل موجود در بافت همبند اطراف محل 

 .شودیالتهاب آزاد م

به  هارگیمو یرینفوذپذ شیبا افزا نیستامیه

به  گر،ید یهانیخون و پروتئ دیسف یهاچهیگو

دفاع در برابر مهاجمان  یبرا دهدیآنها اجازه م

 یعملکرد مناسب دهید بیدر بافت آس یخارج

 نشان دهند.

 

خون را  دسفی گلبول از ٪5حدود  هالینوفیائوز

اند. هسته هسته دو لوبه یودارا دهندیم لیتشک

عدد  2ها معموالً ها سگمنته و لوبوله، تعداد لبآن

 لهیکه به وس باشدیسه لبه م ای کیو بندرت 

تعداد  شینشده است.افزا هیها پوشگرانول

 تیحالت حساس گرسه لوبه نشان یهالینوفیائوز

 یسلول حاو نیا توپالسمی. سدر فرد است

 شانیفراوان است. شکل ظاهر ینارنج یهادانه

 13 نیانگمی ،17–12است و  لینوتروف هیشب

 قطر دارند.( لیفبزرگتر از نوترو ی)کم کرونیم

 یتیحساس ادیازد یهایماریدر ب هالینوفیائوز تعداد

)مانند  یانگل یها( وعفونتی)مانند آلرژ

 .ابدییم شینماتودها( درخون افزا

 

 



کرم آسکاریس شود کدام گویچه سفید عمل خواهد کرد؟این تخم اگر شخصی آلوده به -د

 گویچه ها چگونه عمل خواهند کرد؟

 C:دیپاسخ ده ریز یبه پرسش ها -44

کدام گویجه ی سفید پس از دیاپدز می تواند به دو شکل سلول های دندریتی و -الف

 درشتخوار تبدیل شود؟این یاخته در کدام گروه از گلبول های سفید است؟

 چه نامند؟و وظیفه آن چیست؟ نقش دارد یاختصاص ریغ را که در دفاع یتیلنفوسبه -ب

 را در مواجهه با میکروب ها توضیح دهید؟ یعیطب ۀکشند ۀاختیمکانیسم عمل -ج

 انواع لنفوسیت هایی که در دفاع اختصاصی دارند را فقط نام ببرید؟-د

 ها نیپروتئ

 Cدر رابطه با پروتئین های دفاعی به پرسش های زیر پاسخ دهید: -45

 دو ویژگی پروتئین های مکمل را بنویسید؟-الف

 ری شده اند؟اچرا پروتئین های مکمل به این نام،نام گذ -ب

 مکانیسم عمل پروتئین های مکمل را توضیح دهید؟-ج

 C:دیپاسخ ده ریز یبه پرسش ها یدفاع یها نیدر رابطه با پروتئ -46

به غیر از ساخت و ترشح پروتئین های مکمل دفاعی،چه پروتئین های دیگری در دفاع -الف

 نقش دارند؟

 چگونه عمل می کنند؟گروه اول این دسته از پروتئین ها از کجا منشا و -ب

 کنند؟ یها از کجا منشا و چگونه عمل م نیدسته از پروتئ نیا دومگروه  -ج

 ۀاختیشود و عالوه بر  یترشح م روسیآلوده به واینترفرون توع دو از سلول های  -47

مقاوم  روسیدر برابر و کند و آنها را یسالم مجاور هم اثر م یها اختهیآلوده، بر

 Bنادرست( –.)درست کندی م

 یمترشح  Tنوع  یها تیو لنفوس یعیطب ۀکشند یها اختهیاز اینترفرون نوع یک  -48

در مبارزه  ینقش مهم نترفرونینوع ا نیکند. ا یشود و درشت خوارها را فعال م

 Bنادرست( –)درست دارد. یسرطان یها اختهی هیعل

. .  یخوار گانهیشود که ب یباعث م کروب،یم یمکمل رو یها نیپروتئ قرارگرفتن -49

 Aانجام شود. . . . . . . . 

 Aدارد. یسرطان یها اختهی هیدر مبارزه عل ینقش مهم. . . . . . . . . .   -50

 

است که در  یینهایمکمل از انواع پروتئ نیپروتئ

 ییبدن نقش دارد و توانا یاختصاص ریدفاع غ

را نداشته و با همه  گریکدیاز  کروبهایم ییشناسا

در  هانینوع پروتئ نی. اکندیمقابله م کسانی هاآن

روده و  یپوشش یهاو سلول یکبد یسلولها

 .کنندیشده و در خون گردش م دیماکروفاژها تول

فعال در خون  ریها بصورت غآن یعیحالت طب در

 یها)بخش هاژنیوجود دارند اما با برخورد با آنت

همان  ای هاکروبیدر م یمنیدستگاه ا کنندهکیتحر

 ییهاعنوان مثال: مولکولمهاجم؛ به یهاسلول

( هاکروبیدر سطح م یدیساکاریپل ای ینیپروتئ

مانند در  قهحل ییهارهیفعال شده و به صورت زنج

قرار گرفته و غشا را سوراخ  کروبیم یسطح غشا

ژن و جذب  یآنت توپالسمیو با خروج س کنندیم

 یط آنتتورژسانس( توس ایاز حد )تورم  شیآب ب

تکه و تکه ترکدیژن سرانجام سلول مهاجم م

 .شودیم

ها با عنوان مکمل آن است که آن یگذارنام علت

را  یمنیدستگاه ا یاجزا یکار برخ هانیپروتئ نیا

 .کنندیم لیتکم

 

 

 

 

 

 

 

 



را . . . . . . . . . . .  یساختارها گر،یکدیفعال شده به کمک  . . . . . . یها نیپروتئ -51

 B.کند یعمل م . . . . . . کیکه مشابه  کنندی م جادیا ها کروبیم یغشادر 

اند  . . . . . . . در  اند که محلولخون  یها نیپروتئ از یمکمل، گروه یها نیپروتئ -52

به بدن  یکروبیم اگر اند، اما . . . . . . . آلوده به صورت  ریها در فرد غ نیپروتئ نیا

 B.شوند یم. . . . . . . نفوذ کند، 

 یپاسخ التهاب

 Bمورد را بنویسید؟ 4از نشانه های التهاب  -53

 Bپاسخ التهابی چیست؟ -54

 Cشود؟ یم جادیالتهاب چگونه ا -55

 Cدر پاسخ التهابی کدام گویچه ها وارد عمل می شوند؟ توضیح دهید؟ -56

 تب

 A.است . . . . .  ،یکروبیم یها یماریب یها هاز نشان یکی -57

 Aیابد. . . . . . .  باال یها در دماها بکرویم تیفعالتب باعث می شود  -58

 3گفتار 

 ی: دفاع اختصاصیخطّ دفاع نیسوم

 ژن یآنت ییها و شناسا تیلنفوس

 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -59

 دفاع اختصاصی توسط کدام یک از گویچه های سفید انجام می شود؟-الف

 این گویچه ها در کجا تولید و در کجا بالغ می شوند؟-ب

 ؟ستیچوظیفه ی تیموس در سیستم دفاعی  -ج

 C:دیپاسخ ده ریز یبه پرسش ها -60

 آنتی ژن چیست؟-الف

 می کنند؟ ییژن را شناسا یها چگونه آنت تیلنفوس -ب

 گره های لنفاوی بیشتر در کجا تمرکز یافته اند؟-ج

 B تیعملکرد لنفوس ۀنحو

 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید؟ -61

 هستند که سلول هانیاز پروتئ ی: نوعها نترفرونیا

آزاد ساخته و موجب  روسیآلوده به و زبانیم یها

مقاومت بدن  شیو افزا یمنیا ستمیس کیتحر

 . شوندیم

 نترفرونیانواع ا

در  هانترفرونیده نوع متفاوت از ا حداقل

پستانداران کشف شده که هفت نوع از آنها در 

در  یانسان یهانترفرونیاند. اشده ییانسان شناسا

برحسب اثر  کی پی. تشوندیم یبندطبقه پیسه ت

سلول  یضد رشد و فعال ساز ،یروسیضد و

، IFN-βو  IFN-α یهانترفرونیبه ا یعیکشنده طب

IFN-ω دو  پی. از تشودیم یبند میقستIFN-γ 

 هانیپروتئ نیقابل ذکرند. ا IFNLR1سه  پیو از ت

و  هابروبالستیف ها،تیلنفوس ها،تیتوسط لوکوس

 .شوندیم دیتول یمنیا ستمیس یسلولها ریسا

و  یمنیا ستمیس کیموجب تحر هانترفرونیا

 زایماریمقاومت بدن در برابر عوامل ب شیافزا

 یمنیا یموجب فعال شدن سلولها ی. برخشوندیم

 یو ماکروفاژها م یعیکشنده طب یمانند سلولها

به  زایماریژن عوامل ب یآنت هیبا ارا ای.  شوند

موجب بهتر شناخته شدن آنها و  T یتهایلنفوس

مقاومت  نی. همچنشوندیم یمنیپاسخ ا دیتشد

. دهندیم شیرا افزا روسهایسالم به و یسلولها

 یهایماریب میاز عال یبرخ جادیدر ا نترفرونهایا

نقش  زیو تب ن یمانند احساس خستگ یعفون

 دارند.

 

 

 

 



 کدام گروه از آنتی ژن ها را شناسایی می کنند؟ Bلنفوسیت های -الف

 سلول پادتن ساز در چه هنگامی تشکیل می شود؟وظیفه این سلول ها چیست؟-ب

 سلول های پادتن ساز در کجا جریان پیدا می کنند؟هایی نمحصول -ج

 شکل و جنس این پادتن ها را بنویسید؟-د

 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید؟ -62

 نوع اند آن دو را توضیح دهید؟پادتن ها بر دو -الف

 پادتن ها به چند روش آنتی ژن ها را بی اثر یا نابود می کنند؟ آنها را بنویسید؟-ب

 سرم چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟-ج

ه ماده ای است و به حاوی چ شودی استفاده م یدگیکه بعد از مارگزی پادزهر سمّ مار -د

 کنند؟عنوان چه چیز از آن استفاده می 

 یکه توانسته است آنت یتیلنفوس مختلف، آن یها رندهیبا گ یها تیلنفوس انیاز م -63

 . . . . . . . . . به نام  ییها اختهیشود و  یم ریتکث کند به سرعت ییژن را شناسا

 A.آورد یم دیرا پد

 . . . . . . . . . استفاده کرد. پادتن آماده را  زیبه عنوان دارو ن توانی م ها ناز پادت -64

 A.امندی نم

 T تیعملکرد لنفوس ۀنحو

با سلول های آلوده به ویروس و سرطانی به ترتیب کدام گروه از لنفوسیت ها  -65

 Bبرخورد می کنند؟

 Bرا با آنتی ژن ها بیان دارید؟ Tنحوه ی عمل لنفوسیت های  -66

 یاختصاص یمنیدر ا هیو ثانو هیپاسخ اوّل

ها به ت یلنفوس ریژن و تکث یآنت ییشناسا یاست که برا یندیفرا ،یدفاع اختصاص -67

 A.دارد ازین . . . . . . . 

 A.ستین . . . . . . . دفاع  ،یاختصاص ریبرخالف دفاع غدفاع اختصاصی  -68

شده است دوباره به بدن وارد شود، پاسخ دفاع  وارد که قبالً به بدن یژن یاگر آنت -69

 B.است . . . . . . . . .و  . . . . . . . . نسبت به قبل  یاختصاص

. . . . . برخورد کند،  یژن یبا آنت یوقت یعنی. . . . . . . است  یدارا یمنیدستگاه ا -70

 Bبرخورد را نگه خواهد داشت. آن

 

 B یهاتیعملکرد لنفوس

نوع مختلف از  هاونیلیانسان روزانه م بدن

که در خون و  کندیم دیرا تول یب یهاسلول

را  یمنیگردش کرده و نقش نظارت ا یلنف ستمیس

 یکامال فعال شوند تا آنت دی. آنها باکنندیم یباز

 رندهیگ نیپروتئ کی یکنند.هر سلول ب دیتول یباد

دارد  وددر سطح خ  Bسلول  رندهیمنحصربه فرد)گ

 BCRژن خاص متصل خواهد شد.  یآنت کیکه به 

 نیمتصل به غشا است، وا نیمونوگلوبلیا کی

 رانواعیرا از سا یملکول است که افتراق سلول ب

ملکول  نیا نیهمچن سازد،یممکن م هاتیلنفوس

است.  یفعال شدن سلول ب یبرا یاصل نیپروتئ

ژن همجنس خود  یبا آنت یکه سلول ب یزمان

 Tاز سلول  یاضاف امیپ کیو  شودیممواجه 

از  یکیبه  تواندیم کندیم افتیدر یکمک

 یپالسما و سلول ب ی)سلول ب یب یهاسلول

 مایمستق تواندیم ی. سلول بابدی زیخاطره( تما

ممکن است  نکهیا ایها شود سلول نیاز ا یکی

 مرکز واکنش نام به واسطه ٔ  مرحله کیمتحمل 

 هیناح یسلول ب ایواسطهمرحله  نیشود.در ا ازای

 یم تیوتیم پریخود را ها نیمنوگلوبلیژن ا ریمتغ

 ریی( و احتماال متحمل تغیکریپ شنیوتیپرمیکند)ها

 .شودمیکالس 

 

 

 

 

 

 



شود، عالوه بر  یم ریکند تکث یم ییرا شناسا یژنی آنت ،. . . . . . . . . . .  یوقت -71

 دیآ یم دیپد . . . . . . . . . . . . . . به نام  یگرید یها اختهیگفته شده،  یها اختهی

 B.مانند یم یکه تا مدت ها در خون باق

 ژن یآنت صیشود تشخ یباعث م خون، در . . . . . . . . . . . . .  یادیتعداد زوجود  -72

 . . . . . . . . . . .  یشتریتعداد ب ،یبعدی برخوردها یو برا ردیتر صورت پذ عیسر

 B.دیآ دیپد

 یشود. کاف یاستفاده م سرم سازیدر  ،یحافظه دار بودن دفاع اختصاص تیاز خاص -73

و به  میکن یمعرف یمنیکنترل شده به دستگاه ا طیرا در شرا کروبیم بار کیاست 

 Bنادرست( –)درست .میآور دیپد را خاطره یها اختهی قیطر نیا

شده آن  یسم خنث ای کروبیم ژنی کشته شده، آنتیا شده فیضع کروبیواکسن، م -74

 –.) درست دیآی م دیخاطره پد یها اختهیآن به بدن،  کردن است که با وارد

 Bنادرست(

 A.نامندی م . . . . .  یمنیا را حاصل از واکسن یمنیا -75

 A.است . . . . . . . .  ،یمنیحاصل از سرم ا یمنیا -76

 یاختصاص یمنیتر به ا قیدق ینگاه دز،یا

 Cبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -77

 سندرم نقص ایمنی اکتسابی به اختصار چه نامیده می شود؟-الف

 نام دارد؟عامل ایجاد این بیماری چیست؟ و چه -ب

 آیا خود این بیماری باعث مرگ می شود توضیح دهید؟-ج

این ویروس دارای چه میزان دوره ی نهفته می باشد؟ در این دوره شخص آلوده چه -د

 عالئمی دارد؟

 C:دیپاسخ ده ریز یبه پرسش ها -78

 راه های انتقال ویروس بیماری ایدز را بنویسید؟-الف

 هایی انتقالش ثابت نشده است؟ آن ها را ذکر کنید؟ویروس بیماری ایدز از چه راه -ب

 این ویروس چیست؟ راه مقابله با نیبهتر -ج

 ند؟یب یم بیآس دزیچگونه در ا یمنیدستگاه ا -د

 تیحساس

 A. . . . . . . . . . . گویند. یخارج یدر برابر عامل ها یمنیبه عدم پاسخ دستگاه ا -79

 یمنیا ستمیس یهااز انواع سلول T تیلنفوس

 بدن است.

هومورال  یمنیبدن شامل ا یاختصاص دفاع

 یسلول یمنیاست. در ا یسلول یمنیو ا

دارند.  تیفعال T یهاسلول T یهاتیلنفوس

 ژنیپس از اتصال به آنت T یهاتیلنفوس

 T یهااز سلول یو انواع کنندیم دایپ ریتکث

 T یکشنده و تعداد T یاز جمله تعداد

 T یهاسلول. آورندیخاطره به وجود م

آلوده به  یهابه سلول میکشنده به طور مستق

 کنندیحمله م یسرطان یهاو سلول روسیو

 نیخاص به نام پرفور نییپروت دیو با تول

و  آورندیها به وجود مسلول نیدر ا یمنافذ

علت  نی. به همشوندیها مموجب مرگ آن

 یسلول یمنیبه ا یمنینوع از پاسخ ا نیا

عبارت  T یاهمعروف است. انواع سلول

 کنندهیاریخاطره،  Tکشنده،  Tاست از 

 و مهارکننده.کمک کننده()

 :Tتیساخته شدن و بالغ شدن لنفوس مراحل

در مغز و  B تیهمانند لنفوس Tتیلنفوس

استخوان )مغز قرمز استخوان( ساخته 

در مغز  Bتیهمانند لنفوس یول شودیم

خون  قیلکه از طرب شودیاستخوان بالغ نم

قرار  ینا یکه پشت جناغ و جلو موسیبه ت

. شودیبالغ م موسیو در ت رودیدارد م

خون و لنف در  نیاغلب ب Tت یلنفوس

ژن خاص  یگردش است و در برخورد با آنت

که اغلب  شودیفعال م کروبیم یرو

انگل، سرطان  روس،یضد و T یهاتیلنفوس

 .باشدیشده م وندیو رد بافت پ

 

 

 



نسبت به  یمنیخطرند و دستگاه ا یوجود دارد که ب یدر اطراف ما مواد گوناگون -80

 A.دارد . . . . . . . آنها 

خطر واکنش نشان دهد و پاسخ  یمواد ب نیبه ا یمنیممکن است دستگاه ا یدر فرد -81

 تیفرد نسبت به آن مادّه حساس نیکه ا مییگوی م یحالت نی. در چنشود جادیا یمنیا

 Bنادرست( –)درست .است زا

ها و  تیاز ماستوس نیستامیزا، ترشح ه تیحساس ۀبه ماد یمنیپاسخ دستگاه ا -82

 بو آ یمثل قرمز تیحساس عِیعالئمِ شا نیستامیترشح ه ۀجینت هاست. در لیبازوف

 Bنادرست( –)درست شود. یم جادیا ینیاز ب زشیر

 یمنیخود ا یهایماریب

 Cبا ذکر مثال توضیح دهید؟منظور از بیماری های خود ایمنی چیست؟  -83

 Cاز بیماری های خود ایمنی ، بیماری مالتیپل اسکلروزیس را شرح دهید؟ -84

 در جانوران یمنیا

 Bنادرست( –)درست دارند یاختصاص ریغ یمنیجانوران ا ۀهم -85

 Bنادرست( –)درست شود. یم دهیاساساً در مهره داران د یاختصاص یمنیا -86

 عمل یاختصاص یمنیشده است که مشابه ا افتیمهرگان  یدر ب ییساز و کارها -87

تواند به صدها  یکشف شده است که م یمولکول . به عنوان مثال، در مگسکنندی م

 Bنادرست( –)درست کند. ییرا شناسا یمختلف یژن ها یو آنت دیدرآ مختلف شکل

شباهت  ر،یاخ یمهرگان در سال ها یب یمنیدستگاه ا ۀمطالعات دانشمندان دربار -88

 Bنادرست( –.)درست مهره داران را نشان داده است با یشتریب یها

 تمرین های تفکیک نشده-ب

از  یریجلوگ یسد محکم برا کیدارد که آن را همانند  ییها یژگیپوست چه و -89

 C؟دیده م،شرحیریگ یها در نظر م کروبیورود م

ها با  کروبیحفاظت در برابر م یژگیپوست را از لحاظ و یرونیو ب یدرون هیال -90

 Cد؟یکن سهیمقا گریکدی

 Bنام گذاری کنید: -91

 

 

 

 

 یمنیا ستمیس یواکنش افراط: تیَحَسّاس ای یآلِرژ

که  یبدن نسبت به عوامل گوناگون است. کسان

فوق  یمنیدستگاه ا یهستند، دارا تیدچار حساس

ضرر  یهستند که نسبت به مواد ظاهراً ب اریهوش

از حد  شیب یواکنش شان،یموجود در محل زندگ

 .دهندیمعمول نشان م

 یمنیا ستمیس تواندیم اهان،یمثال گرده گ یبرا

 ییکند که گو کیتحر یرا طور کیشخص آلرژ

 کی تیاست. حساسروبرو شده یخطر جد کیبا 

از هر ده نفر، دو  باًیاست و تقر عیشا اریمشکل بس

 از آن مبتال هستند. ینفر به نوع

در دانشگاه اوتاگو نشان  یعلم یامطالعه جینتا

 ایانگشت شست  دنیکه به مک یکودکان دهدیم

ناخن دست خود عادت دارند، کمتر با  دنیجو

مواجه هستند. اگرچه به  یخطر ابتال به آلرژ

 هینوع از رفتار در کودکان توص نیا قیتشو

مثبت  یهاها از جنبهعادت نیاما ظاهراً ا شود،ینم

 برخوردارند. زین یرقابل انکاریو غ

 

 

گفته  هایماریاز ب یا: به دستهیمنیخودا یماری

 یماریشوند. ب جادیا یمنیکه بر اثر خودا شودیم

 یمنیکه دستگاه ا دهدیرخ م یهنگام یمنیخودا

 .کندیبدن به اشتباه حمله به خود بدن را آغاز م

ها و اندام توانندیم یمنیخودا یهایماریب

سرخ خون، عروق  یهااز جمله گلبول ییهابافت

لوزالمعده، عضالت، مفاصل  د،یروئیغده ت ،یخون

 کنند. ریو پوست را درگ

 

 

 

 

 

 



 Dکه: دیکن قیتحق :1فعالیت -92

 دارد؟ یگرید دیسطح پوست چه فوا یچرب-الف

 پوست دارد؟ یبا چرب یسر چه ارتباط ۀو شور یپوست یجوش ها-ب

 Bست؟یموجود در عرق چ میزوزینقش ل -93

 B؟دیام ببرناز بدن که فاقد پوست است را  یینام بخش ها -94

 B؟دهنده مخاط کدام اند لیمواد تشک -95

 Cست؟یاشک چشم و عرق پوست چ یوجه مشترك دفاع -96

فلش به ستون الف  دنیرا از ستون ب انتخاب و با کش یاختصاص ریروش دفاع غ -97

 B:دیمتصل کن

 

 

 

 

 

 چه شود؟ یها م کروبیمخاط مژکدار دستگاه تنفس چگونه مانع نفوذ م :2فعالیت  -98

 Cزند؟ یم بیبخش آس نیبه ا یعوامل

 یاختصاص ریدارد و هم غ یهم دفاع اختصاص یتوان گفت سد اول دفاع یم ایآ -99

 C؟دیده حیتوض

بدن  یها هاختی ایعبور کند، آ یخط دفاع نیبتواند از نخست یکروبیاگر م -100

 Cبا آن مبارزه کنند؟ توانند یما م

 Bنام گذاری کنید: -101

 

 

 

 

 

 

 

هستند که  یایسلول یهاهیال:  یمُخاط یغِشاءها

خشک شوند،  دیاز بدن را که نبا ییهاقسمت

داخل  ،ینیغشاها، دهان و ب نی. اکنندیحفاظت م

را  یو تنفس یگوارش ،یتناسل یها، مجارپلک

 .پوشانندیم

 

غشاها تحت  نیموجود در ا یِاختصاص یهااختهی

گابلت، مخاط )موکوس( را، که  یهاعنوان سلول

. مخاط کنندیچسبنده است، ترشح م نیپروتئ کی

 ی. در نقاطشودیم یسازو پاك یسازباعث لغزنده

 یمخاط یغشاها شوند،یبدن باز م یهاکه حفره

 .رندیگیدر امتداد پوست قرار م

 

 

عرضه  یانواع سلول ها: از  کیتیدندر یسلول ها

 یبه عنوان سلول ها نیژن و همچن آنتیکننده 

آن  یهستند. عملکرد اصل یمنیدر دستگاه ا یفرع

ژن ها در پاسخ  یژن ها و ارائه آنت یها پردازش آنت

در حال استراحت و  T یها تیلنفوس یبرا هیاول

 یخاطره ا یها تیلنفوس یبرا هینودر پاسخ ثا

از مغز استخوان مشتق  کیتیدندر یسلول ها است.

 جادیرا ا یا ژهیو کیتیهماتوپو رهیت کیشده و 

 یتک هسته ا های سلول ٪1کنند که کمتر از  یم

دهند. از جمله تفاوت  یم لیرا تشک یطیخون مح

ژن  یمونونوکلئرها وجود آنت ریسلول ها با سا نیا

Iaرسپتور  دان، فقFCگلبول  ی، فقدان رسپتور برا

 یها نیمنوگلوبولیقرمز گوسفند، عدم حضور ا

 یتیو مونوس یتیلنفوس یمارکر ها ریسا و یسطح

 .در سطح آنهاست

 

 

 ستون ب ستوت الف

 سرفه دستگاه گوارشی-1

 استفراغ دستگاه نتفسی-2

 اشک دستگاه دفع مواد زائد-3

 مدفوع دستگاه گردش خون-3

 عطسه تناسلیدستگاه -4

 ادرار دستگاه عصبی-5



هم در خون است و هم بافت  دیبردند که گلبول سف یدانشمندان چگونه پ -102

 Cها؟

 Bدیاپدز را تعریف کنید؟ -103

 Cدر رابطه با سلول های دفاعی بدن اشاره دارد؟ یچه مطلبزیر به شکل  -104

 

نشان داده شده است  دیسف یها چهیانواع گو ر،یدر شکل ز:3فعالیت  -105

آنچه که در سال وجه به . با ت(.است نشده تیها نسبت به هم رعا چهیگو اسیمق)

 D:دیا هقبل خواند

 

 .دیکن انیرا ب کینام هر  -الف

 بدون دانه است؟ کیها دانه دار و در کدام ه چیدر کدام گو اختهی انیم -ب

 ساخته شده اند؟ یزیدانه ها از چه چ -ج

 Cبدن اشاره دارد؟ یدفاع یدر رابطه با سلول ها یبه چه مطلب ریشکل ز -106

 

 Bنام گذاری کنید: -107

 

 

 

 

 وارهیخون از د دیسف یهاچهیعبور گو ندیبه فرا

 اپدزید ای یتَراگُذر رامون،یپ طیبه مح رگیمو

 یهااز گلبول یگروه ند،یفرا نی. در اندیگویم

عبور  هارگیمو وارهید یسلول نیاز منافذ ب دیسف

برسند. مواد  دهیدبیتا به محل آس کنندیم

که  دهید بیآس یهاولآزاد شده از سل ییایمیش

هستند، باعث  هالیجذب کننده نوتروف یفاکتورها

شده  هارگیمو هیبه سمت حاش هالیجذب نوتروف

 یالشدن از البه کیها با نازك و بارسلول نیوا

خارج و به  رگیجدار مو یهاسلول نیب زیمنافذ ر

باعث  هالی. نوتروفشوندیوارد م دهید بیبافت آس

 ماکروفاژها  . سپسشوندیم هایشدن باکتر کشته

 .ندیآیم هالیدر مرحله بعد به کمک نوتروف

و  هاتیعفونت، ماستوس ای بیمحل آس در

 نیستامیکه ه کنند؛یترشح م نیستامیه هالیبازوف

و کاهش  یرسانخون شیها و افزاگشادکننده رگ

و  شودیرا باعث م بیفشار خون در محل آس

 اپدزیعمل د شیها و افزارگ یرینفوذ پذ شیافزا

 و التهاب را به دنبال دارد.

کشته شده  یخود یهاو سلول هاکروبیم بازمانده

. ماکروفاژها سازندیچرك را م هالیو نوتروف

مرده  یهاسلول نیا توزیبا عمل فاگوس توانندیم

 ببرند. نیرا از ب

 هارگیاز مو یخون با عمل تراگذر یهاتیمونوس

 لیو به ماکروفاژ تبد کنندیم دایپ زیخارج و تما

 زین هالی. نوتروفشوندیم یوندیو وارد بافت پ

 هاتی. لنفوسدهندیانجام م توزیو فاگوس اپدزید

شکل  اپدزید یدهیدارند. در پد اپدزیهم قدرت د

 یکه آنها م یبه طور کندیم رییتغ دیسف یگلبول ها

عبور کنند.  یخون یها رگیاز منافذ مو توانند

 و سلول یسرطان یهابا سلول ،T یهاتیلنفوس

ها سلول نیا کنندیمبارزه م روسیآلوده به و یها

 هم در بافت هستند، هم در خون.

 

 

 

 



 Cنام گذاری کنید: -108

 

مشاهده و انواع  کروسکوپیگسترش آماده خون را با م کی :4فعالیت  -109

 D؟دیرا در آن مشاهده کن دیسف یها چهیگو

 Bنام گذاری کنید: -110

 

موضع التهاب را چگونه  یتورم و گرم شدگ ،یعلت قرمز -الف :5فعالیت  -111

 یتیدر محل التهاب از رگ چه اهم شتریخروج خوناب ب -ب د؟یده یم حیتوض

 Dدارد؟

 .دیکن قیرابطه با چرك و مواد موجود در آن تحق در

 Cنام گذاری کنید: -112

 

انگل در زخم  ای هاکروبیه ورود، رشد و نمو مب

 ( عفونتزبانیاندام از موجود زنده )م کی ای

به  زبانیاز بدن م یکروبیم سمی. ارگانندیگویم

استفاده  ریعنوان منبع و محلّ رشد و نمو و تکث

. عامل گرددیم یماریو اغلب باعث ب کندیم

 ون،یپر روس،یانواع انگل، و تواندیعفونت م

 و قارچ را شامل گردد. دیروئیو ،یباکتر

 ،یمنیا ستمیس لهیبه وس یعیطور طبه ب زبانیم بدن

زا و عفونت یآغاز به مبارزه با عامل خارج

التهاب را به  دهیپد ن،یو در مراحل آغاز دینمایم

 همراه دارد.

دارو  زیبا تجو تواندیم یعفون یهایماریب پزشک

 کمک کند. یبه روند بهبود

 

زردرنگ است که در اثر  ای دیسف یعیچرك ما

. تجمع چرك شودیظاهر م ییایباکتر یهاعفونت

بافت، آبسه نام دارد. جوش  کیبسته از  ییدر فضا

 .شودیم داریاست که در سطح پوست پد یچرک

 

 ،یسلول یمرده و اجزا یهاشامل سلول چرك

 ی)نوع هالیشده و نوتروفکشته یهاکروبیم

 گریکدیکه بر ضد  ییایمی( و مواد شدیسف چهیگو

 اند است.زده

 

بدن از  ینباشد، توسط ماکروفاژها ادیچرك ز اگر

 یریجلوگ یصورت، برا نیا ری. در غرودیم نیب

 یگریکند و به اندام د دایکه چرك عمق پ نیاز ا

به سطح قسمت  یتوسط تونل ایکند  تیسرا

 هیآن را سوراخ و تخل دیاز پوست برسد، با یگرید

 کرد.

 

 

 



 C؟دیده حیعمل تب را توض سمیمکان -113

 -ب گذارد؟ی ها اثر م کروبیم تیتب چگونه بر فعال -الف :6فعالیت  -114

 Dاند؟ك خطرنا دیشد یچرا تب ها

 Bنام گذاری کنید: -115

 

 Bنام گذاری کنید: -116

 

 Bنامگذاری کنید: -117

 

است که در آن  یبوده و حالت یماریتب از عالئم ب

آن  یعیگرم از مقدار طببدن جانوران خون یدما

در مغز جابجا  ییشده و نقطه ثبت دما ترشیب

 عوامل برابر در بدن مبارزه. تب نشانه شودیم

دستگاه  ییپاسخ دما زین یاست و گاه زایماربی

 یتلق یداخل یها بدن نسبت به عفونت یمنیا

 یاریحاصل از تب بس ی. در واقع در گرماشودیم

البته بحث و  رشد ندارند. ییتوانا کروبهایاز م

بودن تب در  دهیفایدر مورد ب یادیز یجدلها

بدن  دمایپژوهش درباره  نینخست .است انیجر

 کیانجام گرفت و پژوهشگر آن،  1868در سال 

در انسان  بود. شیربه نام کارل وند یپزشک آلمان

 سانتی گراد°37بدن  یعیطب یدما نیانگیکه م

 شی. تب بدیآیشمار متب بهو بیشتر از آن است،

جان انسان  یبرا یبزرگ دیتهدسانتی گراد  °40از 

و  ها میکرد آنز چرا که عمل شود،یمحسوب م

. به کندیبدن را دچار اختالل م یها نیپروتئ ریسا

تب  سانتی گراد °37٫9تا  سانتی گراد  °37٫5تب 

که تب باعث  دیذکر گرد .شودیگفته م فیخف

 میآنز شود،یبدن م یها میآنز تیاختالل در فعال

 واکنشهستند که در ییزگرهایکاتال ای زوریکاتال ها

مهم درون سلول و در بدن مؤثرند.  یستیز یها

دارند و  تیفعال ینیمع یدر دما هامیآنز نیچون ا

 نیتب باال با از ب روند،یم نیباال از ب یدر دما

بدن  یستیز یهادر واکنش ها،میآنز نیبردن ا

 تب باالست. جی. تشنج از نتاکندیم جادیاختالل ا

 ازمندیدر کودکان، ن ژهیبه و شتر،یدرجه و ب 40تب 

بدن  یکه دما یاست. هنگام عیتوجه و درمان سر

 حتمی او مرگ برسد، 45٫5 تا 44٫4شخص به 

 است.

 

 

 

 

 

 



 بنویسید.  4تا شماره  1توضیحات الزم را از شماره -Aشکل زیر:  -118

B-نام گذاری کنید؟D 

 

تواند  یآورد که م یم دیپد یروسیپرندگان را و یآنفلوانزا :7فعالیت  -119

 یروسیپرندگان را و یآنفلوانزا نیآلوده کند. ا زیگونه ها، از جمله انسان را ن ریسا

 نیآلوده کند. ا زیگونه ها، از جمله انسان را ن ریتواند سا یآورد که م یم دیپد

از حدّ معمول  شیب یمنیشود دستگاه ا یکند و سبب م یبه شش ها حمله م روسیو

می  Tی ها تیلنفوس ۀاز انداز شیانبوه و ب دیبه تول ب،یترت نیکند. بد تیفعال

 Dانجامد:

 د؟یکنی م هیرا چگونه توج روسیو نیبا ا یعلت مرگ بر اثر آلودگ-الف

 د؟یکنی م شنهادیها پ تیدر جمع یماریب نیکنترل ا یرا برا یچه راه-ب

 D:دیکن ریرا تفس رینمودار ز -120

 

 

 یروسیو یماریب یاپرندگان، گونه یآنفلوآنزا

عامل آن از خانواده  روسیاست که و

Orthomyxooviridae روسیو نی. اباشدیم 

توسط  A پیاست. ت A,B,C پیسه ت یخود دارا

 .گرددیم یبندمیتقس Nو  H یهاژن یتحت آنت

 

 هاشیکه در آزما ییروسهایو یتمام امروزه

و از  روسیو نیا Aاز گونه  شوندیم یجداساز

 اند. H7و  H5 یهارردهیز

 وریآنفلوانزا در ط یماریب ینیعالئم بال

از  یمتعدد یهاآنفلوانزا سندروم روسیو

 فیخف یبدون عالمت تا آلودگ یهایآلودگ

تخم، و  دیو کاهش تول یفوقان یدستگاه تنفس

رال )خس  ،یبا عالئم تنفس افتهی تیعموم یماریب

شدن  اهیس ت،ینوزیاشک، س زشی(، رنهیخس س

تورم سر  ش،یبدون پر مانند تاج و ر یهاقسمت

 یریاسهال، و بروز درگ ها،پر یدگیو صورت، ژول

را در پرندگان  عیهمراه با مرگ سر یعصب ستمیس

در اشکال مختلف  ی. دوره نهفتگکندیم جادیا

روز در  3چند ساعت تا  نیمتفاوت و ب یماریب

روز است. طول  14گله تا  کیپرنده و در  کی

راه عفونت،  ،یروسیو یآلودگ زانیدوره به م نیا

و عوامل  روسیو ییزا یماریگونه پرنده، قدرت ب

دارد.  یبستگ کیمانند گرد و غبار و آمون یطیمح

تخمگذار و  وریآنفلوانزا فوق حاد در ط یماریب

 7تا  3 نیکوتاه ب یاو دوره یناگهان یمادر شروع

 روز دارد.

 

 

 

 



در برخورد دوم نسبت به  یمنیتر بودن پاسخ ا دیعلت شد :8فعالیت  -121

 Dست؟یبرخورد اوّل چ

 B؟ستیواکسن چ -122

 C؟ستیفرق واکسن با سرم چ -123

انواع آن را -را بنویسسید؟ ب فعال ریفعال و غ یمنیافرق -الف -124

 Dبنویسید؟

در  کنند؟یم  افتیرا در ییچه واکسن ها یرانیکودکان ا-الف :9فعالیت  -125

 تکرار کرد؟ دیاز واکسن ها را با یچرا بعض-ب ؟یچه زمان

 یحت ،یمنیکل دستگاه ا فیبه تضع T یها تیرفتن لنفوس نیچرا از ب -126

 انجامد؟ یم  B یها تیلنفوس

 C؟ با ذکر یک مثال؟دیسیرا بنو یمنیاصطالح تحمل ا -127

سوم  هیمربوط به پا ریسال اخ 4 ییبه بعد سواالت امتحان نها 128تذکر:از سوال 

 باشد. یم یرشته تجرب رستانیدب

 لیبدون ذکر دلرا  ریز یاز عبارت ها کینادرست بودن هر  ایدرست  -128

 B:دیسیمشخص کرده و در پاسخ نامه بنو

ساختارهای حلقه مانندی که در اثر برخورد پروتئین های اینترفرون با میکروب ها ایجاد -الف

 کنند.می شوند،منافذی را در غشای میکروب ایجاد می 

پروتئین های مکمل در برخورد با یکدیگر فعال شده و سر انجام باعث ایجاد منافذی در -ب

 غشای میکروب می شوند.

خاطره در اثر برخورد مجدد با آنتی ژن قبلی،پادتن  Bدر ایمنی هومورال،از سلول های -ج

 ترشح می شود.

واد آزاد شده از ماستوسیت برای مقابله با عالئم آلرژی،می توان از داروهایی که ضد م-د

 هستند،استفاده کرد.

 کشنده نقش اصلی را بر عهده دارند. Tدر مبارزه با سلول های سرطانی،فقط لنفوسیت های -ه

 ،نقص ایمنی اکتسابی در انسان به وجود می آورد. HIVویروس -و

در مغز استخوان،توانایی شناسایی مولکول ها و سلول های خودی را از  Bلنفوسیت های -ز

 مولکول ها و سلول های  غیر خودی کسب می کنند.

کشنده به طور مستقیم به آن ها حمله می کنند،ممکن  Tسلول هایی که لنفوسیت های -ح

 است دارای مولکول های خاصی به نام آنتی ژن های سرطانی باشند.

کشنده  Tولی،سلول های در ایمنی سل-ط

به طور مستقیم به سلول های سرطانی 

 حمله می کنند.

 نیعمل آمده و همچنه ب قاتیبا توجه به تحق

که  دیرس جهینت نیبه ا توانیگذشته م اتیتجرب

 شتریدر ب 5اچ 1ان روسیمانع از اشاعه و توانینم

 که نظارت دهدیم شنهادیپ WHOکشورها شد. 

شود  شتریپرندگان مهاجر ب ریمرگ و م زانیها بر م

را بر اساس  یسد نفوذ ز،ین عتریو هرچه سر

کرده و به اجرا  دایپ OIEو  FAO یهااستاندارد

از  یموارد ن،یهمچن ریاخ یها درآورد. در سال

اند که شده ییشناسا یتنفس یها یماریافراد با ب

 اند.را داشته ماریسابقه تماس با پرندگان ب

 

 یروسهایو نیو همچن یکینیکل یهانمونه یبررس

 نیو ارجاع ا وریها و طدست آمده از انسانه ب

و  WHOفائو،  تیها به مراجع تحت حمانمونه

OIE یهاکه پروژه آوردیامکان را فراهم م نیا 

 یبرا یماریب نیدر مورد خطرات ا یقاتیتحق

 ینموده و ساخت واکسن شرفتیپ یها بخوبانسان

خود را با سرعت  ریمس ،یماریب نیا برابرمؤثر در 

 کند. یط

 

 یموجب برخ روسیو نیا ییایجغراف گسترش

در مورد در معرض قرار گرفتن انسان  ها ینگران

 نیکه به افراد مبتال به ا یاست. هر فردشده

 یدیفرصت جد تواندیم شود،یاضافه م روسیو

روش  یباشد، در جهت بهبود بخش روسیو یبرا

 روسی. ویدر پ یپ یجهشها قیانتقال خود از طر

N1H5 گردد،یانسان منتقل م هسرعت به که ب 

 یدر ط ها روسیاز جهش و یینشانه ا تواندیم

 باشد. ریاخ یها سال

 

 

 



بی مهرگان نیز مانند مهره داران از راه دفاع اختصاصی با عوامل بیماری زا مبارزه می -ی

 کنند.

 خاطره،گیرنده های آنتی ژنی وجود دارد. Bدر سطح پالسموسیت ها مانند سلول های -م

 ایمنی حاصل از سرم دائمی است،اما ایمنی ناشی از واکسن در بیشتر موارد موقتی است.-ل

 خاطره،مانند پالسموسیت ها قادر به تشخیص آنتی ژن می باشند. Bسلول های -ك

مت اینترفرون نوعی پروتئین است که در دفاع اختصاصی شرکت کرده و موجب مقاو-ت

 سلول های سالم در برابر ویروس می شود.

 عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید، و در پاسخ نامه بتویسید. -129

 Aپادتن ها آنتی ژن ها را خنثی می کنند و . . . . . . . . را افزایش می دهند.-الف

. . . . . اینترفرونی که در پاسخ به یک نوع ویروس تولید می شود،سبب بروز مقاومت . -ب

 در برابر بسیاری از ویروس ها نیز می شود.

 اغلب آنتی ژن ها،مولکول های پروتئینی،یا . . . . . .. . . . هستند.-ج

 بیماری مالتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری . . . . . . . . . . . است.-د

 Bبه انسان،دو مورد را نام ببرید؟ HIVاز راه های انتقال ویروس  -130

ابالغ طی روند تکاملی خود،عالوه بر آمادگی الزم برای لنفوسیت های ن -131

 Cشناسایی میکروب های بیماری زا،چه ویژگی هایی را کسب می کنند؟

چرا در بیماری هایی که دوره ی کمون)نهفتگی(طوالنی دارند،احتمال  -132

 Cسرایت عامل بیماری زا بیشتر است؟

ه سواالت درباره ی شکل زیر که مربوط به مراحل بروز آلرژی است،ب -133

 Cزیر پاسخ دهید:

 کدام نوع سلول را نشان می دهد؟ 1شماره -الف

 را کدام سلول تولید می کند؟ 2شماره -ب

 

 

 

در جدول زیر،هر یک از مواد ستون الف را کدام یک از سلول های ستون  -134

ب تولید می کند؟ آن ها را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.)توجه: یک مورد 

 Bدر ستون ب اضافه است(. 

 یمنیکمبود ا ینشانگان اکتساب یا دزیا

Acquired immune deficiency 

syndromeاست که در دستگاه  یماریب ی، نوع

 جادیا HIV) یمنینقص ا روسیو توسط و یمنیا

سه  یدارا HIV روسیاز و یناش یماریب.شودیم

است. در مرحله اول )عفونت حاد(  یمرحله اصل

شبه  یماریب یمدت کوتاه یفرد ممکن است برا

معموالً  لیدل نیرا تجربه کند. به هم ییآنفلوآنزا

 یعالئم چیبدون ه یدوره طوالن کیتا  یماریب نیا

دوره  ،یماریمرحله از ب نیکه به ا شودیدنبال م

 . شودیگفته م ینهفتگ

HIV از جمله  یجنس زشیآم قیعمدتاً از طر(

( محافظت نشده، انتقال خون یدهان یو حت یمقعد

آلوده و سرسوزن آلوده و از مادر به فرزند در طول 

 یبعض .گرددیمنتقل م یردهیش ای مانیزا ،یباردار

بدن مانند بزاق و اشک قادر به انتقال  عاتیاز ما

HIV از عفونت  یریشگیپ .ستندینHIV عمدتاً از ،

سرنگ،  ضیامن و برنامه تعو یجنس زشیآم قیطر

 یماریب نیاز گسترش ا یریجلوگ یبرا یراه حل

کسن وا ایدرمان  گونهچی. هشوندیمحسوب م

 وجود ندارد؛ 

در  HIVکه  دهندینشان م یکیژنت یهاپژوهش

 قایدر غرب آفر یالدیم ستمیقرن ب لیاصل در اوا

  آمده است. دیو پد افتهیجهش 

است، جوامع داشته یبر رو یادیز اریبس ریتأث دزیا

 یو چه به عنوان عامل یماریب کیچه به عنوان 

قابل  یاقتصاد راتیتاث نی. همچنضیتبع یبرا

 یارینادرست بس یداشته است. تصورها یتوجه

 دزیمثال انتقال ا یوجود دارد، برا دزیدر رابطه با ا

 . یرجنسیغ یسطح یهارابطه قیاز طر

 

 



 

 

 

 

 

 Cچرا در حال حاضر تهیه واکسن برای ایدز با مشکل روبه رو است؟ -135

 C:دیپاسخ ده ریز یبدن،به پرسش ها یمنیارتباط با ادر  -136

 کی، بعد از  MSمبتال به  مارانیب یدر برخ یماریرفتن عالئم ب نیسبب از ب یچه عامل-الف

 شود؟ یم یماریب یبار حمله 

 چرا در حال حاضر، تهیه ی واکسن برای بیماری ایدز با مشکل روبه روست؟-ب

یک از انواع دفاع اختصاصی تولید  هر یک از پروتئین های زیر در کدام -137

 Bمی شود؟

 پادتن -پرفورین                ب -الف

 Bعلت هر یک از موارد زیر را به طور خالصه بنویسید: -138

دستگاه ایمنی به سلول های سرطانی حمله می کند و به طور معمول آن ها را از بین -الف

 می برد.

مغزی نقشی ندارند و میکروب ها نمی توانند بسیاری از مواد که در متابولیسم سلول های -ب

 وارد مغز شوند.

 Cدر رابطه با با مکانیسم های دفاع،به پرسش های زیر پاسخ دهید: -139

چرا نخستین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن،دفاع غیر اختصاصی نامیده -الف

 می شود؟

وتروفیل شده اند،چگونه در وزیکول هایی که به وسیله فرایند فاگوسیتوز وارد سلول ن-ب

 آنجا هضم می شوند؟

، توانایی مقابله با خفیف ترین عفونت ها  HIVچرا فرد مبتال به ویروس  -140

 Bرا ندارد؟

 Cبه سواالت زیر در رابطه با مکانیسم های دفاع پاسخ دهید: -141

 آنزیم لیزوزیم موجود در عرق،چگونه باکتری ها را از بین می برد؟-الف

 یماریرا دچار ب یوانیواکسن، نخست ح هیته یبرا

را از  یماریآن ب روسی. سپس وکنندیمورد نظر م

 نی. مجدداً اسازندیمزبور جدا م وانیبدن ح

و پس  کنندیم قیتزر گرید یوانیرا به ح روسیو

را از بدنش جدا  روسیشدنش  و ماریاز ب

تا به  کنندیعمل را تکرار م نی. آنقدر اسازندیم

گردد که اگر آنرا به بدن  فیضع روسیو یدرق

نکرده، بلکه  ماریکنند، او را ب قیدام تزر ایانسان 

 آورد.  دیپد تیمصون شیبرا

است که آن را از  نیا یسازواکسن گرید راه

. آورندیبه دست م تیفعالیب ایمرده  یروسهایو

نوع واکسن بدن مشغول ساختن  نیا قیبا تزر

و خود را آماده دفاع در برابر  شودیپادزهر م

خواب و  یماریب ی.برا کندیم یاصل کروبیم

و باالخره  کنندیروش استفاده م نیآنفلوانزا از ا

گردانند  فشیضع آنکهیرا ب روسیهم خود و یگاه

. آنگاه چون ندینمایم قیاز راه پوست به بدن تزر

باعث  ده،یوارد بدن گرد یعیطب ریاز راه غ روسیو

 .کندیم تیمصون جادیا یول شود،ینم یماریب

 

از سلول  یاست که در آن گروه یماریسرطان ب

کنند و بافت  یم ریها بدون کنترل شروع به تکث

 یماریبرند.سرطان ب یم نیسالم بدن را از ب یها

 یبرا یاست که تا کنون درمان موثر یکشنده ا

نشده است.ساالنه هزاران نفر در اثر  دایآن پ

 دهند. یسرطان جان خود را از دست م یماریب

شده است.رشد  لیانسان از سلول تشک بدن

سلول ها  میتقس جهیانسان در نت یو جسم یکیزیف

در  ریتکث نی.اردیگ یبدن صورت م یدر بافت ها

شود و سلول  یطول سن انسان تکرار و تکرار م

 یو فرسوده م ریپ یسلول ها نیگزیجا دیجد یها

شود که  یسلول ها باعث م ینیگزیجا نیشوند.هم

 ندیفرا نیسالم بمانند.ا شهیهم دنب یبافت ها

 ینابهنجار ندیفرا نیمنظم است.اگر در ا یندیفرا

از بافت بدن  یرخ دهد.سلولها به شکل توده ا

تومورها  .دیآ یتومور به وجود م و شده لیتشک

 .میو خوش خ میدو نوع هستند :بدخ

 ستون ب ستون الف

 ماستوسیت-آ ئین مکملپروت-1

 پالسموسیت-ب هیستامین-2

 ماکروفاژ-پ پادتن-3

 نوتروفیل-ت 



ناحیه ی آسیب دیده،ناشی از آزاد شدن چه ماده ای  در التهاب،افزایش چریان خون در-ب

 است؟

 در ایمنی هومورال،کدام سلول ها تقسیم نمی شوند؟-ج

در ایمنی سلولی،ماده ی شیمیایی که با ایجاد منافذی در سلول های آلوده به -د

 ویروس،موجب مرگ آنها می شود،چه نام دارد؟

 های زیر پاسخ دهید:در ارتباط با اختالل در دستگاه ایمنی،به پرسش  -142

در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، فعالیت کدام نوع از سلول های بدن دچار اختالل می -الف

 Cشود؟

 ،در کدام یک از سلول های بدن تکثیر می شود؟ HIVویروس -ب

 در مورد دفاع غیر اختصاصی به سواالت زیر پاسخ دهید: -143

 آسیب دیده می شود؟ در التهاب،چه عاملی سبب تورم و قرمزی ناحیه ی-الف

کدام یک از پروتئین های دائمی محلول در خون،پس از برخورد با عامل بیگانه فعال می -ب

 Cشوند؟

 Cدر مورد دستگاه ایمنی به سواالت زیر پاسخ دهید: -144

 می شود؟ Tدر ایمنی سلولی،چه عاملی سبب تکثیر لنفوسیت های -الف

حمله ی بیماری،چه عاملی سبب از بین  ،پس از یک بار MSدر برخی بیماران مبتال به -ب

 رفتن عالئم بیماری می شود؟

 Cدر ارتباط با ایمنی بدن،به سواالت زیر پاسخ دهید: -145

 آلرژن)حساسیت زا(را تعریف کنید؟-الف

در فرد آلوده به ایدز،باید کمتر از چند عدد در هر  Tتعداد نوع خاصی از لنفوسیت های -ب

 ال به ایدز شود؟میلی لیتر خون باشد،تا فرد مبت

دار مبتال می شوند،معموالً نسبت به ابتالی مجدد به چرا افرادی که به یک بیماری واگیر -ج

 این بیماری،ایمنی پیدا می کنند؟

 

 

 

 

 یماریب کیام اس،  ای سیاسکلروز پلیمالت

( یمرکز یمغز و نخاع )دستگاه عصب یکنندهفلج

 .باشدیم

 

بدن به غالف  یمنیا ستمیام اس، س یماریب در

حمله کرده و موجب  ی( بافت عصبنیلیمحافظ )م

مناطق بدن  گریمغز و د نیاختالل در ارتباط ب

و  بیمنجر به تخر یماریب نیا ت،ی. درنهاشودیم

 .شودیبه اعصاب م یدائم بیآس ای

 

 متفاوت بوده و به اریام اس بس یهاو نشانه عالئم

از افراد  یدارد. برخ یبستگ بیشدت و محل آس

صورت راه رفتن به ییمبتال ممکن است توانا

کامالً فلج شوند  ایداده و مستقل را ازدست

 نیاز افراد مبتال به ا گرید یاعده کهیدرحال

چ یه یرا بدون تجربه یطوالن یهادوره ،یماریب

 .گذارندیپشت سر م یعالئم

 

ندارد.  یام اس راه حل قطع یماریب درمان

به آن، سرعت  یدگیبا رس توانیم حالنیباا

را کند کرده، روند  یماریب یپس از حمله یبهبود

عالئم آن را کنترل  ایکرده و را اصالح یماریب

 نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تست ها-ج
 انیب هینظر نیها در قرن . . . . . . . ارائه شد.ا یماریب یکروبیم ی هینظر -146

 B(7)توانند . . . . . . . . باشند. یها م کروبیکند م یم

 زا یمارینوزدهم،ب-2                          نوزدهم ،آلوده کننده-1

 زا یماریهفدهم،ب-4                           هفدهم،آلوده کننده-3

 Bنیست.صحیح  در رابطه با پوست کدام گزینه -147

از  یریآن در جلوگ یو درون یرونیب یها هیبدن است که ال یاز اندام ها یکیپوست -1

 .به بدن نقش دارند ها کروبیورود م

 هآن مرد یها هاختی نیتری است که خارج یپوشش ۀاختی یۀال نیشامل چند یرونیب یۀال-2

 هدیرا که به آن چسب ییها بکرویم ب،یترت نیو به ا زندیر یم جیبه تدر مرده یها هاختیاند. 

 .کنندی مر اند، از بدن دو

به  یوجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکم یرشته ا یوندیبافت پ ،یدرون یۀدر ال -3

 محکم و با دوام است. هیال نیا اند.ه دیهم تاب

هم دارد. سطح پوست را ماده  یبلکه ترشحات مختلف ست؛یسد ساده ن کیپوست فقط -4

تهیه دارد. یدیاس تیچرب، خاص یدهایماده به علت داشتن اس نیپوشاند. ا یم چرب یا

 چرم به علت این ویژگی است.

کدام گزینه جزو نتایج و مشاهدات دانشمند جانور شناس ایلیا مچینکوف  -148

 Aنیست.

 وی آزمایشات خود را برای اولین بار بر روی ستاره ی دریایی انجام داد.-1

بودند؛  بیآم هیکه شب دیرا د جانور سلول هاییبار، درون بدن  نینخست یبرا کویمچن -2

 .کردند یحرکت م

 ها و ذرات کروبیها م اختهی نیا دیشااز مشاهدات خود به این فرضیه رسید که -3

 .خورند و در دفاع نقش دارند یرا هم م یخارج

 گل رز را به یاز خارها یزیر یخرده ها ه،یفرض نیآزمودن ا یاو برا -4

 .وارد کرد جانور آزمایشگاهی خودپوست  ریز

 

 

 یکروسکوپیم زیموجودات ر سمهایکروارگانیم

است و با  متریلیم کیهستند که طول آنها کمتر از 

. اکثر آنها تک شوندینم دهیمسلح د ریچشم غ

از  یااز آنها به شکل مجموعه یبعض ،یسلول

دراز شامل  یهابه صورت رشته یسلول ، برخ

به صورت  یمجزا و تعداد یواحدها

 دهید یواره سلولیدرون د یپروتوپالستها

و  التیبا وجود تشک سمهایکروارگانی. مشوندیم

همان  یساده ، دارا بایتقر یساختمان سلول

هستند که در  یکیولوژیزیف یاساس یتهایفعال

 دهید یبا ساختمان چند سلول یموجودات عال

 یماکرومولکولها دیمصرف غذا ، تول رینظ شودیم

 .یانرژ دیو تول دیجد

 

شامل پروتوزوآها ، جلبکها ،  سمهایکروارگانیم

هستند. تصور  روسهایو و هایقارچها ، باکتر

سال قبل ، بعد از  ونیلیب 4.5که در حدود  شودیم

کوهها و  نیشد، اعماق ب لیتشک نیزم نکهیا

ها از آب پر شد. در آن هنگام صخره نیب یهاحفره

و  اكیبخار آب ، متان ، آمون ی، اتمسفر دارا

 هیبود و با گذشت زمان با تکامل مواد اول دروژنیه

 سمهایکروارگانیم یعنی هی، موجودات زنده اول

 شکل گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



را نشان می دهد به ترتیب  یتیدندر یها اختهیعملکرد  ۀنحوشکل زیر  -149

 Bچه چیزی را بیان می کند. 4تا  1از راست به چپ مشحص کنید شماره های 

 لنفی،لنفوسیت فعال،ذرات بیگانه،رگ های -1

 لنفوسیت غیر فعال

 آنتی ژن،رگ های خونی،لنفوسیت فعال،-2

 لنفوسیت غیر فعال

 ذرات بیگانه،رگ های لنفی،لنفوسیت -3

 غیر فعال،لنفوسیت فعال

 آنتی ژن،رگ های خونی،لنفوسیت-4

 غیر فعال،لنفوسیت فعال

کرد. اگر عامل  هیتشب. . . . . . . . . . . . . .  به توانی را م . . . . . . . . .  -150

 Bشود. وارد . . . . . . .  زا در یماریب

 ماستوسیت ها،نیروهای واکنش سریع،خون-1

 یاخته های مهاجم،بافتماستوسیت ها،-2

 بازوفیل ها،یاخته های مهاجم،خون-3

 بازوفیل ها،نیروی واکنش سریع،بافت-4

. . . . که در حال مبارزه و احاطه کردن . . شکل زیر مربوط است به . . .  -151

 B. . . . . . . می باشند.

 ها،یک آمیب بازوفیل-1

 ائوزینوفیل ها، یک الرو انگل-2

 بازوفیل ها،یک الرو انگل-3

 ائوزینوفیل ها،یک آمیب-4

 

 Bکدام گزینه صحیح است: -152

فقط قادر کنند و به  یم رییو پس از خروج، تغ شوندی ها، از خون خارج م تیمونوس-1

 .شوندی م لیتبد است به ماکروفاژ

 ژن یساختمان آنت

هستند. از  یدرشت یژنها مولکولها یآنت اغلب

ژنها ممکن است  یآنت ییایمیش بیلحاظ ترک

 دیاس یو حت های، چرب دیساکار ی، پل نیپروتئ

از صفات  گرید یکیهم باشند.  کینوکلئ

بودن آنها نسبت به بدن  گانهیژنها ب یآنت یاختصاص

فرد  کیصورت  نیا ریاست.در غ زبانیم

نسبت به مواد بدن خود  یمنیاز نظر ا توانستیم

 دیپد یبافت یبهایآس جهیواکنش نشان داده و در نت

 یآمد شیپ نیچن نیا یعیطب ریغ طی. در شرادیآ

خود  یهایماریبه نام ب ییهایماریو ب دهدیرخ م

که وزن  یگرچه مواد. شودیم جادیا یمنیا

 کیژن یکوچک دارند خود غالبا آنت یمولکول

 عنوان هاپتن عمل کنند. هب توانندیم یول ستندین

 کوریاست که قادر است با آنت یاهاپتن ماده

 دیمحرك تول تواندینم یواکنش نشان دهد ول

هاپتن ممکن  کی نیواقع شود. بنابرا کوریآنت

از آن  یبخش ای یژن یشاخص آنت کیاست 

با وزن  یاماده نیلیسیباشد.به عنوان مثال پن

 یژن یآنت تیخاص ییکم است که به تنها یمولکول

آن به  هیبدن مواد حاصل از تجز در یندارد ول

 ینهایبا پروتئ تواندیصورت هاپتن عمل کرده و م

 یو کمپکسها افتهی بیدرشت مولکول بدن ترک

. دینما جادیا یژن یآنت تیناقل هاپتن با خاص

 جادیکوچک در ا یاز مولکولها یاریبس ییتوانا

را که  یمنیا یهاپتن احتمال واکنشها تیخاص

 شیالعاده افزافوق گرددیم جادیا گانهیمواد ب هیعل

 .دهدیم

. 

 

 

 

 

 

 



 ۀاختینقش دارد،  یاختصاص ریرا که در دفاع غ یتیدارند. لنفوس یها انواع مختلف تیلنفوس-2

 .کنندی را نابود م روسیو آلوده به و یسرطان یها اختهی که نامندی م یعیطب ۀکشند

 یوجود دارد که در صورت اجرا یا برنامه ،روسیو آلوده به و یسرطانی ها اختهیدر -3

 می نامند. شده یزیر هنوع مرگ را مرگ برنام نی. اردیم یم اختهیآن، 

 یماریبرابر عوامل ب در برد. نیاز ب یخوار گانهیتوان با ب یرا نم زای ماریعوامل ب ۀهم-4

ی ها مبارزه م بازوفیل ستند،ین یخوار گانهیب انگل که قابل یمثل کرم ها یبزرگ تر یزا

 .کنند

در رابطه با شکل زیر: اوالً به جای عالمت سوال کلمه ی مناسب انتخاب  -153

می  2و شماره  1شود و ثانیاً کدام یک از گرینه ها توضیح بهتری برای شماره 

 Cباشد:

  

 یم اختهی مرگ شود و باعث یوارد م اختهی از منافذ عبور کرده به میآنزذره بیگانه،-1

 یران برون خود را با اتیمحتو میآنز یو مولکول ها نیپرفور یحاو یها سهیزکیر،شود

 کنند. یترشح م

 یم اختهیشود و باعث مرگ  یوارد م اختهیاز منافذ عبور کرده به  می،آنزپرفورین-2

 یخود را با برون ران اتیمحتو میآنز یو مولکول ها نیپرفور یحاو یها سهیزکیشود،ر

 کنند. یترشح م

خود را با برون  اتیمحتو میآنز یو مولکول ها نیپرفور یحاو یها سهیزکیر ن،یپرفور-3

 اختهیشود و باعث مرگ  یوارد م اختهیاز منافذ عبور کرده به  میآنز،  کنند یترشح م یران

 .شود یم

خود را با برون  اتیمحتو میآنز یو مولکول ها نیپرفور یحاو یها سهیزکیر ،ذره بیگانه -4

 اختهیشود و باعث مرگ  یوارد م اختهیاز منافذ عبور کرده به  میکنند ، آنز یترشح م یران

 شود. یم

 

 

 در مورد ایمنی بدن ینکات

های سفید فاگوسیت، از طریق گلبول -1

بلعند و متالشی ها را میمیکروبفاگوسیتوز، 

ها ها، ماکروفاژها و مونوسیتکنند. )نوتروفیلمی

 در این گروه قرار دارند(

فاگوسیتوز، فرایندی است که در آن ذرات  -2

ها توسط غشای سلول احاطه خارجی و میکروب

شوند و و به صورت یک وزیکول وارد سلول می

ضم های لیزوزومی هدر آنجا به کمک آنزیم

 شوند.می

ها به صورت اختصاصی عمل لنفوسیت -3

کنند یعنی یک نوع میکروب خاص را از سایر می

 کنند.ها شناسایی کرده و با آن مبارزه میمیکروب

های بنیادی در های نابالغ از سلوللنفوسیت -4

 گیرند.مغز استخوان منشاء می

های نابالغ در مغز استخوان ای از لنفوسیتعده-5

ی های تخصص یافتهیابند و سلولمل میتکا

آورند و سایر را به وجود می Bلنفوسیت 

های نابالغ مغز استخوان، از طریق خون لنفوسیت

به تیموس منتقل شده، در آنجا بالغ شده و 

 کنند.را ایجاد می Tلنفوسیت 

ی سالم، پرفورین ی کشندهTهای سلول -6

های آلوده ولکه اینترفرون از سلسازند در حالیمی

دیده در های آسیببه ویروس، هیستامین از بافت

های محل التهاب و ترومبوپالستین از سلول

 توانند ترشح شوند.ها میی جدار رگدیدهآسیب

، مستقیما به سلول های آلوده به Tلنفوسیت  -7

کند و با های سرطانی حمله میویروس و سلول

ها منفذ در آن تولید پروتئین پرفورین باعث ایجاد

 شود.ها میو مرگ آن

ها را ژنهای مختلفی آنتیها به روشپادتن -8

ترین روش، پادتن به کنند که در سادهغیرفعال می

شود. این ها متصل میهای سطح میکروبژنآنتی

ها عمل موجب ممانعت از اتصال و تاثیر میکروب

های میزبان و به عالوه تسهیل و افزایش بر سلول

 شود.فاگوسیتوز توسط ماکروفاژها می



و شود  یترشح م روسیآلوده به و. . . . .  از سلول  نوع نترفرونیا -154

را  . . . . . . . . شود و  یمترشح  یعیطب ۀکشند یها اختهیاز . . . . .  نوع نترفرونیا

 Bدارد. . . . .  . . . . . هیدر مبارزه عل ینقش مهم نترفرونینوع ا نیکند. ا یفعال م

 یک،دو،سلول های سرطانی،درشتخوارها-2درشتخوارها،سلول های سرطانی        یک،دو،-1

 دو،یک،سلول های سرطانی،درشتخوارها-4ول های سرطانی       سلدو،یک،درشتخوارها،-3

بیان کرده  به طور کامل تری بیبه ترترا مراحل التهاب کدام گزینه  -155

 Bاست.

شده  فعال مکمل نیپروتئ،  کنند یم دیتول نیستامیها ه تیماستوس،  به بدن یورود باکتر-1

شوند  یخارج م رگیها از مو تیها و مونوس لینوتروف،  شوند یمتصل م یباکتر یبه غشا

 کنند. یم یخوار گانهیها را ب یباکتر ییایمیش کیپ دیضمن تول یبافت یدرشت خوارها، 

مکمل فعال شده  نیکنند ، پروتئ یم دیتول نیستامیها ه تیبه بدن ، ماستوس یورود باکتر-2

 یدرشت خوارهاشوند ،  یخارج م رگیها از مو لینوتروفشوند ،  یمتصل م یباکتر یبه غشا

 کنند. یم یخوار گانهیها را ب یباکتر ییایمیش کیپ دیضمن تول یبافت

 رگیها از مو تیکنند ، مونوس یم دیتول نیستامیها ه تیبه بدن ، ماستوس یورود باکتر-3

شوند ، درشت  یمتصل م یباکتر یمکمل فعال شده به غشا نیشوند ، پروتئ یخارج م

  کنند. یم یخوار گانهیها را ب یباکتر ییایمیش کیپ دیضمن تول یبافت یخوارها

 تیها و مونوس لیکنند ، نوتروف یم دیتول نیستامیها ه تیبه بدن ، ماستوس یورود باکتر-4

شوند  یمتصل م یباکتر یمکمل فعال شده به غشا نیشوند ، پروتئ یخارج م رگیها از مو

 کنند. یم یخوار گانهیها را ب یباکتر ییایمیش کیپ دیضمن تول یبافت ی، درشت خوارها

 تیکدام گروه از لنفوس بیبه ترت یو سرطان روسیآلوده به و یبا سلول ها -156

 Bکنند؟ یها برخورد م

 Tتی، لنفوس T تیلنفوس-T                       2تی، لنفوس B تیلنفوس-1

 Bتی، لنفوس T تیلتفوس-B                      4تی، لنفوس B تیلتفوس-3

می دهد که به  کدام عبارت،ویژگی نخستین سلول های دفاعی را نشان -157

تهایی مناسب به هر نوع آسیب کبدی وارد عمل می شوند و منظور دادن پاسخ ال

 D(96)کنکور را ندارند؟ توانایی دیاپدز

 می توانند آنتی ژن های خاصی را از سایر عوامل بیماری زا شناسایی نمایند.-1

 در تولید پروتئین های دفاع غیر اختصاصی بدن نقش دارند.-2

 در واکنش با آنتی ژن ها، تعدادی سلول خاطره می سازند.-3

های ویروسی یا تولید پرفورین فقط در بیماری

 دهد.یسرطان رخ م

نوعی  (MSبیماری مالتیپل اسکلروزیس )  -10

بیماری خودایمنی است که در آن دستگاه ایمنی، 

های عصبی مغز و نخاع را پوشش اطراف سلول

دهد و به تدریج آن را از بین مورد تهاجم قرار می

برد. بر اساس محل و شدت تخریب، عالئمی می

مانند ضعف، خستگی زودرس، اختالل در تکلم، 

اختالل در بینایی و عدم هماهنگی حرکات بدن 

 شود.مشاهده می

 مراحل بروز آلرژی به این صورت است: -11

تولید پادتن  ----اولین برخورد بدن با آلرژن 

اتصال پادتن به سطح  ----ها توسط پالسموسیت

 ----برخورد بعدی با همان آلرژن  هاماستوسیت

---سیت های سطح ماستواتصال آلرژن به پادتن

آزاد شدن هیستامین و بروز عالئم آلرژی )تورم،  -

قرمزی و خارش چشم، آبریزش بینی و تنگی نفس 

 و ...(

های گروه خاصی از لنفوسیت   HIVویروس -12

T  را که در ایمنی سلولی نقش دارند، مورد تهاجم

دهد. در نتیجه به مرور زمان قدرت دفاعی قرار می

 شود.بدن کم می

داران وجود اختصاصی اساسا در مهرهدفاع -13

 دارد.

مهرگان از راه دفاع غیر اختصاصی با بی -14

 کنند.زا مبارزه میعوامل بیماری

شود در گیاهان ترکیبات خاصی ساخته می  -15

که نقش دفاعی دارند. به عنوان مثال، پپتیدهای 

کوچک غنی از گوگرد که فعالیت ضد میکروبی 

پتیدها در یونجه فعالیت ضد دارند. نوعی از این پ

 قارچی دارد.
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 D(95)کنکور...............تواند ینم

 .دینما رییخود از نظر ساختار و اندازه تغ اتیدر طول ح -اپدزیانجام د-1

 کند. ییها شناسا کروبیم ریخاص را از سا کروبیم کی -یذره خوار-2

 داشته باشد. یژن یآنت رندهیگ-یچرخه سلول 2Gورود به مرحله -3

 .دینما دیماده ضد انعقاد خون تول -ماده گشاد کننده رگ ها دیتول-4

 D(94)کنکورارت، در مورد انسان نادرست است؟ دام عبک -159

ها  تیفاگوس تیخود، فعال یسطح یها رندهیتواند در محل ساختن گ یم یتیهر لنفوس-1

 .دینما دیرا تشد

 شود. یم افتی زین یمخاط یها هیمترشحه از ال عیموجود در اشک چشم، در ما میآنز-2

 انجام دهند. اپدزیتوانند در صورت بروز عفونت، د یکشنده م T یها تیلنفوس-3

 شرکت دارند. یخون یاز سلول ها یانواع ،یراختصاصیدر خطوط دفاع غ-4

همه ی . . . . . . . ، می توانند همانند نوتروفیل ها، . . . . .  -160

 C(93.)کنکور

 تا بیش از یک سال زنده بمانند-گرانولوسیت هایی که آنزیم های لیزوزومی فراوان دارند-1

 کننددر دفاع غیراختصاصی شرکت -آگرانولوسیت هایی که فاگوسیتوز انجام می دهند-2

ماده ی ضد انعقاد خون ترشح -گرانولوسسیت هایی که در حساسیت ها زیاد می شوند-3

 نمایند.

با ذره خواری میکروب ها را نابود -آگرانولوسیت هایی که پروتئین دفاعی می سازند-4

 سازند.

 به طور معمول، در زمانی که ............، هیچ گاه ............ نمی شود. -161

 C(92)کنکورعالئم آلرژی ظاهر -پادتن به سطح ماستوسیت اتصال دارد -1

 هیستامین ساخته -سطح ماستوسیت متصل می شود پادتن های آلرژن به -2

 هیستامین آزاد  -می چسبد  B آلرژن برای نخستین بار به لنفوسیت-3

 خاطره تقسیم B سلول  -خاطره برخورد می کند B آلرژن به گیرنده های سطح-4

 وتهایوکاریدر  یااختهیچرخه 

شامل دو  وتیوکاری اختهی کی یااختهی چرخه

 یها اختهی شتریاست. در ب میمرحله انترفاز و تقس

کمتر از  اختهی میتقس یقی، روند حق وتیوکاری

اما مرحله انترفاز به  کشد،یساعت طول م کی

 یکل یدادهایدارد. رو ازین یتریزمان طوالن

 یچند ژن یهاتحت کنترل فرآورده یااختهیچرخه 

 میمختلف را تنظ یدادهایو رو یکه هماهنگ تاس

 . کنندیم

 نترفازیا

 میتقس اختهیرا که در آن  میاز روند تقس یامرحله

 اختهیمرحله  نیو در ا انددهینام نترفازیا شودینم

آماده  میتقس گریورود به مرحله د یخود را برا

 مل سه مرحله است. شا نترفازی. مرحله اکندیم

 G1 مرحله

و  RNAآن سنتز  یاست که ط اختهیرشد  مرحله

خود را  اختهیو  ردیگیفعاالنه انجام م نیپروتئ

مرحله  نی. اکندیآماده م DNAآغاز سنتز  یبرا

را  یااختهیدرصد از کل چرخه  50تا  30

زمان از  نیپستانداران ا یهااختهی. در ردیگیدربرم

 است.  ریساعت متغ 9تا  4

 سنتز مرحله

درصد از کل  40تا  30است و  DNAسنتز  زمان

مرحله در  نی. اشودیرا شامل م یااختهیچرخه 

 .کشدیساعت طول م 7تا  5پستانداران  یهااختهی

 G2مرحله 

مرحله  نیاست. در ا DNAزمان بعد از سنتز 

اطالعات  کیتدارکات الزم را جهت تفک اختهی

 یو اندامکها هایتوکندریم یهمانندساز یکیژنت

، متراکم شدن کروموزومها و سنتز و  گرید

 نی. ادهدیصورت م هازلولهیر اتیح دیتجد

 نیدارد احتماال ا ازین یفراوان یمرحله به انرژ

تا  10مرحله  نیاست. ا توزیم آغازبه خاطر  ازین

 لیرا تشک یااختهیدرصد زمان چرخه  20

 .دهدیم

 


