
مبتال به بیماری سرخچه است شما چگونه خانم بارداری در یک مهمانی ناگهان متوجه شد که کودکی  -1

 میتوانید نگرانی مادر را با توجه به آموخته هایتان از دستگاه ایمنی بدن توجیه کنید.

 باتوجه به ایجاد پاسخ ثانویه پس از پاسخ اولیه نقش کدامیک را اصلی می توان دانست ؟ -2

 ز گلبول های سفید نشان دهنده عفونت است؟به نظر شما در جواب آزمایش ها باال بودن میزان چه نوعی ا-3

 برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

 علت این که در برخورد های بعدی ایمنی اختصاصی تعداد بیشتری یاخته بوجود می آید چیست؟ -4

 تحمل ایمنی وجود دارد؟ چه ارتباطی بین بلوغ لنفوسیت ها و -5

  چرا؟ ؟سلولهای خونی زیاد می شودبعد از پیوند عضو در یک فرد تعداد کدام  -6

 در چند نوبت تزریق شود؟ ها واکسنبعضی چرا باید  -7

 مستقر در گره لنفی از زمان تولید تا بلوغ چند بار عمل دیاپدز انجام داده است؟ Tیک لنفوسیت -8

 توانند عامل میکروبی را شناسایی کنند؟ ماکروفاژها چگونه می -9

 د.نگرد ها می فعالیت نوتروفیلچه عواملی باعث تحریک  -10

 نشان دهنده بیماری انگلی باشد؟ تواند افزایش کدام یاخته می -11

 چیست؟B ویژگی مشترک یاخته پادتن ساز و لنفوسیت  -12

 باشد؟ ایمنی حاصل از واکسن مربوط به فعالیت کدام سلول خونی می -13

غیر خودی به خوبی تشخیص دهند ،چه بیماری هایی در اگر بیگانه خوارها نتوانند یاخته های خودی را از  -14

 بدن ایجاد خواهد شد؟

 کنند؟ چگونه گویچه های سفید را فعال می ، یاخته هایی که شباهت فراون به دندریت ها دارند -15

 پروتیینهای دفاعی در دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی را نام ببرید؟ -16



یر اختصاصی فعالیت دارند یک عامل عفونی از قبیل باکتری را چگونه ماکروفاژهایی که در دفاع غ -17

 کنند؟ شناسایی می

یاخته های دندریتی معموال پس از برخورد با آنتی ژن های میکروبی در بافت های محیطی چه سرنوشتی  -18

 کنند؟ پیدا می

 شوند؟ میدچار عفونت های چشمی  ، شود چرا افرادی که مجرای ورودی اشک به چشم بسته می -19

 افرادی که مجرای ورودی اشکشان بسته میشود،دچارعفونت های چشمی می شوند؟ چرا -20

 کند؟ به نظر شما نوتروفیل ها را چه اختالالتی تهدید می -21

به آنها  Tوگیرنده های سلول های  Bتفاوت اصلی در انواع آنتی ژن هایی که گیرنده های سلول های  -22

 شوند ،چیست؟ متصل می

تواند برای سالمت نوزاد خطرناک  درصورت تولد یک نوزاد ازمادر مبتال به ایدز، تجویز کدام واکسن می -23

 باشد؟ چرا؟

استفاده ازپوست بخشی از بدن خود فرد  ، باید پیوند دریافت کنند و افرادی که دچار سوختگی شده اند در -24

 درمقایسه باپوست فرد دیگر چه مزیتی دارد؟

پس از برخورد با آنتی ژن به  «الف»سلول  روبه رو شکلدر  -25

 تبدیل شده است. «ب»سلول 

 چه نام دارد؟   «ب»الف( سلول  

 اتفاق افتاده است را بیان کنید:    «ب»ب( یک تغییر ساختاری یا عملکردی که در یاخته  

 با توجه به شکل مقابل:                                                                        -26

 الف(اجزاء شماره گذاری شده را نام ببرید؟                                                    

 ب(یک مثال برای محل استقرار این یاخته های بیگانه خوار در بدن بنویسید.



 (چگونه عامل بیگانه به یاخته های ایمنی گره لنفاوی شناسانده می شود؟ پ

 های زیر مربوط به کدام شکل است؟ مشخص کنید هر یک از عبارت-27

  ( خنثی سازی1

  ( فعال کردن پروتئین مکمل2

 ( رسوب دادن آنتی ژن های محلول3

 ها  ( به هم چسباندن میکروب4

 که ...در حساسیت ها امکان ندارد  -28

 الف( تحمل ایمنی دچار اشکال شده باشد.

 ب( ماده ی بی خطر به حساسیت زا تبدیل شده باشد.

 ج( تغییر ماده ی بی خطر سبب افزایش ترشح یاخته خونی و غیرخونی شود.

 د( در اثر ترشح هیستامین از یاخته های بدون دانه آب ریزش بینی ایجاد شود.

 تقسیم یاخته   6فصل 

کروموزوم های همتا وجود داشته  دیپلوئید ، امکان داردکه در سلول های جنسی و طبیعی یک جاندارآیا  -1

 باشد؟

خود  هیستون ها دریک واحد طول از کروموزوم به بیشترین مقدار تعداد تقسیم سلولی ، در کدام مرحله از -2

 می رسد؟

شرایط نامساعد  نظر شما دره ب ، را انجام دهدغیرجنسی  نوع تولید مثل جنسی و دو اگر جانداری بتواند هر -3

 دهد؟چرا؟ این نوع تولید مثل ها را انجام می کدامیک از

 آیا مضاعف شدن کروموزوم ها صورت می ، اگرتوسط آنزیمی خاص سنتز پروتئین درسلول متوقف شود -4

 گیرد؟


