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لنفوسیت هاي  در دو محل اصلی گیرنده سطحی می سازند: یکی هنگام بلوغ در مغز قرمز استخوان و یکی پس از برخورد با آنتی ژن، که موجب تولید لنفوسیت  جدید و خاطره، گزینه 4 - 1
پادتن ساز و پادتن می شود. در مورد دوم، تولید پادتن می تواند باعث تسهیل فاگوسیتوز شود.

بررسی سایر گزینه ها:

: پادتن ها، عوامل بیماري زا را به طور مستقیم از بین نمی برند.  گزینۀ 

: در خطوط دفاع غیر اختصاصی (منظور هر دو خط دفاعی است نه یک خط) گلبول هاي قرمز و لنفوسیت هاي  و  شرکت ندارند.   گزینۀ 

: خروج نوتروفیل ها از رگ، تراگذاري است نه اگزوسیتوز. گزینۀ 
موارد (الف) و (ج) درست هستند.  گزینه 2 - 2

بررسی موارد: 
مورد الف) منظور از ترکیب شیمیایی در خون که سبب کاهش حجم ادرار وارد شده به مثانه می شود، هورمون ضد ادراري می باشد. 

) در هیپوتاالموس تولید و از غدة زیر مغزي پسین ترشح می شود که با اثر بر کلیه ها، باز جذب آب در لوله هاي ادراري را افزایش می دهد و حجم ادرار وارد شده به مثانه را این هورمون (
کاهش می دهد. 

مورد ب) سرخرگ آوران فقط وارد کالفک (کپسول بومن) می شود و سرخرگی که از این کپسول خارج و سبب ایجاد شبکۀ مویرگی دور لوله اي می شود، وابران نام دارد. به شکل زیر دقت کنید. 

انشعابی از

سیاهرگ کلیه

سرخرگ وابران

سرخرگ آوران

شبکه دورلوله اي

مورد ج) منظور مورد (ج) از دومین مرحلۀ ساخت ادرار، مرحلۀ باز جذب است. هورمون آلدوسترون از غدة فوق کلیه به درون خون ترشح می شود. (غدة درون ریز) و با اثر بر کلیه ها، باز جذب (مرحلۀ
دوم تشکیل ادرار) سدیم را باعث می شود. در نتیجۀ باز جذب سدیم، باز جذب آب هم در کلیه ها افزایش می یابد.  

مورد د) اولین بخش گردیزه، کپسول بومن است و در این قسمت فقط تراوش انجام می شود و هیچ باز جذب و ترشحی انجام نمی شود و باز جذب زمانی آغاز می شود که مواد تراوش شده به لولۀ
پیچ خوردة نزدیک وارد می شود.

اینترفرون نوع  از یاخته هاي آلوده به ویروس و اینترفرون نوع  از یاخته هاي   کشنده و کشندة طبیعی ترشح می شود؛ این یاخته ها توانایی تراگذاري را دارند.  گزینه 4 - 3
بررسی سایر گزینه ها: 

) یاخته هاي دندریتی (دارینه اي) در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، مثل پوست و لولۀ گوارش، به فراوانی یافت می شوند نه در خون  گزینۀ 

) یاخته هاي سرطانی توسط  کشنده و ماکروفاژ ها از بین می روند؛ پس خط دوم دستگاه ایمنی نیز در از بین بردن آنها نقش دارد.  گزینۀ 

) گروهی از گلبول هاي سفید مانند ائوزینوفیل ها، با ترشح محتویات دانه هاي خود را به روي انگل می ریزند و عوامل بیماري زایی مانند انگل ها را از بین می برند. گزینۀ 

یاخته هایی که در خون توانایی بیگانه خواري دارند شامل نوتروفیل ها ( از دانه دار ها) و مونوسیت ها ( از بدون دانه ها) هستند که هیچ کدام ( برخالف لنفوسیت ها) ویژة ایمنی اختصاصی گزینه 2 - 4
نیستند پس توانایی شناسایی یک میکروب خاص از سایر میکروب ها را ندارند.  

بررسی سایر گزینه ها: 

: مونوسیت هاي خون پس از تراگذاري، به صورت ماکروفاژ در می آیند پس ازنظر ساختار و اندازه تغییر می کنند.  رد گزینل 

: یاخته هاي لنفوسیت و هم چنین لنفوسیت خاطره، می توانند پس از برخورد به آنتی ژن، تقسیم شوند ( که نیاز به عبور از مرحله وقفه دوم دارد) اما این یاخته ها در غشاء خودگیرنده آنتی رد گزینۀ 
ژنی دارند. توجه کنید که پالسموسیت ها فاقد گیرنده آنتی ژنی در سطح خود هستند.   

: بازوفیل هاي در وزیکول هاي خود داراي هیستامین ( ماده گشاد کنندة رگ ها) هستند که با اگزوسیتوز، هیستامین را ترشح می کنند. رد گزینۀ 
منظور سؤال یاخته هاي سفید خونی بازوفیل هستند. که هستۀ دو قسمتی روي هم افتاده و میان یاخته با دانه هاي تیره هستند. این یاخته ها با ترشح هیستامین، سبب بروز حساسیت گزینه 3 - 5

می شوند. در حساسیت ممکن است دستگاه ایمنی نسبت به مواد بی خطر واکنش نشان دهد. 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 

) لنفوسیت ها، پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر می شوند و سایر یاخته هاي سفید خونی توانایی شناسایی و تکثیر را ندارند. 

) از یاخته هاي خونی، مونوسیت ها پس از خروج از خون، پس از تغییر به نوعی درشت خوار تبدیل می شوند.
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) لنفوسیت هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی، توانایی ترشح پرفورین را دارند که این پروتئین (پرفورین) سبب ایجاد منفذ در غشاي یاخته، می شود و یاخته هاي نامبرده آنزیمی را به درون
یاخته وارد و سبب مرگ برنامه ریزي می شوند.

منظور سؤال ماستوسیت ها هستند که همانند یاخته هاي دارینه اي در بخش هاي مرتبط با بیرون بدن به فراوانی یافت می شوند.  گزینه 1 - 6
بررسی سایر گزینه ها: 

»: نادرست. هیستامینی که از ماستوسیت ها ترشح می شود، در گشادکردن رگ ها و تغییر نفوذپذیري آن ها نقش ایفا می کنند.  گزینۀ «

»: نادرست. این ویژگی مختص نوتروفیل هاست.  گزینۀ «

»: نادرست. ماستوسیت ها خارج از خون هستند و نیازي به عبور از دیوارة رگ ها ندارند.  گزینۀ «
بررسی همۀ موارد:  گزینه 4 - 7

مورد الف) در نوعی بیماري کلیوي، در صورت افزایش ترشح بیش از حد آنزیم رنین، مقدار ترشح آلدوسترون از قشر فوق کلیه افزایش یافته و با افزایش بازجذب نمک و آب، افزایش فشار خون و
کاهش فشار اسمزي آن قابل مشاهده است. به دنبال آن خیز یا ادم رخ داده و بخش هایی از بدن متورم می گردد. (تأیید گزینه) 

مورد ب) در نوعی بیماري مربوط به کم کاري کبد، میزان ترکیب آمونیاك و کربن دي اکسید کاهش یافته و مقدار اوره کمتري تولید می شود. (تأیید گزینه) 
مورد ج) در نوعی بیماري مفصلی که نقرس نام دارد، میزان رسوب ماده دفعی نیتروژن دار (اوریک اسید) در مجاورت مفاصل افزایش می یابد. (تأیید گزینه) 

مورد د) در نوعی بیماري مربوط به کم کاري غدة فوق کلیه، در صورتی که مقدار ترشح آلدوسترون کاهش یابد، مقدار بازجذب آب کم شده و در نتیجه مقدار زیادي از آب نوشیده شده دفع می گردد.
(تأیید گزینه) 

در پرندگان، به دلیل وجود کیسه هاي هوادار، کارایی تنفس نسبت به پستانداران افزایش یافته است.   گزینه 3 - 8
ساختار کلیه درخزندگان و پرندگان مشابه است و در تمامی آن ها، توانایی باالیی در بازجذب آب دارد.  

بررسی سایر گزینه ها: 

) بخش حجیم انتهاي مري چینه دان است که فقط درمورد پرندگان دانه خوار صادق است؛ نه همۀ آن ها.  گزینۀ 

) برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذاي نمک دار مصرف می کنند، نمک اضافی را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به بیرون می رانند. بنابراین این گزینه گزینۀ 
درمورد تمامی پرندگان صادق نیست. 

) در گردش خون ساده، خون اکسیژن دار به یکباره به تمام مویرگ هاي اندام هاي آن ها وارد می شود. پرندگان گردش خون مضاعف دارند.  گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  گزینه 4 - 9

»: در مبتالیان به دیابت بی مزه، عدم ترشح هورمون ضد ادراري باعث کاهش بازجذب آب در کلیه ها می شود، نه این که باعث افزایش تراوش آب شود، در واقع در این بیماري » و « گزینه هاي «
مقدار زیادي ادرار رقیق از بدن دفع می شود. دقت کنید که در این بیماري تغییري در مقدار آب تراوش شده ایجاد نمی شود. دفع آب فراوان باعث برهم خوردن توازن آب و یون ها در بدن می شود،

به همین دلیل افراد مبتال به این بیماري احساس تشنگی می کنند و مجبورند مایعات زیادي بنوشند. 

»: در بیماري نقرس، اوریک اسید که از تجزیۀ نوکلئیک اسیدها حاصل می شود در مفاصل رسوب کرده و باعث درد و التهاب آن ها می شود. طبیعی است که مصرف موادي (مانند » و « گزینه هاي «
گوشت قرمز!) که تولید اوریک اسید را افزایش می دهد، باعث افزایش درد و التهاب مفاصل می شود.

جملۀ الف: لنفوسیت ها در سطح خود یک نوع گیرندة آنتی ژنی دارند و یک نوع خاص از آنتی ژن ها را شناسایی می کنند (نه هر آنتی ژنی)  گزینه 4 - 10

جملۀ ب: لنفوسیت هاي نابالغ  در مغز استخوان پدید می آیند و در تیموس بالغ می شوند. 

جملۀ ج: در تیموس لنفوسیت نابالغ  وجود ندارد؛ چرا که این یاخته در مغز استخوان تولید و در همان جا بالغ می شوند. 

جملۀ د: این مورد در رابطه با همه لنفوسیت هاي  صادق نیست.
یاخته هاي دیوارة مویرگ ها و بیگانه خوارهاي بافتی با تولید پیک هاي شیمیایی، گویچه هاي سفید را به موضع آسیب هدایت می کنند؛ تمامی این یاخته ها می توانند در صورت ابتال به یک گزینه 4 - 11

عامل ویروسی در ترشح اینترفرون نوع یک نقش داشته باشند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) دیاپدز، ویژگی گویچه هاي سفید خونی است؛ ماکروفاژها (و همچنین خود یاخته هاي مویرگ!) چنین ویژگی ندارند.   گزینۀ 

) هیچ یک از این یاخته هاي نام برده شده، در دفاع اختصاصی نقش ندارند.  گزینۀ 

) دربارة یاخته هاي دیوارة مویرگ صادق نیست.  گزینۀ 

»: ترشح رنین از کلیه ها به خون، نتیجۀ کاهش فشار خون در گیرنده هاي اسمزي در زیرنهنج تحریک می شوند. هورمون ضد ادراري از غدة زیرمغزي پسین ترشح می شود. گزینۀ « گزینه 2 - 12

»: آلدوسترون را غدد فوق کلیه ترشح می کنند که روي کلیه ها قرار دارند. این هورمون با اثر بر کلیه ها بازجذب سدیم و در کلیه ها در اثر کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن است. گزینۀ «

»: خوردن نمک، افزایش سدیم خون را در پی دارد. می دانید که آلدوسترون میزان سدیم خون را افزایش می دهد. پس در پاسخ به افزایش سدیم نتیجه بازجذب آب را افزایش می دهد. گزینۀ «
خون، ترشح آلدوسترون کاهش پیدا می کند.

بررسی گزینه ها:  گزینه 1 - 13
الف) نادرست. در برخی از تک یاخته ها مثل پارامسی، آبی که در نتیجۀ اسمز وارد یاخته می شود، به همراه مواد دفعی توسط کریچه هاي انقباضی دفع می شود. 

ب) درست. به علت بیشتر بودن فشار اسمزي درون یاخته هاي پارامسی، آب به درون یاخته انتشار می یابد. 
ج) درست. برخی از تک یاخته ها مثل پارامسی، داراي کریچۀ انقباضی هستند. ولی همۀ تک یاخته ها با انتشار گازهاي تنفسی را جابجا می کنند. 

د) درست. واکوئول انقباضی، واکوئول غذایی، واکوئول گوارشی و واکوئول دفعی می توانند به طور هم زمان در یک یاختۀ پارامسی مشاهده شوند. 
در نوعی بیماري مفصلی که نقرس نام دارد، میزان رسوب ماده دفعی نیتروژن دار (اوریک اسید) در مجاورت مفاصل افزایش می یابد. اوریک اسید انحالل پذیري زیادي در آب ندارد.  گزینه 4 - 14

بررسی سایر گزینه ها: 

) در نوعی بیماري مربوط به کم کاري کبد، میزان ترکیب آمونیاك و کربن دي  اکسید کاهش یافته و مقدار اوره کمتري تولید می شود. گزینۀ 
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) در نوعی بیماري مربوط به کم کاري غدة فوق کلیه، در صورتی که مقدار ترشح آلدوسترون کاهش یابد، مقدار بازجذب آب کم شده و در نتیجه مقدار زیادي از آب نوشیده شده دفع می گردد.  گزینۀ 

) در نوعی بیماري کلیوي، در صورت افزایش ترشح بیش از حد آنزیم رنین، مقدار ترشح آلدوسترون از قشر فوق کلیه افزایش یافته و با افزایش بازجذب نمک و آب، افزایش فشار خون و گزینۀ 
کاهش فشار اسمزي آن قابل مشاهده است. به دنبال آن خیز یا ادم رخ داده و بخش هایی از بدن متورم می گردد. 

کلیه دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است. به جز عبارت «الف» که فقط در مورد نوزاد دوزیستان صادق است؛ سایر عبارات در مورد دوزیستان بالغ به درستی بیان شده است. گزینه 3 - 15

منظور از صورت سؤال، پروتئین هاي دفاعی بدن است.  گزینه 4 - 16
پروتئین ها مولکول هایی هستند که در دماي بسیار باال (طی تب شدید) تغییر ساختار می دهند. همۀ موادي که توسط یاخته هاي دستگاه ایمنی ترشح می شوند، درنهایت به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم

بر فعالیت پروتئین ها اثر خواهند داشت. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) دربارة اینترفرون نوع  صادق نیست.  گزینه هاي  و 

) دربارة پروئتین هاي مکمل صادق نیست. پروتئین ها مولکول هایی هستند که در دماي بسیار باال (طی تب شدید) تغییر ساختار می دهند. همۀ موادي که توسط یاخته هاي دستگاه ایمنی ترشح گزینۀ 
می شوند، درنهایت به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت پروتئین ها اثر خواهند داشت. 

»: پودوسیت ها با پاهاي خود اطراف مویرگ هاي کالفک را احاطه کرده اند. بدین ترتیب نه تنها فاصلۀ بین دیوارة گردیزه و کالفک تقریبًا از بین رفته است، بلکه » و « گزینۀ « گزینه 2 - 17
شکاف هاي باریک متعددي که در فواصل بین پاها وجود دارد به خوبی امکان نفوذ مواد به گردیزه را فراهم می کندو دقت داشته باشید که مواد از طریق شکاف هاي دیوارة درونی کپسول بومن وارد

»: نیروي الزم براي خروج مواد، از فشار خون تأمین می شود. براي این که فشار تراوشی به حد کافی زیاد باشد ساز و کار ویژه اي براي کالفک » و « گردیزه می شوند (نه آنکه خارج شوند!) گزینۀ «
در نظر گرفته شده است. قطر سرخرگ آوران بیشتر از قطر سرخرگ وابران است و این، فشار تراوشی را در مویرگ هاي کالفک افزایش می دهد. به یاد دارید که فشار ناشی از انقباض بطن ها بر

روي سرخرگ، فشار بیشینه نام داشت.

تنها جمالت ب و پ درست هستند. چون حشرات داراي گردش خون باز و مایع همولنف اند و کرم خاکی هم فاقد معده است.  گزینه 2 - 18
بررسی سایر جمالت: 

الف) متانفریدي را در بیش تر کرم هاي حلقوي (کرم خاکی) و نرم تنان می توان دید که فقط کرم خاکی لقاح دوطرفی و حالت هرمافرودیت دارند. 
ت) حشرات فاقد مویرگ هستند و گردش خون باز دارند. 

بررسی عبارت ها:  گزینه 1 - 19
عبارت «الف»: شبکه هاي مویرگی، بخشی از یک نفرون به حساب نمی آیند. 

عبارت «ب»: قبل از قوس هنله که  شکل است، لولۀ پیچ خوردة نزدیک و بعد از آن لولۀ پیچ خوردة دور قرار دارد. ترتیب را رعایت کنید! قبل و بعد  لولۀ پیچ خوردة نزدیک و دور!!! 
عبارت «ج»: شبکۀ اول مویرگی که کالفک یا گلومرول نام دارد، از طریق کپسول بومن با نفرون در ارتباط است. 

عبارت «د»: مجراي جمع کننده نیز در تغییر ترکیب نهایی ادرار نقش دارد.

سازوکارهایی در بی مهرگان یافت شده است که مشابه ایمنی اختصاصی عمل می کنند. به عنوان مثال، در مگس میوه، مولکولی کشف شده است که می تواند به صدها شکل مختلف گزینه 2 - 20
درآید و آنتی ژن هاي مختلفی را شناسایی کند.
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