
 است؟ نادرستكدام عبارت تست : 
 كند.ها يكسان عمل ميبرابر اغلب ميكروب( دفاع غيراختصاصي در 1

 شود.زا در بدن ميفعاليت عوامل بيماري از ( دستگاه ايمني همواره مانع2

كنند.هاي دستگاه ايمني هماهنگ با هم ذرات خارجي را شناسايي مي( بخش3

 ي دستگاه ايمني در سراسر بدن پراكنده هستند.دهنده( اجزاي تشكيل4

 کنیم؟ما کجا زندگی می

ديگر هم  بعضيزا هستند و ها بيمارياز اين ميكروب بعضيها وجود دارد. كنيم كه اطراف ما انواع مختلفي از ميكروبما جايي زندگي مي

ي بادن ماا شاروع باه زنادگ   در . وارد بدن ماا شاوند.   ي مختلفي مانند هوا، غذا، آب و ..هاتوانند از راهها ميميكروبكنند.ما را بيمار نمي

 شوند.يابند و باعث بيماري در ما ميتكثير مي كنند،مي

 شود.كند و مانع از بروز بيماري ميزا جلوگيري مياوقات از فعاليت عوامل بيماري بيشتراما با اين حال دستگاه ايمني ما 

دفاا    هاا وارد نشاود باا دو رو    ه درون آنزا با براي اينكاه عوامال بيمااري    دارانمهرهدانيد كه بدن ما و ساير ا ميآي ها و آقايانخانم

كنند.جلوگيري مي برند و به اين ترتيب از بروز بيماريزا و عوامل بيگانه را از بين ميهاي بيماريميكروب اختصاصيو  غيراختصاصي

2
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 دفاع غیراختصاصی
دفا  ولاي   بيمار كنند.  وارد بدن ما شوند و ما را توانندميكه د نكنزندگي ميسم يهايمان در اطراف ما تعداد زيادي ميكروارگانطبق گفته

 شود.نها ميتا حدودي مانع فعاليت آ ها به بدن استبرابر هجوم ميكروبنخستين راه دفاعي در كه  غيراختصاصي

 ؟حاال اين يعني چي« دكنها يكسان عمل ميميكروب اغلبدفاع غيراختصاصي در برابر »

كناد، بااكتري   برد يا از ورود  به بدن جلوگيري ميتواند تشخيص دهد كه اين ميكروبي كه دارد از بين مينمي يعني دفاع غيراختصاصي

 نقطه!! چنداست يا ويروس و يا 

 دفا  غيراختصاصي. ين، به همين دليل است كه بهش ميگو بچه كجاست ee، اسمش چي ee اگر باكتري است چه نوع باكتري

 توضيح خواهم داد. ادامهخط تشكيل شده كه همگي را در  دفاع غير اختصاصي از دو

 

 بيان شده است؟ نادرستتست : كدام مطلب 
 كند.ها تسهيل ميي معده را بر باكتري( آنزيم ليزوزيم موجود در خلط، اثر شيره1

 شوند.هاي موجود در مجاري تنفسي، سبب رانده شدن خلط به سمت حلق مي( مژك2

 كند.ها را تخريب ميي باكتريي شاخي پوست، ديوارهشح شده از اليهآنزيم ليزوزيم تر( 3

 كنند.ها جلوگيري مي( چربي و عرق سطح پوست را اسيدي كرده و از رشد بسياري از ميكروب4

 

 نخستین خط دفاعی غیراختصاصی
 : ساختارهاي الزم براي اينكه نخستين خط دفا  غيراختصاصي را بسازيم

 عوامل ديگر -3 اي مخاطي و مايع مخاطيهاليه -2 پوست -1
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 پوست -1

-هبررسي كردهاي آن را در فصل سوم همين كتاب مفصل ي اليهكه همه پوست از چندين اليه تشكيل شده است 

 يم ولي به طور مختصر بدانيد كه اليههاي پوست به صورت زير است :ا

 
هاي اين بخش از پوست همگي سلول .سطح پوست اليه شاخيگويند مي لمس كنيد، به آنتوانيد آن قسمتي از پوست كه شما مي

دهند.هاي زيرين را نميزا اجازه ورود به بافتاند و به عوامل بيماريمرده

هااي   الياه شااخي ساطح پوسات سالول    نكته :

 هستند. مردهسنگفرشي 

هاا   فيزيكي كه مانع از نفوذ ميكاروب  ددومين س

 يسنگفرشا  هايسلولشود، به درون بدن مي

ها قدرت تقسيم زيادي هستند. اين سلول مركب

 در حال تقسيم هستند. دائماًدارند و 

از نفوذ  تا اينجا فهميديم كه پوست مثل يك سد

كناد. در   ميكروب به درون بادن جلاوگيري ماي   

هر چربي و عرق وجود دارد كه سطح پوسات   

سطح پوست را اسيدي كرده و از رشاد    دو

 كنناد. جلوگيري مي هااز ميكروب بسياري

ضمن در عرق آنزيم ليزوزيم وجود دارد در 

كند.كه ديواره سلولي باكتري را تخريب مي

دار هااي كسساول   آنزيم ليزوزيم بر باكترينكته: 

 اثر ندارد.

 .باشدمي آنزيم برون سلوليو نوعي محمد شاكري  شودسنتز مي آندوپالسمي زبر يشبكه: آنزيم ليزوزيم توسط تركيب 

 های مخاطی و مايع مخاطیاليه -2

، غشاي موكاوزي  ؛توسط نوعي بافت پوششي كه اسمش است و واژن مجراهاي ادراري ،هاي تنفسيلوله، لوله گوارشسطح داخلي 

 پوشيده شده است.

كوزي غشاي موكوزي نوعي بافت پوششي ساده يا مركب است كه مواد موغشاي موكوزي با غشاي پالسمايي فارق دارد.    تركيب :

 كند.ترشح مي

و داراي متابوليسم، گليكوليز،  توان از آن ژن استخراج كردو مي دارد ، زنده است، اندامكار سلولي داردغشاي موكوزي ساخت: نتيجه 

 است. A ، پيرووات و كوآنزيمNADPH ،2FADHكربس، چرخه

فسفوليسيد، پروتئين، گليكاوپروتئين و كلساترول ردر    اييغشاي پالسمكند. در غشاي پالسمايي ساختاري است كه پالسما را احاطه مي

 غشاي پالسمايي جانوران( وجود دارد.

پوشيده شده است كاه   مانند نرم، چسبنده و لزج  يهاي پوششي مواداز سلول بعضيسطح » (1رشناسي و آزمايشگاه ي زيستطبق گفته

 توان از آن ژن استخراج كرد.ندارد و نميو متابوليسم موكوز ساختار سلولي و اندامك بنابراين « موكوزگويند بهش مي

هم يكي هساتند.    مخاطيو  غشاي موكوزي، هاي مخاطياليهمعادل يكديگراند و  موكوزو  مايع مخاطي، ترشحات مخاطي: نكته 

 شوند.رشح ميسنتز و تهاي مخاطي و مخاط( فقط بدانيد كه موكوز رمايع مخاطي و ترشحات مخاطي( توسط غشاي موكوزي راليه

 

 موكوز = مايع مخاطي = ترشحات مخاطي

 غشاي مخاطي = اليه مخاطي = غشاي موكوزي

هرگونه کپى بردارى از مطالب فوق و سوء استفاده از آن بدون کسب اجازه، شرعا حرام بوده و داراى پیگرد قانونى است

و شاکرىجزوه ى ترکیبى و مفهومى دستگاه ایمنى زیست و آزمایشگاه 2   به قلم استاد مرادى

www.konkuru.ir



 

 ها هستند.مايع مخاطي و اليه مخاطي دو سد فيزيكي در برابر نفوذ ميكروب نتيجه :

 : نقش مايع مخاطي در دفا  غيراختصاصي به صورت زير است

a- هابه دام انداختن ميكروب 
. اين شودمي ترعميقهاي ها به بخشمانع از نفوذ آنو  اندازدها را به دام ميميكروببه دليل اينكه چسبنده است  مايع مخاطي

 .كنديعني مايع مخاطي مثل يك سد فيزيكي عمل مي

b- هاتخريب ديواره باكتري 

 كنند. خريب ميها را ت. اين آنزيم ديواره سلولي باكتريليزوزيم وجود دارد در مايع مخاطي آنزيم

 ي مخاطي پوشيده شده است.پوست با اليهسطح لوله گوار ، مجاري تنفسي و مجراهاي ادراري برخالف  داخليسطح  نكته :

 : ي تنفسي و ادراري موارد زير استمنظور از لوله گوارش، مجار

  لوله گوارش -1

هااي   روده توساط سالول   و سطح معاده، روده و راسات    اليه سنگفرشي چندهاي ي دهان، حلق و مري توسط سلول: سطح حفره نكته

 احاطه شده است. اي سادهاستوانه

 : مجاري تنفسي -2

 
 .نيستندهاي هوايي جز مجاري تنفسي كيسه تذكر :

موساين    يكنناده ترشاح  هايسلولدار وجود دارد. در بافت پوششي مژه دارسلول پوششي مژهها نوعي ي بيني تا نايژكاز حفره نكته :

 كند.شود و مايع مخاطي را ايجاد ميريزند. موسين با جذب آب به موكوز تبديل ميهست كه موسين خود را به درون اين مجاري مي

كنيم مقدار زيادي از ذرات خارجي از تنفسي مي مجاريها را وارد وجود دارد كه ما آدما در هر دم آن در هواي دمي تعداد زيادي ميكروب

، مايع مخاطي به همراه ذرات خاارجي در آن،   هاحركات ضرباني مژكافتند و سسس توسط ها در مايع مخاطي به دام ميروبجمله ميك

به طور ارادي اراي ذرات خارجي است به صورت خلط مايع مخاطي كه د )حلق(در اين محل. شوندبه سوي حلق فرستاده مي

 ميرند.هاي آن در اثر شيره معده ميخارج يا در اثر بلع وارد معده شده و سپس ميكروب

باشد. پس دستگاه درون ريز غير مستقيم در ايمني بدن نقش هورمون گاسترين محرك ترشح اسيد معده راسيد كلرريدريك( مي تركيب:

 دارد.

اناد، در اثار آنازيم   ام افتادههايي كه در مايع مخاطي و خلط به ددر مايع مخاطي آنزيم ليزوزيم وجود دارد در نتيجه ديواره باكتري نكته :

 گردد.ها تسهيل ميي معده به آنشود و اثر شيرهليزوزيم تخريب مي

 : مجاري ادراري -3

 
هاي مخاطي رغشاي موكوزي( پوشيده شده و بر روي آن، ماايع مخااطي   توسط سلول ميزراه، مثانه، ميزنايتمام سطوح داخلي  : نكته

 وجود دارد.

هاا ماايع مخااطي وجاود دارد و از رشاد و نفاوذ   دار پوشيده شده است كاه بار روي آن   هاي پوششي مژكوسط سلول: لوله فالوپ تنكته 

 ي مخاطي وجود دارد.در واژن هم كه اليه كند.تر جلوگيري ميهاي عميقها به بخشميكروب

 عوامل ديگر -3
هاي مخااطي   ها به اليهيا مانع از نفوذ آن ،بردها را از بين ميروبهاي مخاطي، عوامل ديگري نيز وجود دارد كه ميكعالوه بر پوست و اليه

 : شوندمي
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a- هااي   ي. آنزيم ليزوزيم موجود در اشك باعث تخريب دياواره بااكتر   هاي ليزوزيمي وجود دارددر اشك و بزاق آنزيم

 كند.ري ميها جلوگيبه چشم شود و از ورود ميكروبمي رقرنيه(هازا در بخش خارجي چشمبيماري

 شود. هاي دهان ميآنزيم ليزوزيم موجود در بزاق با همان رو  باعث ضدعفوني كردن حفره

b- مدفوع خارج كند. دفع زاي موجود در لوله گوار  از طريقها و عوامل بيماريبدن ما اين توانايي را دارد كه ميكروب 

به سارعت از بادن خاارج    مدفو و  اسهالمسموميت طي ا عوامل ايجاد شود و تها جذب نميها، آب توسط رودهاز مسموميت بعضيدر 

 شوند.

كنند و مقدار كمي ويتاامين   اند سلولز را تجزيه ميزيستها همها كه با آدمكنند. اين باكتريها زندگي ميدر روده بزرگ انواعي از باكتري

K  وB 077درصتد    77انستان و    077هتا اعتقتاد دارنتد کته متا آدمتا ده در   کروبیولوژیستت بعضی از می ؛یک چیز جالب شودجذب خون مي كنند كهتوليد مي 

 باکتریال هستیم.

c-  شوند. هاي موجود در بدن انسان توسط ادرار از بدن خارج مياز موارد ميكروب بعضيدر 

d- از طريق سرفه و عطسه از ديگر عوامل در نخستين خط در دفاع غيراختصاصي هستند زداييميكروب. 

بندیجمع
عملنخستین خط دفاع غیراختصاصی

 دارای آنزیم لیزوزیم -سطح آن اسیدی -سد در برابر نفوذ میکروب ی شاخیپوست و الیه

هابه دام انداختن میکروب -دارای آنزیم لیزوزیم -سد در برابر نفوذ میکروب الیه مخاطی و مایع مخاطی

HC در اثر آنزیم تخریب میکروبی معدهشیره (lو اسید )

دفع میکروبادرار و مدفوع

زداییمیکروبسرفه و عطسه

 كند.: در نخستين خط دفاع غير اختصاصي هيچ سلول خوني فعاليت نميتذكر

شود.ها به دستگاه عصبي مركزي ميمانع ورود ميكروب معموالمغزي هم به صورت غير اختصاصي  -: سد خونينكته

 ت؟تست : كدام عبارت صحيح اس
 شود.ديده ميي آسيبهاي سفيد خون به ناحيه( هيستامين سبب جذب گلبول1

 شود.مي ي( التهاب نوعي پاسخ موضعي است كه سبب سركوب عفونت و تسريع بهبود2

 آيد.هاي سفيد و ميكروب مرده است به وجود ميهمواره چرك كه شامل گلبول ،( در طي آسيب بافتي3

يابد.ي التهاب افزايش ميجرت ماكروفاژها از خون به ناحيه( با افزايش قطر رگ، مها4

 غیراختصاصی عدومین خط دفا
: مكانيسم كه يك جورايي با هم ارتباط دارند تشكيل شده است 4دومين خط دفا  غيراختصاصي از * 

 پاسخ التهابی -1

 .شودمي هبوديتسريع بو  سركوب عفونتالتهاب از رويدادهايي تشكيل شده كه مجموعاً باعث 

هر و يا  بريدگي، خراشالتهاب به دنبال  محمد شاكري كند.است اين يعني فقط در بخشي از بدن بروز مي پاسخ موضعيالتهاب نوعي 

 است.  ديدهآسيبكند كه التهاب فقط در آن بخش از بدن بروز مي بنابراينكند. بروز مينو  آسيب بافتي 
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 : مراحل بروز التهاب
a- شود. باا افازايش قطار   در آن محل مي هاافزايش قطر رگترشح شده و سبب  ديدهآسيبهاي سلول ازن هيستامي

 يابد.فشار خون در آن ناحيه كاهش ميشده و  زياد ديدهآسيبدر محل  خون جريانو  مقداررگ 

 .شوداز نقاط اطراف مي ترگرمو  قرمز ديدهآسيب: با افزايش جريان و مقدار خون، محل  نكته

 است. ديدهآسيبدر محل  هاافزايش نفوذپذيري مويرگ* يكي ديگر از كارهاي هيستامين 

 .گرددعمل دياپدز تسهيل مييافته و  نشت پالسما به خارج از مويرگ افزايشديده، ها در محل آسيببا افزايش نفوذپذيري مويرگ

 شود.ديده متورم مي: با بيشتر شدن نشت پالسما، محل آسيب نكته

b- شود.ديده به غير از هيستامين مواد شيميايي ديگري آزاد ميدر محل آسيب 

 شود.هاي سفيد خون مياز اين مواد شيميايي باعث جذب گلبول برخي

هااي موجاود در   هااي سافيد خاون هساتند وارد ماويرگ   شوند و جاذب گلبولديده آزاد مياز مواد شيميايي كه از محل آسيب بعضي* 

و طي تاكتيك شايميايي باعاث    رسندي سفيدي كه در خون هستند ميهابه گلبولديده شده و سسس توسط جريان خون ي آسيبناحيه

شوند.فراخواني آنها به ناحيه آسيب ديده مي

حركات   « است تاكتيكيها به سمت مواد شيميايي نوعي حركت حركت سلول» (1رشناسي و آزمايشگاه هاي زيست: طبق گفته تركيب

 دهد.داران نيز رخ ميكي عالوه بر گياهان در مهرهتاكتي

رداراي هسته لوبيايي شكل هساتند( هام طاي    هامونوسيت، هانوتروفيل( با آزاد شدن مواد شيميايي عالوه بر 1-2طبق شكل ر : نكته

 شوند.ديده مياز خون وارد ناحيه آسيب دياپدزپديده 

انساان رباه جاز    هاي خاوني هاي پوششي همه مويرگ* بين سلول

هااي سافيد   از گلباول  بعضاي فضاي بين سلولي وجود دارد.  مغز(

چسبند و روند و به اين منافذ ميها ميها و مونوسيتمانند نوتروفيل

كام   شاود و در اداماه كام   سفيد وارد منفذ ماي  بعد بخشي از گلبول

دهد تا در نهايت تماام گلباول   سيتوپالسم خود را از منفذ عبور مي

شاود. باه ايان   باافتي ماي   از منفذ عبور كند و وارد مايع ميانسفيد 

 .دياپدزگويند اتفاق مي

هااي   ها بيشاتر باشاد گلباول   در ضمن هرچقدر نفوذپذيري مويرگ

 كنند.تر دياپدز ميسفيد راحت

c-  ديده حضور دارناد باا   هايي كه در محل آسيبماكروفاژ ابتدادر

در ادامه پاس از آزاد شادن   كنند ذرات خارجي شروع به مبارزه مي

ها شاروع باه   شوند. نوتروفيلها از خون خارج شده ردياپدز( و وارد ناحيه آسيب ديده ميها و مونوسيتمواد جاذب گلبول سفيد؛ نوتروفيل

 كنند.فاگوسيتوز ذرات خارجي مي

ن زاي خطرناكي وارد بديند التهاب طوالني مدت باشد و يا ميكروب بيماريآاگر فر :نكته

هاا و   سفيد مخصوصااً نوتروفيال    هايگلبول از زيادي تعدادشود كه شده باشد، سبب مي

يابد. هاي سفيد كاهش ميبنابراين تعداد گلبول .از بين بروندها در محل عفونت ماكروفاژ

يابد و تعداد هاي بنيادي مغز استخوان افزايش ميدر اين حالت تقسيم رميتوز( در سلول

 شود.يد به جريان خون آزاد ميبيشتري گلبول سف

حركات    رخاارج خاون(    ها و ماكروفاژها به وسيله حركاات آميباي در بافات   * نوتروفيل

كنناد و عوامال   ها به وسيله حركت آميبي پاهاي كااذب ايجااد ماي   كنند. اين گلبولمي

 كنند.زا و ذرات خارجي را فاگوسيتوز ميبيماري

كنند و با اساتفاده از ايان   ي سيتوپالسمي ايجاد ميهاها رشتهماكروفاژها در بافت: نكته

 ها پاي كاذب نيستند.در ضمن اين رشته گيرند.ها را ميها باكتريرشته

 * حركت آميبي چه جور حركتي است؟
د در ياك جهات   نا خواهربه جز خون( ماي  هاها وقتي درون بافتماكروفاژها و نوتروفيل
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شاود و   كنند سسس سيتوپالسم بيشتري وارد پاهااي كااذب ماي   ايجاد مي خاص حركت كنند، يك پاي كاذب در آن جهت

 كشاند.سلول به آن سمت مي

 تواند پاي كاذب ايجاد شود.ها ميها ديواره ندارند بنابراين در هر بخشي از اين سلولماكروفاژها و نوتروفيل : نكته

هاي خودي آسيب ديده و مرده در ناحيه التهااب را فاگوسايتوز   ، سلولها و ذرات خارجيوز ميكروبتعالوه بر فاگوسي ماكروفاژها:  نكته

 كنند.مي

d-  آيد.ها، مايعي به نام چرك نيز به وجود ميديده و عفونتهاي آسيباز بافت برخيدر 

 شده است. هاي كشتهميكروبو  هاسلولو نيز  گلبول سفيدچرك شامل 

ميرند بنابراين در چرك بلعند ميزا و ذرات خارجي را ميوفاژها عوامل بيماريها و ماكرديده وقتي نوتروفيلدر ناحيه آسيب

 : موارد زير وجود دارد
 هاي كشته شدهميكروب -3 بافتيمايع ميان -2 الشه گلبول سفيد -1

 اند.ديده كه مردههاي آسيبسلول -4

 پاسخ دمايی -2

دماي آن تا چناد درجاه افازايش    ممكن استاند، در حال مبارزه است، ن راه يافتهزايي كه به درون آ* هنگامي كه بدن با عوامل بيماري

 گويند تب رخ داده است.( شود، ميC37در كل به هر دليلي كه دماي بدن بيشتر از حالت طبيعي ر يابد.

 دهد.زا به بدن تب رخ ميي موارد( با ورود عوامل بيماريموارد رنه همه بيشتردر 

ها به دليل ورود ي تبدهد بنابراين همههيچ ميكروبي وارد بدن نشده باشد ولي باز هم تب رخ مي ممكن استاز موارد  بعضي: در  نكته

 زا به بدن نيست!عوامل بيماري

 زا است.ي بدن با عوامل بيماريي موارد( تب نشانه مبارزهموارد رنه همه بيشتر: در  نكته

  دهد؟تب رخ مي زا به بدن،وامل بيماريچرا با ورود ع* 
توانند تكثير يابند و ما را بيمار كنند. براي اينكه شرايط ها ميگراد است. در اين دما ميكروبدرجه سانتي 33دماي بدن در يك فرد سالم 

اما هوشمندانه دمااي بادن را چناد    مردانهها در بدن ما جلوگيري شود بدن ما با يك حركت ناجوانها سخت شود و از زندگي آنبراي آن

 كند.تبديل به جهنم مي هادهد و بدن ما را براي آندرجه افزايش مي

 تواند كشنده باشد.شود مي C41بيشتر از دهد بنابراين اگر دماي بدن ها اختالل رخ مي: با افزايش دماي بدن در فعاليت آنزيم نكته

بناابراين باراي وقاوع تاب،   اساتاد محماد شااكري   مركز تنظيم دمااي بادن اسات.    هيپوتاالموسخوانيد كه مي : در فصل بعد تركيب

 دهد.هايي دماي بدن را افزايش ميشود و طي مكانيسمهيسوتاالموس تحريك مي

. دور از انتظار است. تست : در طي التهاب، ....
 هاستامين از ائوزينوفيل( ترشح هي2     هااز منافذ مويرگ ( عبور نوتروفيل1

هاي ليزوزوميزا توسط آنزيم( هضم عوامل بيماري4  ( احاطه شدن ميكروب توسط غشاي پالسمايي3
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 های سفیدگلبول -3

شاوند در مغاز قرماز   تعداد عناصر سلولي خون در مغاز اساتخوان سااخته ماي    بيشترينكه در جريان هستيد  * همانطور

هاي هاي قرمز حاصل تقسيم ميتوز سلولهاي سفيد و گلبولود دارد كه توانايي تقسيم بااليي دارند. گلبولهاي بنيادي وجاستخوان سلول

 هاي حاصل از تقسيم هستند.بنيادي و تمايز سلول

شاوند.   نامياده ماي    فاگوسايت هاي سافيد اسات كاه   مربوط به گروهي از گلبول دومين خط دفا  غيراختصاصيبخش  ترينمهم *

ها باه   كنند. در طي فاگوسيتوز ذرات خارجي و ميكروببلعند و متالشي ميها را ميخواري( ميكروباز طريق فاگوسيتوز رذره هافاگوسيت

 شوند.وزيكول وارد سلول مي صورتكننده احاطه شده و به وسيله غشاي پالسمايي گلبول سفيد فاگوسيت

هاي محتوي در مرحله بعد اندامك ليزوزوم به وزيكول

هاي گوارشي خاود را باه   روب متصل شده و آنزيمميك

هاا و ذرات   ريزد ميكروبهاي مذكور ميدرون وزيكول

هاي ليزوزومي هيدروليز و هضام   خارجي توسط آنزيم

 شوند.مي

ها و ماكروفاژهاا   ها نوتروفيل: منظور از فاگوسيتنكته

 هستند.

ها اندامك ليازوزم فراواناي يافات   : در فاگوسيتنكته

ها عاالوه بار هضام   اندامك ليزوزم فاگوسيتشود. مي

هااي پيار ياا آسايب   محتويات واكوئل غذايي اندامك

 كند.ديده را هضم مي

: ليازوزم را باا آنازيم ليازوزيم اشاتباه نگيرياد.   تذكر

ي لياازوزم يااك اناادامك اساات كااه توسااط شاابكه   

 شود.آندوپالسمي زبر و جسم گلژي ساخته مي

های سفید را به صورت ترکیبتی، مفهتومی و بته روک یتک   ی گلبولخواهیم همههای سفید بودند بررسی کردیم. حال میکه جز گلبول هاتا اینجا فاگوسیت: توجه

 ها بگوییم.رقمی
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ها حاصال   از آن مقدار بيشتريشوند و هاي بنيادي ايجاد ميها به طور مستقيم از تقسيم سلول: گروهي از لنفوسيت نكته

 هاي لنفي هستند.ها در بافتسيتتقسيم خود لنفو

: هستند گروه 2ها متر مكعب خون است اين سلولدر هر ميلي 3777ها چيزي حدود هاي سفيد انواع مختلفي دارند كه تعداد آن* گلبول

هاا باه   در بافات هاايي كاه   است ولي مونوسيت چند هفتهتا  چند ساعتها( حدود هاي سفيد ربه جز ماكروفاژي گلبول: عمر همه نكته

 زنده بمانند. يك سال بيش ازتوانند تا شوند ميماكروفاژ تبديل مي

هاا باه صاورت   ژني اختصاصي وجاود نادارد و آن   ي آنتيگيرنده ماكروفاژهاو  هامونوسيت، هاگرانولوسيت: در غشاي پالسمايي  نكته

 كنند.زا مبارزه ميغيراختصاصي با عوامل بيماري

اي و سيتوپالسامي   ژنوم هساته شوند بنابراين هاي بنيادي ايجاد مياز تقسيم سلول همگيها ها و آگرانولوسيتت: گرانولوسي تركيب

 شناسي چهارم دبيرستان(.رزيست ها مشابه است.ي آنهمه

وت است دليال آن هام ايان   ها متفاوتيپ آنناي رژنوتيپ( مشابه دارند ولي فبا اينكه ژنوم هسته هاو آگرانولوسيتها : گرانوليست تركيب

 .شناسي چهارم دبيرستان(شود رزيستهاي متفاوتي ساخته ميها پروتئيناست كه در آن

توانناد در سراسار بادن باه گارد    ها همگي در خون كروي شكل هستند و توسط جريان خون ميها و آگرانولوسيت: گرانولوسيت نكته

 درآيند.

 هاگرانولوسیت -0
هاا تعاداد زياادي گراناول وجاود دارد. در بعضاي از   دارناد و در سيتوپالسام آن    قسمتي ي چندهستههاي سفيد ول* اين گروه از گلب

هاا باراي هضام ذرات خاارجي فاگوسايتوز   هاي ليزوزومي( ذخيره شده است. سلول از اين آنازيم هاي گوارشي رمثل آنزيمها آنزيمگرانول

 كند.مي ربلعيده( شده استفاده

 شود.ساخته مي دستگاه گلژي و شبكه آندوپالسمي زبرها مانند اندامك ليزوزوم توسط ول: گران تركيب

 شوند.ساخته مي هاي شبكه آندوپالسمي زبرريبوزومها توسط هاي موجود در گرانول: آنزيم نكته

 را دارند. دياپدزذرات خارجي و  فاگوسيتوزها توانايي گرانولوسيت همگي: نكته

 شوند.هاي بنيادي در مغز استخوان ساخته ميها به طور مستقيم توسط سلولانولوسيتگر يهمه:  نكته

 توانند وارد بافت ملتهب شوند.ها خاصيت تاكتيك شيميايي دارند و ميو مونوسيت هاگرانولوسيت يهمه:  نكته

 : ها به صورت زير است* انواع گرانولوسیت

a- هانوتروفيل 
 سمتي هستند.ق 5تا  3داراي هسته  -1

 تحرك زيادي دارند. -2

موجب از بين رفاتن   هاي ليزوزمي( ي آنزيمو گوار  درون سلولي ربه وسيلهي فاگوسيتوز با پديده -3

 ها فاگوسيتوز و متالشي كردن ذرات خارجي است.ي اصلي آنشوند. در ضمن وظيفهذرات خارجي مي

دياده   ه رطاي دياپادز( و وارد ناحياه آسايب      هاي سفيدياولين گلبول -4

 شوند.مي

اند كه از خاون خاارج شاد 
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كنند.زا را فاگوسيتوز ميها داراي حركت آميبي بوده و طي حركت آميبي عوامل بيماريدر بافت -5

در خون كروي بوده و حركت آميبي ندارند. -6
 ي نوتروفيل وجود داشته باشد.تواند الشهدر چرك مي -3

هاا توساط بانادهاي ناازكي باه   قسمتي نوتروفيال  هاي چندهر بخش از هسته (1رشناسي و آزمايشگاه ( زيست6-11: طبق شكل ر نكته

يكديگر متصل است.

b- هاائوزينوفيل
 اند.قسمتي داراي هسته دو -1

از نظر ژنوتيپ كامال مشابه هم هستند. ها شباهت دارند.به نوتروفيل رفنوتيپ( از نظر ظاهري -2

ها است.ها كمتر از نوتروفيلرفاگوسيتوز( آن قدرت آندوسيتوز -3

ها از انگل بسياريتوانند يابد و با ترشح موادي ميهاي انگلي افزايش ميها در عفونتوفيلينتعداد ائوز -4

را نابود كنند.

اسات كاه در دساتگاه گاوار  آدماا زنادگي    داخلي رخارج از محيط داخلي( : كرم كدو نوعي انگل نكته

كند.مي

ها توانايي سنتز و ترشح هيستامين ندارند.: ائوزينوفيل تهنك

c- هابازوفيل
ي چند قسمتي هستند.داراي هسته -1

 كنند.ترشح مي هپارين-2

تواند در فرآيند انعقاد خاون اخاتالل   ها افزايش يابد ميانعقاد خون است و اگر مقدار ترشح هسارين از بازوفيل : هسارين يك ماده ضد نكته

جاد كند.اي

: پشه آنوفل تواني ساختن هسارين دارد.تركيب

كند.هيستامين ترشح مي -3

 شود.ها مي* هيستامين موجب گشادي رگ

توانند سبب بروز عالئم آلرژي برخالف هيستامين آزاد شده در ناحيه التهاب مي هاو ماستوسيت ها: هيستامين ترشح شده از بازوفيل نكته

 شود.

نيااز    براي وقوع فرآيند اگزوسايتوز باه كلسايم و   ATP است. اگزوسيتوزها ها و ماستوسيتترشح هيستامين از بازوفيل : فرآيند تركيب

 باشد.مي

با توجه به مطلبي كه االن گفته شاد   « ها وجود دارند.هستند ولي در بافت هاي خونبازوفيلها مشابه ماستوسيت»طبق گفته كتاب  -4

هاا   در غشااي پالسامايي بازوفيال    دوماً محمد شاكري شوند.ها با ترشح هيستامين سبب بروز آلرژي ميبازوفيل اوالًتوانيم بفهميم كه مي

هاا هساتند و در خاون حضاور   ها داخل بافتماستوسيت سوماًهاي ويژه براي نوع خاصي از پادتن وجود دارد. ها گيرندهمانند ماستوسيت

ندارند.

 هاتیسوآگرانول -2
و گراناول    باشاد هاا يكنواخات ماي   هستند كه ديگر چند قسمتي نيست و سيتوپالسم اين سلولي بزرگي ستهها داراي هسيتو* آگرانول

 است. هالنفوسيتو  هامونوسيتها شامل . آگرانولوسيتندارند

a- هامونوسيت 
 اي گرد يا لوبيايي شكل هستند.داراي هسته -1

 باشد.ها ميها بزرگتر از لنفوسيتي آناندازه -2

 شوند.هاي بنيادي ساخته ميبه طور مستقيم توسط سلول -3

برند.ها را از بين مياند، آنها و ساير ذرات خارجي كه به بدن وارد شدهها، ويروسها با حمله به باكتريها به همراه نوتروفيلمونوسيت -4
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( و هاي سنگفر  ساده( عباور كارده ردياپادز   ها رسلوليرگها طي فرآيند دياپدز از منافذ موجود در ديواره مومونوسيت -5

برابر گلباول    17ر ميكرون 08قطر هاي درشتي به ها از خون به سلولپس از خروج مونوسيتشوند. هاي بدن ميوارد بافت

 امند.نمي ماكروفاژها را گويند بلكه آننمي هاي به اين درشتي مونوسيتآيند.  ديگر به اين سلولدرمي قرمز(

 وارد جريان خون شوند و توانايي دياپدز ندارند. توانندنميماكروفاژها  -6

 وم دارند و كار اصلي ماكروفاژها فاگوسيتوز ذرات خارجي است.زماكروفاژها تعداد زيادي اندامك ليزو -3

ها ربه جز در بافت هانوتروفيلو  هامونوسيت، ماكروفاژها-8

هاا پاهااي   فات در با وكل هستند. خون( داراي حركات آميبي ش

  كنند.كاذب ايجاد مي

ربا پااي    هاي سيتوپالسميرشتهها، ماكروفاژها درون بافت -1

ها را ها باكتريي آنلهيكنند كه به وسايجاد مي كاذب فرق دارد(

  گيرند.مي

هاي خاودي مارده   ماكروفاژها عالوه بر ذرات خارجي، سلول -17

 كنند.هاي قرمز و ... را فاگوسيتوز ميولها، گلبمانند نوتروفيل

بايش   توانند هاي سفيد ميماكروفاژها برخالف ساير گلبول -11

 زنده بمانند. از يك سال

 كنند.را سنتز و ترشح مي هاي مكملپروتئينماكروفاژها  -12

 .كنندرماده اصلي رنگي صفرا( توليد مي روبينبيليماكروفاژها با تجزيه هموگلوبين،  -13

 . مستقر هستند.و .. ، طحال، آپانديسهالنفي، لوزه يهاا درون گرهماكروفاژه -14

b- هالنفوسيت 
 اي بزرگ و گرد هستند.داراي هسته -1

  باشد.ها كمتر ميها بوده و مقدار سيتوپالسم آناندازه آن كوچكتر از مونوسيت -2

ها ها بيشتر از مونوسيتاند، بنابراين نسبت سطح به حجم در لنفوسيتدو كروي هاست و هرها كوچكتر از مونوسيت: چون اندازه آن نكته

 است.

 كنند.فاگوسيتوز نميتوانايي دياپدز دارند ولي  -3

 ها توانايي ميتوز و تقسيم شدن دارند.برخالف گرانولوسيت -4

هاي ها در بافتها حاصل تقسيم ساير لنفوسيتبيشتر آن شوند وهاي بنيادي ايجاد ميها به طور مستقيم از تقسيم سلولتعدادي از آن -5

 لنفي هستند.

 كند.ژني وجود دارد كه به صورت اختصاصي عمل ميهاي آنتيها گيرندهدر سطح غشاي پالسمايي آن -6

 شوند.هاي لنفي مستقر ميها بين خون و لنف در گرد  هستند و تعدادي ديگر در بافتلنفوسيت -3

 هستند و در ساير جانداران وجود ندارد.داران هفقط در مهر -8
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كنيم ولي اآلن نگاهي به نمودار زير بيندازيد تا بدونيد هاي بعدي بررسي ميها را در درسنامهبه لنفوسيتمباحث مربوط  -1

 : چي استبهچي

هااي سافيد رمانناد   ها سااير گلباول   ز لنفوسيتكنند و در دفاع غيراختصاصي به جها فقط در دفاع اختصاصي فعاليت ميتذكر : لنفوسيت

 ها( نقش دارند.ماكروفاژ

دینبجمع

تولید گلبول های سفید
نوع 

هسته
فاگوسیتوز دياپدز

حضور 

در 

خون

حضور 

در 

بافت

نوع 

فعالیت
اعمال

گرانولوسیت 

ها

نوتروفیل 
ها

سلول های 
بنیادی مغز قرمز 

استخوان

چند 
 قسمتی

دارد
 دارد
 )زیاد(

 رددا دارد
غیر 

اختصاصی

فاگوسیتوز ذرات خارجی و میکروب ها(1

همکاری با مونوسیت ها و ماکروفاژ ها(2

حرکات آمیبی شکل در بافت ها(3

تاکتیک شیمیایی(4

 ایجاد پاهای کاذب در بافت ها(5

ائوزینوفیل 
ها

سلول های 
بینادی مغز قرمز 

استخوان

چند 
 قسمتی

دارد
 دارد
 )کم(

 دارد دارد
غیر 

 اختصاصی
با بیماری های انگلیمبارزه  (1

 تعدیل عالئم آلرژی(2

بازوفیل ها
سلول های 

بینادی مغز قرمز 
استخوان

چند 
هسته ای

دارد 
 )کم(

 دارد
 )خیلی کم(

 دارد
دارد 
)کم(

غیر 
اختصاصی

ترشح هپارین و عدم انعقاد خون(1

ترشح هیستامین و بروز عالئم آلرژی(2

آگرانولوسیت 

ها

مونوسیت 
ها

سلول های 
غز قرمز بنیادی م

استخوان

یک 
هسته ی 
لوبیایی 

شکل

 دارد دارد دارد دارد
غیر

اختصاصی

مونوسیت ها در بافت ها به ماکروفاژ  (1
تبدیل می شوند.

هر دو عوامل بیماری زا را فاگوسیتوز می  (2
کنند.

حرکت آمیبی در بافت ها(3

ایجاد پاهای کاذب در بافت ها(4

ماکروفاژ ها
از تغییر شکل 

مونوسیت ها در 
فتبا

یک 
 هسته

ندارد
 دارد

 )خیلی زیاد(
 دارد ندارد

غیر 
اختصاصی

لنفوسیت 
ها

منشأ اولیه آن ها 
سلول های 

بنیادی
منشأ ثانویه 

لنفوسیت های 
موجود در بافت 

های لنفی

یک 
هسته ی 
کروی 
شکل

با ما همراه باشید!!! اختصاصی دارد دارد ندارد دارد
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 ها هستند.جز فاگوسيت اكروفاژهامو  هانوتروفيل* كتاب درسي گفته كه 

كنناد. منظاور كتااب   ها هم فاگوسايتوز ماي   ها و بازوفيلها و ماكروفاژها ائوزينوفيلدانيد كه عالوه بر نوتروفيلحاال شما مي

هاا   بازوفيال  هاا و ها فاگوسيتوز ذرات خارجي است ولي وظيفه اصلي ائوزينوفيال ها و ماكروفاژي اصلي نوتروفيلدرسي اين است كه وظيفه

 ها نيست.فاگوسيتوز ذرات خارجي و ميكروب

: در دومين خط دفاع غير اختصاصي برخالف اولين خط دفاع غير اختصاصي گروهي از سلولهاي خوني رمانند نوتروفيل، مونوسايت(   نكته

نقش دارند.

. .تست : به طور حتم پروتئين هاي مكمل ...... اينترفرون ....
 شوند.هاي سالم ترشح ميلاز سلو -( برخالف1

هاي درون خون ساخته شوند.تواند توسط سلولمي -( مانند2

 شوند.پس از ورود باكتري به خون ساخته مي -( برخالف3

 شوند.پس از برخورد با ميكروب فعال مي -( مانند4

 هاپروتئین -4

ها وجود دارند ايمني انواعي از پروتئين* در دستگاه 
بعضي
در دفاع اختصاصي فعاليت  بعضي ديگرها در دفاع غيراختصاصي و ناز پروتئي 

 كنند.مي

 آنزيم ليزوزيم رپروتئيني( نقش دارد. اولين خط دفا  غيراختصاصيدر 

نامند و مي هاي مكملپروتئينها را كنند و برخي از اين پروتئينها شركت ميانواعي از پروتئين دومين بخش دفا  غيراختصاصيدر 

 .اينترفرونگويند نه ديگر هم بهش مييك نمو

 هاي مكملپروتئين -1

ي كتاب درسي كلي مفهوم دارد اما در ايان كتااب جاايي   كنند اين جملهاز اجزاي دستگاه ايمني را تكميل مي بعضي* اين پروتئين كار 

 براي گفتنش نيست.

 : شوندساخته ميموارد زير شبكه آندوپالسمي زبر و جسم گلژي هاي مكمل توسط * پروتئين

a- ماكروفاژها b- كبد c- روده پوششي هايسلول 

 اي ساده ريك اليه( است.هاي پوششي روده از نوع استوانه: سلول نكته

ي مخااطي( و هام در دوماين خاط دفااع غيار اختصاصايهاي پوششي روده هم در نخستين خط دفاع غير اختصاصي راليه: سلولنكته

 نقش دارند.رساختن پروتئين مكمل( 

هااي   : با توجه به موارد باال كه گفتيم، محال سااخته شادن پاروتئين    نكته

 مكمل خارج خون است.

رمصرف  اگزوسيتوز: مكانيسم خروج پروتئين مكمل از سلول سازنده نكته

ATP باشد.به كمك يون كلسيم( مي 

هااي مكمال   : ماكروفاژها در خون حضور ندارند اما با ترشح پاروتئين  نكته

 هاي موجود در خون مبارزه كنند.ميكروب بابه طور غيرمستقيم توانند مي

داران وجاود   اي مهاره ي پروتئين مكمل در ژنوم هسته: ژن رمزكننده نكته

. وجاود   هاا و .. ها، ويروسي آن در باكتريژن رمزكنندهدارد بنابراين 

 توانند پروتئين مكمل بسازند.ندارد و ساير جانداران نمي

 شود.ساخته مي دستگاه گلژيو  شبكه آندوپالسمي زبرهاي ترشحي بوده و توسط هاي مكمل جز پروتئين: پروتئين نكته

ها به اين پروتئينآيند مي بدن به گرد  در سراسرحضور دارند و توسط جريان خون در  رو خارج خون( هاي مكمل در خون* پروتئين

. ايان   شاوند اگر به ميكروبي برخاورد كنناد، فعاال ماي   ه در حال گرد  هستند اما همين جور ك طور طبيعي غيرفعال هستند
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پروتئینها وقتی فعال شدند به یکدیگر متصل میشوند و ساختارهایی حلقه مانند تشکیل میدهند. در مرحلـه بعـد ایـن    
ساختارها منافذي در غشاي میکروب ایجاد میکنند.

 درون سلولها مقدار زیادي پروتئین وجود دارد که سبب افزایش فشار اسمزي در آنها مـی شـود. حـال بـا ایجـاد منافـذي در غشـاي       
میکروب، آب طی فرآیند اسمز وارد میکروب شده و میکروب دچار تورژسانس میشود. بـا افـزایش ورود آب بـه درون میکـروب،     

سرانجام میکروب بیچاره میترکد و مواد درون آن به خارج سلول نشت میکند و حیوانکی میمیرد.

های مكمل به صورت زير است :با توجه به مطلبی که االن گفتیم مراحل عمل پروتئین

نکته : پروتئینهاي مکمل پس از برخورد با میکروبها فعال میشوند. 
نیست، ساختار حلقه مانند ندارد و پس از فعال شدن ساختار حلقه مانند ایجاد میشود.  نکته : پروتئین مکملی که فعال 

نکته : پروتئینهاي مکمل فعال شده به غشاي پالسمایی میکروب )باکتري، اغازي و قارچ( اثر کرده و در غشاي پالسمایی ایجاد منفـذ  
میکند و بر کپسول و دیوارهی میکروب بیتأثیر است. 

نکته : ویروسها غشاي پالسمایی ندارند. براى دریافت جزوات بیشتر و کامل تر به سایت زیست کده مراجعه کنید. بنابراین پروتئینهاي 
مکمل نمیتوانند در آنها ایجاد منفذ کنند. 

ترکیب : در فصل 5 زیستشناسی و آزمایشگاه 2 میخوانید باکتري استرپتوکوکوس نومونیایی که داراي کپسول پلیساکاریدي اسـت  
میتواند در برابر دستگاه ایمنی محافظت شود در نتیجه موجب بیماري ذاتالریه میشود « از مطلب گفته شده میتوانیم نتیجه 
بگیریم که پروتئینهاي مکمل نمیتوانند از کپسول باکتري عبور کنند و بر غشاي باکتري مواد ذات الریه اثر کنند.»

نکته: پروتئین مکمل فقط بر روي غشاي پالسمایی میکروب تاثیر گذار است و وجود کپسول مانع از فعالیت و تاثیر پروتئین مکمل 
مـیشود. لیزوزیم هم که بر دیواره ي باکتري اثر میکند.

، سمت راست بدن  ترکیب: کبد: محل ذخیره گلیکوژن، ترشح اریتروپویتین، تولید صفرا )لیسیتین، امالح، کلسترول، مواد رنگی(
ترکیب: سلول استوانهاي رودهی باریک : ریز پرز دار، جذب کننده، ترشح مایع نمکی بدون آنزیم، احاطه شده توسط مایع مخاطی 
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 هانترفروناي -2
 هاي آلوده باه وياروس   سلولاست. اينترفارون را    اينترفرونديگري كه در دفاع غيراختصاصي شركت دارد،  * پروتئين

 كنند.توليد مي

 : مراحل توليد اينترفرون در بدن انسان به صورت زير است

a-  شود.وارد سلول انسان مي آندوسيتوزويروس طي فرآيند 

b- شود.فرون در سلول ميزبان روشن شده و از روي آن رونويسي ميي اينترژن رمزكننده 

c-  شود.سلول آلوده به ويروس ساخته مي دستگاه گلژيو شبكه آندوپالسمي زبر پروتئين اينترفرون توسط 

d- راگزوسيتوز + مصرف  اينترفرون توسط سلول آلوده به ويروس ترشحATP )شود.مي + يون كلسيم 

e- رنه آلوده به وياروس!(  هاي سالمسلولكند و موجب مقاومت ها جلوگيري ميدر ساير سلول تكثير ويروسده از اينترفرون ترشح ش 

 شود.در برابر ويروس مي

 شود.ها مياز ويروس بسياريدر برابر  كوتاه مدتاست كه سبب مقاومت  دفا  غيراختصاصي: اينترفرون نوعي پروتئين در  نكته

 تواند كاري كند كه ويروس وارد سلول نشود.كند ولي نميجلوگيري ميها ساير سلول كثير ويروس در: اينترفرون، از ت نكته

 شود.هاي آلوده به ويروس ركه سالم نيستند( ترشح مي: اينترفرون توسط سلول نكته

هاا باه   ساير سلولمادت   كوتاه  كنند كه سبب مقاومتترشح مي، اينترفرون HIVآلوده به ويروس  Tهاي : در بيماري ايدز، سلول نكته

 شود.ميها ويروس اغلب

 كنند. هستند اينترفرون سنتز و ترشح مي Bهاي كبدي كه آلوده به ويروس هساتيت ، سلولB: در بيماري هساتيت  تركيب

 تواند در خون وجود داشته باشد.هاي مكمل مي: اينترفرون مانند پروتئين نكته

 ها وجود ندارد.فرون در ژنوم ويروسي اينتر: ژن رمزكننده نكته

 : در انسان سالم اينترفرون وجود ندارد.  نكته

 : عمر اينترفرون در خون كمتر از عمر پروتئين مكمل تست.نكته

 شود.هاي ويروسي ركسسيد و ...( در سلول سالم مي: اينترفرون مانع همانند سازي ژنوم ويروس و ساخته شدن پروتئيننكته

 ، آنفلوآنزا، هاري، مولد تبخال، هرپس تناسلي، آبله، آدنوويروس و ... .HIV، اوريون، B: هساتيت هاي كتاب درسي  ويروسانوا: تركيب

 نخستين خط دفا  غير اختصاصي، پاسخ التهابي و پاسخ دمايي

 است؟ نادرست كدام مطلب -1

 توانند در بدن انسان تكثير يابندها نمي( بيشتر اوقات ميكروب1

 كنند.ها و سلول هاي بيگانه را شناسايي مي( اجزاي دستگاه ايمني مولكول2

 برند.هاي غير خودي را از بين ميهاي دستگاه ايمني همواره مولكول( سلول3

 ها است.وب( آنزيم ليزوزيم جزء نخستين خط دفاعي در برابر هجوم ميكر4

است؟ نادرستكدام مطلب  -2

 شود.ي باكتري مي( آنزيم ليزوزيم موجود در چربي سبب تخريب ديواره1

 شوند.ها سبب رانده شدن خلط به سمت حلق ميهاي سطح داخلي ناي و نايژك( مژك2

نند.ك( چربي پوست و عرق با اسيدي كردن سطح پوست از رشد بسياري از ميكروب ها جلوگيري مي3

 باشد.ها به بدن مي( دفاع غير اختصاصي نخستين راه دفاعي در برابر هجوم ميكروب4

است؟ نادرستكدام مطلب  -3

 شود.ها مي( آنزيم ليزوزيم موجود در اشك سبب محافظت چشم از ميكروب1

 ( غشاي موكوزي موجود در مجاري تنفسي داراي تعداد زيادي مژك هستند.2

 توانند از طريق مدفوع دفع شوند.اند ميدر مايع مخاطي روده به دام افتادههايي كه ( ميكروب3

تستهای خط به خط)گام اول(  زيست شناسی به روش تک رقمیها
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شود.ها به بدن ميي شاخي در سطح مجاري ادراري مانع از نفوذ ميكروب( وجود اليه4

تكميل مي كند؟ نادرستيچند مورد متن زير را به طور  -4

. سبب تخريب ديواره شود.ها ميي باكتري آنزيم ليزوزيم موجود در .............

 ي شاخي ميزراهب( اليه  هاالف( مايع مخاطي نايژك

 د( اشك و بزاق  ج( عرق و چربي پوست

1 )1 2 )2 2 )3 4 )4 

چند مورد از موارد نام برده جزو وظايف مايع مخاطي است؟ -5

 ب( مهاجرت نوتروفيل از خون به بافت ي باكتريالف( تخريب ديواره

هاي سطح پوستد( جلوگيري از رشد ميكروب ميكروب در مايع مخاطي ج( به دام افتادن

1)1 2 )2 3 )3 4 )4 

6- همه ى لنفوسیت هاى موجود در خون ............ .
. 1) توانایى شناسایى سلول هاى خودى از بیگانه را  دارند.  2) به طور مستقیم از تقسیم سلول بنیادى ایجاد شده اند

3) قدرت فاگوسیتوز نوتروفیل ها را افزایش مى دهند.      4) توانایى عبور ازمنافذ کوچک در دیواره ى مویرگ را دارند.

. شود. تواندنميهاي آسيب ديده در فرآيند التهاب هيستامين ترشح شده از سلول -0 سبب ........

گشادي رگ به صورت موضعي( 2  ( افزايش جريان خون1

ي آسيب ديدههاي سفيد خون به ناحيه( فراخواني گلبول4 به خارج مويرگ( افزايش نشت پالسما 3

ي مواد شيميايي كه در محل آسيب ديده آزاد مي شوند، ..............همه -9

كنند.( فرآيند دياپدز را تسهيل مي2 شوند.( سبب افزايش قطر رگ مي1

ونت نقش دارند( در سركوب عف4 شوند.هاي سفيد خون مي( سبب جذب گلبول3

كدام مطلب صحيح است؟ -18

دهد.زا به بدن رخ ميي تب ها به دليل ورود عوامل بيماري( همه1

زا است.ي بدن با عوامل بيماريي مبارزهي موارد تب نشانهدر همه( 2

زا در بدن جلوگيري كند.تواند از رشد سريع بسياري از عوامل بيماري( تب مي3

 اولين خط دفاعي بوده كه با افزايش دماي بدن همراه است. ( پاسخ دمايي جزء4

هاهاي سفيد، پروتئينگلبول

. است.وجه اشتراك ماكروفاژها و نوتروفيل -11 ها ............

 ( حركات آميبي در خون2 ( منشا اوليه1

( فاگوسيتوز ذرات خارجي4 ( توليد بيلي روبين3

. به طور معمول ماكروفاژها ... -12 ..........

 هاي خون را دارند.ها توانايي فاگوسيتوز ميكروب( برخالف نوتروفيل1

 ي گرد و مقدار اندكي سيتوپالسم هستند.ها داراي هسته( مانند بازوفيل2

شوند.ها به طور مستقيم از سلول هاي بنيادي حاصل مي( برخالف بازوفيل3

 ات خارجي در خون را دارند.ها توانايي مبارزه با ذر( مانند نوتروفيل4

7- چند مورد از موارد زیر در ارتباط با پاسخ التهابى، درست است؟
ه الف) سرکوب عفونت و تسریع در بهبودى                         ب) ترشح هیستامین از سلول هاى آسیب دید

ج) ترشح مواد جاذب آگرونولوسیت ها                              د) افزایش فعالیت ذره خوارى سلول هاى دیاپدز کرده
ه) تشکیل مایع چرك که فقط حاوى عوامل بیمارى زاى مرده است

4 (4                               3 (3                                2(2                          1 (1
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كدام عبارت صحيح بيان شده است؟ -13

اند.هاي بنيادي ساخته شدههاي موجود در خون توسط سلولي سلول( همه1

هاي سفيد حدود چند ساعت تا چند هفته است.( عمر تعداد زيادي از گلبول2

ارند.ها در انسان ، توانايي ورود به جريان خون را دي فاگوسيت( همه3

هاي آنتي ژني هستند.ي چند قستمي دارند ، داراي گيرندههاي سفيد كه هسته( تعداد كمي از گلبول4

پروتئين مكمل .......... اينترفرون .......... -14

در خون به صورت فعال در گرد  است. –( مانند 1

توانايي ايجاد منفذ در غشاي پالسمايي دارند. –( برخالف 2

هاي آسيب ديده ساخته مي شوند.توسط سلول –( مانند 3

ها داشته باشند.ند نقشي در مبارزه با ويروستوامي –( برخالف 4

چند مورد از موارد نام برده در مورد نوتروفيل ها صحيح است؟ -15

هاي ليزوزومي فراوانب( داشتن آنزيم ي چند قسمتيالف( داشتن هسته

 هاي مويرگيي عبور از ديوارهد( توانا ج(كروي شكل بودن در خون

1)1 2)2 3)3 4)4 

كند؟چند مورد متن زير را به درستي تكميل مي -16

شود كه .........هايي ترشح ميدر انسان پروتئين مكمل از سلول

ب( توانايي فاگوسيتوز ذرات خارجي را دارد. باشد.اي شكل ميالف( استوانه

 باشد.ي گليكوژن ميد( محل ذخيره ج( توسط مايع مخاطي احاطه شده است.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

هاي مكمل پس از ..........پروتئين -17

شوند.ي باكتري فعال مي( ايجاد منفذ در ديواره1

كنند.هايي در غشا ايجاد مي( اتصال به ويروس ، حفره2

كنند.( خروج از ماكروفاژ ، به صورت فعال با ميكروب مبارزه مي3

كنند.ها ، ساختار حلقه مانند ايجاد ميخورد با ميكروب( بر4

ي پرونتئين هاي مكمل ، ..........گلبول سفيد توليد كننده -10

عمر كند. ساير ذره خوارهاتواند بيشتر از ( نمي1

شود.( به طور مستقيم از تقسيم سلول هاي بنيادي حاصل مي2

شود.ه مي( در صورت نياز از خون وارد بافت آسيب ديد3

كند.( هموگلوبين را تجزيه و ماده ي رنگي صفرا توليد مي4

ترين بخش دومين خط دفا  غير اختصاصي در مهره داران ، ...............در مهم -19

يابد.( هيسوتاالموس دچار اختالل شده و دماي بدن افزايش مي1

شود.ها ميرگ ( هيستامين از سلول هاي آسيب ديده ترشح شده و باعث گشادي2

 پيوندد.هاي محتوي ذرات خارجي در ماكروفاژ مي( اندامك ليزوزوم به وزيكول3

 دهند.ها پس از برخورد با ميكروب فعال شده و ساختار حلقه مانند تشكيل مي( پروتئين4

 است؟ نادرستكدام مطلب درباره ي فرآيند التهاب  -28

تند و حركت آميبي دارند.ها هسها كوچكتر از ماكروفاژ( نوتروفيل1

شود.ها و فشار خون مي( آزادسازي هيستامين باعث افزايش نفوذپذيري مويرگ2

كنند.زا مبارزه ميها با عوامل بيماري( با ورود ذرات خارجي ابتدا ماكروفاژها و سسس نوتروفيل3
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بلعند.هاي مرده را ميو نوتروفيل هاي آسيب ديدهزا ، سلول( ماكروفاژها عالوه بر فاگوسيتوز عوامل بيماري4
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کلید تست ها :

تست هاى فوق صرفا آموزشى بوده و بر اساس متن کتاب است تا توجه شما عزیزان را بیشتر به مطالب و 
. متن کتاب جلب کند

امیدواریم این مطالب گفته شده کمکى باشد براى بهتر شدن دید شما نسبت به خواندن کتاب زیست 
شناسى و انشاء اهللا موفقیت در این درس مهم در کنکور 95 رو به رو.... 

براى تک تک شما عزیزان آرزوى موفقیت و سربلندى داریم

ان دوست دار همه ى شما عزیز
سروش مرادى 

ان دانشجوى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى ایر
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