اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

پیش آزمون شماره 6
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زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ6
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  51سوال

il m

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سالااام سالاام  آقا دکترا و خانوم دکترای آینده حالتون چطوره؟
دو تا سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
جزوات زیست شناسی گیاهی (شامل  4فصل گیاهی دهم یازدهم) آماده شده و همین االن میتونید مطمئن
باشید که این فصلها رو ترکوندید 
پیشنهاد خیلیییی ویژه ما این هفته از روز پنجشنبه شروع میشه و تا آخر شب یلدااا ادامه داره،
در تاریخ  92الی  03آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید
و جزوات رو با  43تا  03درصد تخفیف استثنایی تهیه کنید.
عالوه بر اینا محصوالت دیگه ای هم هستند که توی بخش پیشنهادات ویژه قرار دارند ،از دستشون ندید.

m
o

برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.
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r
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o
o
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صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سوووپرایز دوم ما آزمونهای رایگان شوویمی یازدهم هسووت که همین االن میتونید از طریق پنل
کاربری خودتون در سایت لیموترش پکیج آزمونهای شیمی مختص خودتون رو ثبت نام کنید.
برنامه آزمونهای شیمی رو در زیر مشاهده میکنید :

m
o
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o
to

o
o

il m

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

همهي موارد زير در هيپوفيز پسين اتفاق ميافتد يا وجود دارد :
 -1داراي پايانهي آكسون و قسمتي از آكسون است.
 -2داراي شبكهي مويرگي است.
نکته  :شبکهي مويرگي در دريافت و حمل هورمونها يا انتقال و تبادل
گازهاي تنفسي ،فراهم كردن گلوكز و قندهاي ساده نقش دارد.
 -3فاقد جسم سلولي نورونهاي هیپوتاالموس و گیرنده براي هورمونهاي
هیپوتاالموس است.
 -4محل سنتز اكسيتوسين و ضدادراري ،جسم سلولي بعضي
از نورونهاي هيپوتاالموس است و هورمونهاي مذكور در
هیپوفیز پسین ذخیره و در مواقع نیاز ترشح ميشوند.

m
o

تنها مورد « د » صحيح است.

2

گزینه 4

c
.
h

كلسيتونین توسط غدهي تیروئید سنتز و ترشح ميشود .اين هورمون رسوب كلسیم در بافتهاي استخواني ميشود و كلسیم خون را كاهش ميدهد.
افزايش مقدار هورمون ترشح شده از غدههاي پاراتيروئيدي سبب موارد زير ميشود :
 -1افزايش مقدار كلسیم خون
 -2تجزيهي بافتهاي استخواني و كاهش استحكام آنها
 -3افزايش بازجذب كلسیم از ادرار

s
r

 -4افزايش بازجذب كلسیم از رودهها به طور غیرمستقیم

o
to

هورمون غدههاي پاراتیروئیدي سبب فعال شدن ويتامین ( Dدر كلیه و كبد) ميشوند .ويتامین  Dفعال شده توسط جريان خون به رودهها ميرسد و
بازجذب كلسیم از رودهها افزايش ميدهد.

o
o

il m

ویژه آزمون مرحلــه  03آذر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

هورمون ترشح شده از غدههاي پاراتیروئیدي سبب تجزيهي بافتهاي استخواني ميشود.
اين هورمون به روشهاي زير باعث افزايش كلسيم خون ميشود :

آنالیز سوال

 -1تجزيه بافتهاي استخواني
 -2افزايش بازجذب كلسیم از ادرار در كلیهها
 -3افزايش بازجذب كلسیم از رودهها به طور غیرمستقیم
نکته :ويتامین  Dفعال شده در روده سبب افزايش جذب كلسیم از رودهها (هر دو) ميشود.
مبحث سوال  :پاراتیروئید ()114

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

سطح سوال  :متوسط

تنظيم مقدار كلسيم خون
نقش تيروئيد در تنظيم كلسيم خون:
نکته :کلسیتونین توسط غدهی تیروئید ساخته میشود .اما جز هورمونهای تیروئیدی نمیباشد.
نکته :یاخته هایی كه در سنتز تیروكسین و  T3نقش دارند ،توانایی ساختن و ترشح كلسیتونین ندارند .بنابراین کلسیتونین توسط یاخته هایی

m
o

متفاوت با یاخته های سنتزکنندهی تیروکسین و  T3ساخته میشوند.
نکته :كلسیتونین پس از ساخته شدن درون وزیکولهایی در سیتوپالسم بعضی از یاخته های غدهی تیروئید ذخیره میشوند و در مواقع نیاز
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طی فرآیند برون رانی (یون کلسیم  +مصرف  )ATPاز غدهی تیروئید خارج شده و وارد جریان خون میشوند.
افزایش كلسیم خون باعث ترشح هورمون كلسیتونین میشود .كلسیتونین توسط جریان خون به بافت هدف (یاخته های استخوان) میرسد .پس از
رسیدن كلسیتونین به بافت هدف ،به گیرندهی خود در غشای پالسمایی یاخته های استخوانی متصل میشود.

s
r

نقش غدد پاراتیروئید در تنظیم کلسیم خون(هم ایستایی کلسیم):
نکته :به طور طبیعی چهارغدهی پاراتیروئید در انسان وجود دارد كه درست در پشت غدهی تیروئید قرار گرفتهاند.
نکته :هورمون پاراتیروئیدی در کلیه و بافتهای استخوانی گیرنده دارد .چون هورمون پاراتیروئیدی از جنس پروتئین است .بنابراین گیرندهی
آن در غشای پالسمایی یاخته هدف قرار دارد.

o
to

هورمونهای ترشح شده از غدههای پاراتیروئیدی به سه طریق غلظت یون کلسیم در خون و مایع بین سلولی را افزایش میدهند :
 )aتجزيه بافت استخواني و آزاد شدن كلسيم به جريان خون

o
o

* هورمون غدههای پاراتیروئیدی (پاراتورمون) در بافتهای استخوانی گیرنده دارد .این هورمون پس از اتصال به گیرندههای خود در بافتهای
استخوانی باعث میشود كه فعالیت یاخته هدف تغییر کند و طی این تغییر فعالیت یونهای كلسیم كه قابل تبادلاند از بافتهای استخوانی جدا
شده و به مایع خارج سلولی (خون ،پالسما و مایع بین سلولی) پمپ میشود.

il m

نتیجه  :بافت هدف هورمون غدههای پاراتیروئیدی (بافت استخوانی) ،تجزیه شده و غلظت یون کلسیم در خون افزایش مییابد.
 )bبازجذب كلسيم از نفرونها

* هورمون غدههای پاراتیروئیدی در کلیهها گیرنده دارد .این هورمون پس از اتصال به گیرندههای خود در غشای پالسمایی یاخته های مکعبی
نفرون ،باعث افزایش بازجذب کلسیم از نفرونها میشود.

نتیجه  :با فعالیت هورمون این غده ،میزان كلسیم موجود در خون و شبکهی دوم مویرگی موجود در كلیه افزایش و غلظت آن در ادرار کاهش
مییابد.
نکته :اگر ترشح هورمون غدههای پاراتیروئیدی به طور کامل متوقف شود ،دفع کلسیم از ادرار به شدت افزایش مییابد.
نتیجه  :در حالت فوق ،غلظت كلسیم در خون و مایع بین سلولی و شبکهی دوم مویرگی كلیه به شدت کاهش و در ادرار به شدت افزایش
مییابد.
 )cافزايش بازجذب كلسيم از رودهها
* هورمون ترشح شده از غدههای پاراتیروئیدی (در كلیه) سبب فعال شدن ویتامین  Dمیشود.
ویتامین  Dفعال شده توسط جریان خون به رودهها منتقل میشود .ویتامین  Dفعال شده باعث افزایش جذب کلسیم از رودهها میگردد.
نتیجه  :برای جذب كلسیم موجود در روده وجود ویتامین Dفعال ضروری است.
نکته :در خون انسان هم ویتامین  Dفعال وجود دارد هم غیر فعال.
تذکر  :هورمونهای غدهی پاراتیروئید در روده گیرنده ندارد.
نکته  :اثر هورمونهای غدهی پاراتیروئیدی بر رودهها غیرمستقیم و به واسطهی فعال کردن ویتامین  Dاست.
نکته :كمبود ویتامین Dباعث كاهش جذب كلسیم از روده می شود.
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آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

گلوكاگون و انسولین توسط سلولهاي جزاير
النگرهانس در بخش درونريز پانكراس سنتز
و ترشح ميشوند.
گلوكاگون كارهاي زير انجام ميدهد :
 -1افزايش قند خون
 -2تبديل گلیكوژن به گلوكز (هیدرولیز و
مصرف آب)
 -3كاهش ذخیرهي گلیكوژني در سلولها
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آنالیز سوال

s
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نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار مبحث سوال  :بخش درون ریز لوزالمعده ()114

5

گزینه 4

با افزايش پتاسیم خون چه اتفاقي رخ ميدهد؟
مقدار ترشح آلدوسترون از بخش
قشري غدد فوق كلیه افزايش مييابد.
نتيجه  :مقدار سديم و پتاسیم در خون
محرک ترشح آلدوسترون هستند.

سطح سوال  :متوسط

o
o

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سكرتین محرک ترشح
چیست؟ بيكربنات سديم از بخش
برونريز پانكراس
بيكربنات به خون ميريزد يا مجرا؟
بيكربنات از بخش برونريز پانكراس
ترشح ميشود ،بنابراين بيكربنات به
درون مجرا وارد شده و سپس به ابتداي
رودهي باريک (دوازدهه) ميريزد.

il m

گزینه  )2اكسيتوسین از هیپوفیز پسین ترشح ميشود .اين يعني هورمونهاي آزاد كننده و مهار كنندهي هیپوتاالموس در ترشح آن بيتأثیر
هستند.
گزینه  )3اسید كلريدريک از كداميک از سلولهاي معده ترشح ميشود؟ سلولهاي حاشیهاي

آنالیز سوال

نتيجه  HCl :از سلولهاي حاشیهاي و آنزيم از سلولهاي اصلي (پپتیک) ترشح ميشود.
يادآوري  :گاسترين محرک ترشح  HClو تا حدودي آنزيمهاي شیرهي معده است.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار مبحث سوال  :انواع هورمونها ()114

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  03آذر قلم چی
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گزینه 3

آنالیز سوال

هورمون آلدوسترون در كلیه سبب افزايش بازجذب يون سديم و افزايش ترشح پتاسيم ميشود .با افزايش مقدار سديم خون فشار خون
هم افزايش مييابد .هورمون ضد ادراري سبب افزايش بازجذب آب از نفرون ميشود در اين حالت خون رقیق و ادرار غلیظ ميگردد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و ترکیبی ،دامدار

7

مبحث سوال  :اثرات هورمون بر کلیه ( )114سطح سوال  :متوسط

گزینه 2

آنالیز سوال

در صورت نبود انسولین ،لیپاز فعال شده و سلولها از چربي براي تولید انرژي استفاده ميكنند .در اين حالت ،هیدرولیز تريگلیسريد در
سلولها افزايش مييابد و ذخیرهي چربي كم ميشود .بر اثر تجزيه پروتئینها آمونیاک تولید ميشود كه به اوره تبديل شده و اوره دفعي از
ادرار افزايش مييابد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :انسولین ()114

سطح سوال  :متوسط

گلوكاگون
* عمل گلوكاگون عكس عمل انسولین است این یعنی گلوكاگون قند خون را افزایش و انسولین قند خون را كاهش میدهد .گلوكاگون سبب
می شود گلیكوژنی كه قبالً در كبد ذخیره شده است به گلوكز تبدیل و به خون آزاد شود.

m
o

نکته :به گلیكوژن ذخیره شده در یاخته ها منبع انرژی میگویند در نتیجه گلوكاگون باعث كاهش منبع انرژی میشود.
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تنظيم ترشح گلوكاگون

نکته  :به طور طبیعی اگر سطح گلوكز خون از حد طبیعی بیشتر شود ،ترشح گلوكاگون از پانكراس مهار میشود .بنابراین عامل اصلی در
تنظیم ترشح گلوكاگون ،میزان غلظت گلوكز در خون است.

s
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نکته  :مقدار غلظت گلوكز در خون عامل تنظیمكنندهی ترشح گلوكاگون است نه مقدار غلظت گلوكز در یاخته ها!
انسولين

o
to

نکته:انسولین هورمونی است كه با افزایش تولید و تجمع گلیكوژن (پلیساكارید) در كبد ،قند خون را کاهش میدهد.
یادآوری  :انسولین سنتز شده درون وزیكولهایی در سیتوپالسم بعضی از یاخته ها جزایر النگرهانس ذخیره میشود.در مواقع نیاز انسولین
ذخیره شده طی فرآیند برون رانی به كمك یون کلسیم و با مصرف  ATPبه خارج سلول سازنده ترشح میشود.

o
o

نکته  :انسولین باعث افزایش نفوذپذیری غشای پالسمایی یاخته های هدف به گلوکز میشود بنابراین انتقال گلوکز از مایع بین
سلولی به درون یاخته هاافزایش مییابد.

نکته  :انسولین باعث کاهش گلوکز خون و افزایش گلیکوژن در یاخته ها میشود .بنابراین انسولین مقدار انرژی در دسترس بدن
(گلوکز) را کاهش و منبع انرژی (گلیکوژن) را افزایش میدهد.
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* اگر در خون هورمون انسولین وجود نداشته باشد یا گیرندهی آن در یاخته های هدف كم باشد ،اغلب یاخته ها(به جز یاخته های مغز)
به گلوکز نفوذناپذیر میشوند و سطح گلوکز خون افزایش مییابد.
تنظيم غلظت گلوكز خون
نکته:آنزیمهای کبد ،انسولین و گلوکاگون (پانكراس) در تنظیم مقدار قند (گلوكز) خون نقش دارند.
یادآوری  :هیپوتاالموس و هیپوفیز در تنظیم ترشح انسولین و گلوكاگون نقش ندارند.
 )aافزايش گلوكز خون
* وقتی گلوكز خون زیاد باشد ،بخش درونریز پانكراس تحریك میشود و مقداری انسولین به خون ترشح میكند( .بازخورد منفی)
انسولین پس از اتصال به گیرندهی خود در یاخته های هدف سبب كاهش گلوكز خون میشود.
 )bكاهش گلوكز خون
* وقتی مقدار قند خون پایین باشد ،از بخش درونریز پانكراس گلوکاگون ترشح میشود( .بازخورد منفی) با اثر گلوكاگون بریاخته های
کبد ،فعالیت یاخته های کبد تغییر میکند و پس از انجام واكنشهایی گلیكوژن تبدیل به گلوكز میشود و گلوكز به خون آزاد میشود.
در نهایت قند خون افزایش مییابد.
تذکر  :با افزایش انسولین در خون انسان ،نفوذپذیری غشای پالسمایی یاخته های ماهیچهای ،کبد و اغلب یاخته های دیگر (به جز
یاخته های مغز) به گلوکز افزایش مییابد ولی نفوذپذیری نورونهای مغزی به گلوكز تغییر نمیكند .در ضمن تعداد گیرندههای انسولین
در کبد و یاخته های ماهیچهای بیشتر از سایر یاخته ها است و در یاخته های مغز برای هورمون انسولین گیرنده وجود ندارد.
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گزینه 1

موارد زير ميتواند در افراد مبتال به ديابت شيرين نوع يک و دو رخ ميدهد :
 -1افزايش گلوكز در خون و ادرار
 -2افزايش حجم ادرار و تشنگي
 -3كاهش آب درون اغلب سلولها (پالسمولیز سلولها)
 -4افزايش مصرف چربيها (هیدرولیز بیشتر تريگلیسیريدها)
 -5افزايش غلظت اسیدهاي چرب آزاد در خون
 -6تجزيهي چربيها و تولید محصوالت اسیدي و كاهش  PHخون
نکته  :كاهش  PHخون ميتواند سبب اغما و اگر درمان صورت
نگیرد ،موجب مرگ شود.
 -7افزايش مصرف پروتئین
نکته  :افزايش مصرف پروتئینها ميتواند در عملكرد اغلب اعضاي
بدن اختالل ايجاد كند و سبب تحلیل رفتن اغلب بافتهاي بدن شود.
 -8افزايش مقدار آمینواسید در خون
 -9افزايش مواد نیتروژندار (اوره) در خون و ادرار
 -11كاهش ذخیرهي گلیكوژني در سلولها

m
o

آنالیز سوال

c
.
h

s
r

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

9

گزینه 2

o
to

مبحث سوال  :دیابت شیرین ( )114سطح سوال  :نسبتا سخت

o
o

با افزايش غلظت هورمونهاي بخش مركزي غدهي فوق كلیه حالتي مثل فعال شدن اعصاب سمپاتیک رخ ميدهد .در اين حالت دستگاه گوارش و
دستگاه دفع ادرار مهار ميشوند.
با مهار شدن دستگاه گوارش و دفع ادرار موارد زير رخ ميدهد :
 -1كاهش فعالیت ترشحي غدههاي برونريز
 )aغدههاي بناگوشي ،زيرزباني ،زيرآروارهاي
 )cغدههاي تولیدكنندهي موسین
 -2كاهش ترشح هورمونهاي گاسترين و سكرتین

 )bغدههاي معده (سلولهاي حاشیهاي ،اصلي)
 )dبخش برونريز پانكراس

آنالیز سوال

تركيب :هورمون گاسترين توسط سلولهاي درونريز در مجاور پیلور به خون ميريزد.
 -3انقباض ماهیچههاي حلقوي در سرخرگهاي دستگاه گوارش و كاهش جريان خون در آن
 -4كاهش حركات دودي و موضعي در دستگاه گوارش
* كاهش جذب مواد غذايي از دستگاه گوارش
* كاهش سرعت حركت كیموس در معده و روده
* كاهش فعالیت كلیهها و مثانه
 -5مهار دستگاه دفع ادرار
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی و دامدار

مبحث سوال  :غده فوق کلیه ()114

il m
سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  03آذر قلم چی
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گزینه 4

نوعي پاسخ موضعي كه به دنبال خراش ،بريدگي يا هر نوع آسیب بافتي ديگر بروز ميكند  ،التهاب است.
گروهي از ياختههاي درشتخوار مستقر در محل ،به پاكسازي اجزاي مرده و آسیب ديده ميپردازند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1يكي از نشانه هاي بیماري هاي میكروبي ،تب است .فعالیت میكروب ها در دماهاي باال كاهش مي يابد ،با ورود میكروب به بدن ،بعضي از
ترشحات آنها از طريق خون به بخشي از زيرنهنج (هیپوتاالموس) مي رسد و دماي بدن را باال مي برد.
گزینه  )2التهاب جزء دومین خط دفاع غیراختصاصي ميباشد.
گزینه  )3ياختههاي ديوارۀ مويرگها و بیگانه خوارهاي بافتي با تولید پیکهاي شیمیايي (اين پیکهاي شیمیايي هیستامین نیستند) ،گويچههاي
سفید ،خون را به موضع آسیب فرا ميخوانند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط و مفهومی ،دامدار مبحث سوال  :التهاب ()115

11

سطح سوال  :متوسط

گزینه 2

m
o

ياختههاي كشنده طبیعي ،با ترشح پرفورين (پروتئین دفاعی) با ایجاد منافذی در غشای یاخته آلوده به ویروس ،موجب مرگ آن میشود.
بررسی سایر گزینهها :

c
.
h

گزینه  )1پروتئین مكمل ،در دومین خط دفاع غیراختصاصي حضور دارند.
گزینه  )3در پاسخ التهابي ،هیستامین ترشح شده از ماستوسیتهاي آسیب ديده رگ ها را گشاد و نفوذپذيري آنها را زياد مي كند .گشاد شدن
رگ ها باعث افزايش جريان خون و حضور بیشتر گويچه هاي سفید به صورت دياپدز مي شود .ولي دقت كنید كه ماكروفاژها در بافت حضور دارند
و فاقد توانايي دياپدز هستند.

s
r

گزینه  )4گروهی از پروتیئنی دفاعی غیرفعال (پروتئینهای مكمل) در اثر نفوذ میكروب به بدن ،فعال میگردند .پروتئین مكمل ،در دومین خط
دفاع غیراختصاصي حضور دارند.

12

گزینه 1

o
to

o
o

در نخستین خط دفاع غیراختصاصي ،گويچههاي سفید خون حضور ندارند ( .تایید گزینه ب )
 -1از بین رفتن باكتريها بر اثر آنزيم لیزوزيم
 - 2به دام افتادن میكروب در مايع مخاطي
 - 3جلوگیري از رشد میكروبهاي سطح پوست بر اثر چربي و عرق پوست
در نخستین خط دفاع غیر اختصاصي صورت ميگیرد.

10

گزینه 2

il m

پروتئینهاي مكمل و لیزويم با اثر مستقیم بر باكتريها ،سبب تخريب و از بین بردن آنها مي شوند و فعالیت فاگوسیتها را براي از بین بردن
بقاياي عوامل بیماريزا افزايش ميدهند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اينترفرون و پروتئینهاي مكمل ،هر دو در دومین خط دفاع غیر اختصاصي فعالیت دارند.

آنالیز سوال

گزینه  )3اينترفرون ،توسط سلولهاي آسیب ديده (آلوده به ويروس) ساخته ميشوند.
گزینه  )4پروتئینهاي مكمل در خون به صورت غیرفعال در گردش ميكنند و در صورت برخورد با میكروب فعال ميشوند.
نوع سوال  :استداللی و خط به خط و مفهومی ،دامدار مبحث سوال  :دفاع غیراختصاصی ()115

14

سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

آنالیز سوال

ياختههاي ديوارۀ مويرگها و بیگانه خوارهاي بافتي با تولید پیکهاي شیمیايي (اين پیکهاي شیمیايي هیستامین نیستند) ،گويچههاي سفید،
خون را به موضع آسیب فرا ميخوانند.
نوع سوال  :استداللی و خط به خط و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :هیستامین ()115

سطح سوال  :متوسط

6
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گزینه 4

ماكروفاژها پاكسازي گويچههاي قرمز مرده را انجام ميدهند ،ياختههاي ديوارۀ مويرگها و بیگانه خوارهاي بافتي (ماكروفاژها) با تولید
پیکهاي شیمیايي (اين پیکهاي شیمیايي هیستامین نیستند) ،گويچههاي سفید ،خون را به موضع آسیب فرا ميخوانند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ياختههاي دارينهاي ،در فعال سازي لنفو سیتها نقش دارند اين ياخته در بخش اپيدرم (اليه بیروني پو ست) قرار دارد و در هنگام
برخورد با عامل بیماريزا به نزديک ترين گره لنفاوي رفته و لنفوسیییتها فعال ميكنند ولي دقت كنید اين ياخته در گرههاي لنفاوي مسییتقر
نیستند (ماكروفاژها در گرهها لنفاوي مستقر هستند)
گزینه  )2نوتروفیلها داراي هسته چند قسمتي هستند ،اين ياختهها توانايي شناسايي ياختههاي خودي از بیگانه را دارند.

آنالیز سوال

گزینه  )3ماستوسیتها با ترشح هیستامین سبب گشاد شدن رگ خوني ميگردند ،ياختههاي دارينهاي ،قسمتهاي از میكروب را در سطح
خود قرار ميدهند.
نوع سوال  :استداللی و خط به خط و مفهومی ،دامدار مبحث سوال  :فاگوسیتها ()115

سطح سوال  :نسبتا سخت

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

il m

