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

پیش آزمون شماره 3
3330/80/33

پیش آزمون  -زیـــــست شناسی تــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســواالت  +پاســخنامه تشــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ3

گروه مولفان

sh
.c
o

دپارتمان زیستشناسی لیموترش  +رتبههای برتر کنکور 89

تعداد سواالت در هر فصل

or
oo

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

پروژه پیش آزمونهای مرحلهای –  01سوال

m

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

آنالیز دقیق سواالت

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

Li

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 33

m

پیش آزمــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

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

آزمونها اسکن کنید

 یه فرصت تکرارنشدنی و فوق العاده
 قراره یه هدیه ویژه و عالی از لیموترش دریافتکنید 
 پس عکس پایین رو جدی بگیرید!!!

m
sh
.c
o
or
to
oo
m
Li
همین االن به فروشگاه و کانال لیموترش یه سر بزنید :
www.limootoorsh.com/shop
@limootoorsh_free
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در ارتباط با گیاه براسیکا اولراسه میتوان گفت .................
 )1گیاهان حاصلاز زادگیری انتخابی میتوانند یک جمعیت را تشکیل دهند.
 )2گیاهان اشتقاق یافته حاصل خودلقاحی گیاه والد خود هستند.
 )3بین کلم برگ و کلم گل نوعی سازوکار جداکننده گونهها وجود دارد.
 )4کلم بروکسل از بخشهای زایشی طی نسلهای متمادی پدید آمده است.

-3

چند مورد زیر درباره رویان همه مهرهداران به طور صحیح بیان شده است؟

 31آبان 99

m

-1

طبق نظریۀ  .................میتوان گفت .................
 )1داروین – جهش موجب ایجاد گوناگونی ژنی میشود.
 )2مالتوس – کراسینگ اوور موجب افزایش تنوع در جمعیت میشود.
 )3چارلز لیل – زمین در طول زمان دچار تغییرات ناگهانی شده است.
 )4المارک – علت تغییر گونهها در ارتباط با شرایط فیزیکی حیات است.

گروه آموزشی لیموترش

 دارای حفره گلویی هستند که در گروههای مختلف مهرهداران سرعت نمو متفاوت دارد.

sh
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o

 با تداوم نمو ساختارهای مختلف تغییر میکنند و شکل نهایی آنها ایجاد میشود.
 ساختارهای دم و چهار جوانه و حفره گلویی در همه رویانها نوعی اندام همولوگ محسوب میشود.
 چهار جوانه حرکتی در هر رویان سبب ایجاد اندامهای حرکتی جانور بالغ میگردد.
3 )3
2 )2
1 )1

-4

4 )4

or

در درخت تبار زایشی .................
 )1شواهدی برای تغییر گونهها همانند چگونگی ارتباط تحولی جانداران مشاهده میشود.
 )2براساس ژنهای زنجیرههای هموگلوبین میتوان تغییرات حشرات تا نیای مشترک را ثابت کرد.
 ) 3هرچه فاصله زمانی اشتقاق دو گونه از یکدیگر بیشتر باشد ،تغییرات توالی نوکلئوتیدی کمتر است.
 )4گونههایی که نیای مشترک آنها در گذشته نزدیک تری قرار داشته باشد ،دارای تفاوت بیشتری در توالی آمینواسیدی هستند.

oo

to

 - 5کدام عبارت در مورد آزمایش انتخاب طبیعی پروانهها در مناطق برمینگهام و دورست نادرست است؟
 )1پروانهها در جنگل دورست بیشتر از جنگل برمینگهام شکار میشوند.
 )2اختالف درصد فروانی پروانههای روشن و تیره در مناطق پاک کمتر از مناطق آلوده است.
 )3توانایی بقای پروانهی روشن در جنگل دورست به دنبال نابودی گلسنگهای با رنگ روشن ،کاهش مییابد.
 )4پروانه تیره رنگ در مناطق صنعتی برای استتار و جلوگیری از شکار شدن ژنهای تولیدکننده مالنین را بیان میکند.

-7

چند مورد زیر در ارتباط با پدیدهی حبابدار شدگی در گیاه یوالف به طور صحیح بیان شده است؟

Li

m

-6

در دستگاه گردش خون  .................پس از مبادله گازها در سطح تنفسی ،خون .................
 )1خرچنگ دراز – غنی از اکسیژن ابتدا به سمت قلب میرود.
 )2کرم خاکی  -روشن به وسیله سرخرگ وارد قلب میشود.
 )3ماهی  -از طریق سیاهرگ پشتی به سمت سلولها میرود.
 )4ملخ – روشن از طریق منافذ دریچههای قلب به آن وارد میشود.

الف ـ کاهش فعالیت سلول پریسیکل در استوانهی مرکزی و افزایش تعرق ،احتمال این پدیده را کاهش میدهد.
ب ـ ساختار ویژهی النها در تراکئیدها ،امکان انتشار حبابها را به تراکئیدهای مجاور کاهش میدهد.
ج ـ در هوای اشباع از بخار آب ،تمایل گازهای محلول برای خروج از شیرهی خام کاهش مییابد.
د ـ در صورت افزایش خروج آب از طریق روزنههای آبی ،احتمال پدیده حبابدار شدگی کاهش مییابد.
1 )1

-8

2 )2

3 )3

4 )4

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟
با توجه به منحنی زیر ،در نقطهی  .................... Cنقطهی .....................
 )۱همانند –  ،Bجریان الکتریکی از طریق نقاط اتصالی بین سلولهای ماهیچهای انتشار مییابد.
 )۲برخالف –  ،Aفشار خون بطنها بیشتر از فشار خون آئورتی میباشد.
 )۳همانند –  ،Eدهلیزها خون سیاهرگهای ششی و سیاهرگهای بزرگ را دریافت میکنند.
 )۴برخالف –  ،Dمقدار انقباض بطنها رو به کاهش است.
صفحه 3
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

t.me/limootoorsh_com_bot

زیست شناسی ویژه نظام قدیم  :کنکور  – 99پیش آزمون مرحله سوم
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 31آبان 99

گروه آموزشی لیموترش

چند مورد از موارد زیر عبارت را به درستى کامل مىکند؟
« هر بخشی که در دوران جنینى تولیدکننده اریتروسیتها است ،اگر …………… .باشد» .…………… ،
 اندام گوارشى  -مىتواند با ترشح ماده تنظیمکننده ،در پلى سیتمى نقش داشته باشد.
 توانایی تولید پروتئینهای مکمل را داشته  -قطعا درون حفره شکمی قرار گرفته است.
 محل تولید لنفوسیتها  -قطعا داراى سلولهایی به منظور تجزیه هموگلوبین است.
 داراى سلولهاى درونریز و برونریز  -در سمت راست بدن قرار دارد.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

Li

m

oo

to

or

sh
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o

m

 - 10هر یك از گلبولهاى سفید که مىتواند …………… ..قطعاً ……………..
 )1با ترشح مادهاى در روند تبدیل فیبرینوژن به فیبرین اختالل ایجاد کند – هنگام عفونتهاى انگلى زیاد مىشود.
 )2با حرکت آمیبى شکل از دیواره مویرگها خارج شود – داراى هستهاى چند قسمتى درون سلول خود میباشد.
 )3با خروج خون از بیش از یک سال زنده بماند – فاقد توانایى تکثیر ماده ژنتیک درون هسته خود میباشد.
 )4ذرات بیگانه را با مصرف انرژى به درون وزیکول وارد کند – توانایی گردش بین خون و لنف را دارد.

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 99ویژه فارغ التحصیالن آغاز شد .ثبت نام در ←

 Limootoorsh.com/addصفحه 2

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

باتوجه به متن کتاب درسی ،المارک علت تغییر گونهها در ارتباط با شرایط فیزیکی حیات میدانست.

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1داروین از چگونگی انتقال صفات بین نسلها اطالع چندانی نداشت.
نکته مهم  :هروقت داروین رو دیدید و بعدش حرف از الل ،خزانه ژنی ،ژن و جهش و ژنوتیپ واین چیزا بود سریع بزن غلطه چون داروین روحش هم

از اینا چیزی نمیفهمید( .فراموش نکن  :بهترین منبع تست نظام قدیم – مجموعه آزمونهای سال  79-79لیموترش با تطابق باالی  79درصدی با کنکور)
گزینه  )2مالتوس هم مثل داروین ،مثل آقای چارلز لیل و حتی المارک ،هیچکدومشون در ارتباط با عباراتی که در باال گفتیم ،اطالعاتی نداشتند.
گزینه  )3آقای چارلز لیل ،اعتقاد داشت که زمین در طول زمان دچار تغییرات تدریجی (نه ناگهانی) شده است.

m

نکته مهم  :هیچکدام از دانشمممندانی که اینجا اسممم بردیم به تغییرات ناگهانی اعتقادی نداشممتند و همگی تغییرات در مجیط و جانداران را تدریجی
میدونستند.

sh
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o

2

گزینه 1

در گیاه براسیکا الراسه ،گیاهان حاصلاز زادگیری انتخابی میتوانند یک جمعیت را تشکیل دهند .چون همگی متعلق به یک گونه هستند.
بررسی سایرگزینهها :

گزینه  )2در زادگیری انتخابی (مصنوعی) صورت گرفته گونهزایی

رخ نداد و گیاهانی هم که پدید آمدن حاصل از دگرلقاحی والد خود هستند.

or

گزینه  )3کلم برگ و کلم گل هر دو متعلق به گونه براسیکا الراسه هستند
و سازوکار جداکننده گونهها بین آنها وجود ندارد.
گزینه  )4کلم بروکسل از بخشهای رویشی مثل ساقه (نه زایشی)
طی نسلهای متمادی پدید آمده است.

نموده است :
آم زش آنها

نسلها متما

 :تشا ل کلم براکلی

(گل کلم سبز یا گل کلم براکُلی)
 انت خاب براسییی اا ااسراسیییی
 انتخاب براس ی اا ااسراس ی
نسلها متما

ا ا برگ متراکم ا آم زش آنها

 :تشا ل کلم برگ ( کلم پ چ )
ا ا ساق قطو تر ا آم زش آنها

 :تشا ل کلم براکسل یا کلم کم ا

Li

 انتخاب براس اا ااسراس
نسلها متما

 :تشا ل کلم گل

m

آم زش آنها

نسلها متما

ا ا جوا ن جانبی متراکم ا

oo

 انتخاب براسییی اا ااسراسیی ی

ا ا جوان انتهایی متراکم ا

to

آدمی در مورد گیاه براسیکااولراسه این گونه عمل

ویژه آزمون مرحلــه  17آبان قلم چی

3

آزمونهای زیست لیموترش

2

گزینه 3

بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) رویانهای همه مهرههداران دارای حفره گلویی هسممتند
که در گروههای مختلف مهرهداران سرعت نمو متفاوت دارد( .تایید گزینه)
مورد دوم) در رویانهای همه مهرههداران با تدام نمو سممماختارهای
مختلف تغییر میکنند و شکل نهایی آنها ایجاد میشود( .تایید گزینه)
مورد سوووم) سممماختارهای دم و چهار جوانه و حفره گلویی در همه

m

رویانها نوعی اندام همولوگ مجسوب میشود( .تایید گزینه)

sh
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مورد چهارم) چهار جوانه حرکتی در گروهی از رویانها سبب ایجاد
اندامهای حرکتی جانور بالغ میگردد( .همه پ ستانداران و پرندگان و ب سیاری
از دوزیستان و برخی خزندگان یافت میشود) (رد گزینه)

(فراموش نکن  :بهترین منبع تست نظام قدیم – مجموعه آزمونهای سال -79
 79لیموترش با تطابق باالی  79درصدی با کنکور)

or
to

4

گزینه 1

بررسی سایرگزینهها :

گزینه  )2براساس ژنهای زنجیرههای هموگلوبین میتوان تغییرات مهرهداران (نه حشرات)
تا نیای مشترک را ثابت کرد.

گزینه  )3هرچه فاصله زمانی اشتقاق دو گونه از یکدیگر بیشتر باشد ،تغییرات توالی نوکلئوتیدی
گزینه  )4گونههایی که نیای مشترک آنها در گذشته نزدیکتری قرار داشته باشد ،دارای
تفاوت کمتری (نه بیشتری) در توالی آمینواسیدی هستند.

5

گزینه 3

توانایی بقای پروانهی رو شن در جنگل بیرمنگام که آلوده ا ست (نه دور ست) به دنبال نابودی
گلسنگهای با رنگ روشن ،کاهش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پروانهها در جنگل دورست بیشتر از جنگل برمینگهام شکار میشوند.
گزینه  )2با توجه به شکل کتاب درسی ،اختالف درصد فروانی پروانههای روشن و تیره در مناطق
پاک کمتر از مناطق آلوده است.
گزینه  )4پروانه تیره رنگ در مناطق صممنعتی برای اسممتتار و جلوگیری از شممکار شممدن ژنهای
تولیدکننده مالنین را بیان میکند.

Li

بیشتر (نه کمتر) است.

m

oo

در درخت تبار زایشی ،شواهدی برای تغییر گونهها همانند چگونگی ارتباط تجولی جانداران مشاهده
میشود.

:3

آزمونهای زیست لیموترش

6

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

میدانیم که خرچنگ دراز گردش خون باز دارد و خون پس از عبور از آبششهای آن به سمت قلب میشود و سپس از طریق سرخرگهای آن به سمت
شلولها هدایت میشوند.

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2مبادله گازها در کرم خاکی پس از عبور خون از قلب رخ میدهد.
گزینه  )3ماهی دارای سرخرگ پشتی است نه سیاهرگ!
گزینه  )4مبادله گازها در حشرات مستقل از دستگاه گردش خون است.

m

چند نکته مهم در ارتباط با گردش خون خرچنگ دراز :
◄ قلب خرچنگ دراز در سطح پشتی جانور قرار داشته ،چندین منفذ دارد و مجتوی خون روشن است.

sh
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نکته :همهی سرخرگها و قلب خرچنگ دراز محتوی خون روشن و پراکسیژن است.
◄خرچنگ دراز مانند حشرات و عنکبوتیان گردش خون باز ،قلب منفذدار ،چشم مرکب دارد و فاقد شبکهی مویرگی کامل است.
◄ خرچنگ دراز برخالف ح شرات خون رو شن (پر اک سیژن) و تیره (کم اک سیژن) تبادل گازهای تنف سی با سلولها به کمک د ستگاه گردش خون

صورت میگیرد( .فراموش نکن  :بهترین منبع تست نظام قدیم – مجموعه آزمونهای سال  79-79لیموترش با تطابق باالی  79درصدی با کنکور)
یادآوری :خرچنگ دراز چون گردش خون باز دارد پس سلللو های خونی و همولنف بین سلللو های جانور به گردش در آمده و به
تباد مواد با سلو ها میپردازد.

نکته :همهی سرخرگهای خرچنگ دراز دارای خون روشن هستند.

نکته :بیشتر سیاهرگهای خرچنگدار خون تیره و بعضی خون روشن دارند.

7

گزینه 3

to

بررسی همهی گزینهها :

or

نکته :در خرچنگ دراز سیاهرگ وارد سطح تنفسی (آبشش) شده و سپس سیاهرگ خارج میشود.
◄ خرچنگ دراز ،اسکلت خارجی سخت ،چشم مرکب (تعداد زیادی واحدهای مستقل بینایی) لقاح داخلی ،آبشش و  ...دارد.

گزینه الف) با افزایش فعالیت سلول های پریسیکل (افزایش فشار ریشهای) و با کاهش فشار تعرقی و کاهش خروج آب از برگها ،امکان ایجاد
حباب هایی در مسیر شیرهخام کاهش مییابد( .رد «گزینه»)

oo

گزینه ب) ساختار ویژه ای که الن ها دارند سبب می شود ،عبور حباب ها از آن ها به سختی صورت بگیرد و انتقال حباب از تراکئید یا عناصر
آوندی به سلولهای مجاور به راحتی صورت نگیرد ( .در صورت انتشار حباب ها ،بذر افشانی هوا صورت میگیرد)( .تایید «گزینه»)

(تایید «گزینه»)

m

گزینه ج) در هوای ا شباح از بخار آب ،تعرق کاهش مییابد و به همین دلیل تمایل گازهای مجول نیز برای خروج از شیره خام کاهش مییابد.

حبابدار شدگی کاهش مییابد( .تایید «گزینه»)
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پگزینه 4

Li

گزینه د) افزایش خروج آب از طریق روزنههای آبی به دنبال افزایش فشار ریشهای رخ میدهد ،با افزایش فشار ریشهای در گیاه احتمال پدیده

اگر به شمممکل منجنی انقباط بطنها در کتاب درسمممی نگاه کنید ،همزمان با نقطه  Cدر نمودار الکتروکاردیوگرام ،در منجنی انقباط بطنها ،قدرت
انقباط بطنها روبه افزایش است ،ولی نقطه  Dهمزمان با شروع کاهش قدرت انقباضی و مراحل پایانی انقباط بطنها است.

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جریان الکتریکی برای انقباط میوکارد توسممط شممبکهی گرهی پخش شممده و به مجر رسممیدن این پیام به سمملولهای میوکارد ،جریان
الکتریکی از طریق نقاط اتصالی بین سلولهای ماهیچهای انتشار مییابد .در هر دو نقطه  Bو  Cتحریکات در بطن درحال پخش شدن است.
گزینه  )2به عنوان یه نکته کلی یاد بگیرید ،خون از جایی با فشار زیاد به جایی با فشار کم میرود ،درهنگام انقباط بطنها چون خون از بطن وارد
سرخرگها می شود پس فشار بطنها از سرخرگها بیشتر است ولی در هنگام دیاستول و استراحت بطنها ،فشار خون درون سرخرگهای آئورت و
ششی بیشتر از بطنها است( .در نقطه  Cبطنها درحال انقباط هستند و در نقطه  Aدرحال استراحت)
گزینه  )3در تمام طول چرخه کار قلب (به جز مرحله انقباط دهلیزها) دهلیزها خون سیییاهر های شییشییی و سیییاهر های بزر
میکنند.

را دریافت

ویژه آزمون مرحلــه  17آبان قلم چی
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گزینه 3

بخشهایى که در دوران جنینى تولیدکننده اریتروسیتها هستند  :کیسه زرده ،کبد ،طحا  ،گرههاى لنفى و مغز استخوان

oo

بررسی همهی گزینهها :

مورد اول) کبد نوعی اندام گوارشی است و میتواند با ترشح ماده تنظیمکننده (اریتروپویتین) ،در پلىسیتمى (افزایش گویچههای قرمز) نقش

m

داشته باشد( .تایید گزینه)

مورد دوم) کبد و روده باریک و ماکروفاژها توانایی تولید پروتئین های مکمل را دارند ،کبد اندامی است که درون حفره شکمی قرار گرفته است.

(تایید گزینه) (فراموش نکن  :بهترین منبع تست نظام قدیم – مجموعه آزمونهای سال  79-79لیموترش با تطابق باالی  79درصدی با کنکور)

Li

مورد سوووم) طجال ،گرههاى لنفى و مغز اسممتخوان مجل تولید لنفوسممیتها هسممتند ،فقط در طجال ماکروفاژها به منظور تجزیه هموگلوبین
گویچه قرمز در حال فعالیت هستند( .رد گزینه)
مورد چهارم) کبد دارای داراى سلولهاى درونریز و برونریز میباشد و در سمت راست بدن قرار دارد.

(تایید گزینه)

تعداد گلبول قرمز در بدن ما چقدر است ؟ چه عواملی باعث می شوند تا تعداد گلبول قرمز در بدن کم شود ؟
تعداد گلبول قرمز در یک میلی متر مکعب خون  ،پنج میلیون عدد ا ست در واقع از  54در صد سلول های خونی  55در صد مربوط به گلبول قرمز و 1
در صد مربوط به گلبول های سفید و پالکت ا ست .عوامل زیادی می تواند به کاهش تعداد گلبول های قرمز ربط دا شته با شد تا اندازه ای که در کتاب
درسی شما نوشته شده است :
 -1اختال در تولید سلو های بنیادی مغز استخوان یا از کار افتادن آنها باعث می شود تا گلبول قرمز کم تری ساخته شود .هنگامی که بدن
با کاهش گلبول قرمز مواجه می شود در واقع کم خونی یا آنمی ایجاد شده است .
 -2ویتامین  B21از جمله ویتامین های ضروری برای زایش طبیعی گلبول های قرمز است .بدن ما قادر به ساخت این ویتامین نیست و ما آن را از راه
خوردن غذا ها بدست می آوریم .مشکل از این جا شروع می شود که آنزیم های معده دشمن سرسخت این ویتامین هستند و می توانند آن را نابود
کنند لذا از سلول های حاشیه ای در معده پروتئینی انتقالی به نام فاکتور داخلی معده ترشح می شود و از این ویتامین مجافظت می کند با راه یافتن
ویتامین  B12به روده به کمک فاکتور داخلی معده جذب خون می شود .اگر مقدار ویتامین  B12کم شود(اصول صجیح تغذیه را رعایت نکرده باشید

:5

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

ومقدار این ویتامین در غذای شما کم شده باشد) آنمی ایجاد می شود و اگر مقدار فاکتور داخلی معده بر اثر عوامل مختلفی مانند آسیب به دیواره معده
 ،اختالل در عملکرد سلول های حاشیه ای  ،برداشتن قسمتی از دیواره معده در عمل جراحی و ...کم شود آنمی وخیم ایجاد می شود.
 -3کمبود آهن باعث کم شدن تعداد گلبول های قرمز می شود (حاال اسفناج نخور  ...باشه )!!! ...
 -5اسید فولیک یکی از موادی است که در بوجود آمدن گلبول قرمز نقش دارد در صورت این که این ماده نباشد آنمی ایجاد می شود.
 -4هورمونی به نام اریتروپویتین از کبد و کلیه ترشح می شود و بر سلول های مغز استخوان اثر می کند و باعث می شود آن ها تقسیم میتوز کنند
و زیاد شوند در اثر زیاد شدن سلول های مغز استخوان مقدار بیش تری گلبول قرمز ساخته می شود حاال فکر کنید این هورمون ترشح نشود چه اتفاقی
می افتد ؟ درست حدس زدید آنمی پدیدار می شود.
 -6تاالسمی  :نوعی کم خونی ارثی است که در اثر اختالل در تولید هموگلوبین ایجاد می شود  .کمبود هموگلوبین در تاالسمی ماژور (تاالسمی از نوع
شدید) کمبود اکسیژن رسانی به بافت ها را به دنبال دارد.

m

 -7کم خونی وابسته به گلبو های قرمز داسی شکل  :در این بیماری بعضی از گلبول های قرمز به علت داشتن نوع ناقصی از هموگلوبین داسی
شکل می شود.گلبول های داسی شکل به خوبی نمی توانند اکسیژن را منتقل کنند.
 -8از د ست دادن خون یعنی از د ست دادن سلول های خونی و پال سما( .به دنبال آ سیب های بافتی  ،ت صادفات و جراحات عمیق بدن مقدار زیادی

sh
.c
o

خون از دست می دهد).

 -9کاهش تعداد گلبو قرمز کاهش هماتوکریت را به دنبال دارد.

چه عواملی باعث می شوند تا تعداد گلبول قرمز در بدن افزایش یابد ؟

or

هنگامی که سلول های خونی زیاد شوند پلی سیتمی ایجاد می شود .دالیل پلی سیتمی :
 -1پرکاری مغزاستخوان  :قرار شد بگوییم مغز استخوان گلبول قرمز را می سازد با پرکاری مغز استخوان باید گلبول قرمز بیش تری ساخته شود.
 -2هنگامی که ترشح هورمون اریتروپویتین افزایش یابد گلبول قرمز بیش تر ساخته می شود.
 -3حضور انسان برای مدت زمان زیاد در ارتفاعات
 -5مصرف سیگار باعث کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها می شود بنابراین اریتروپویتین بیش تری تولید می شود تا گلبول قرمز بیش تری تولید شود
و کار اکسیژن رسانی به بافت ها سریع تر انجام شود.
نکته ترکیبی و مفهومی  :به دنبال افزایش اریتروپویتین مقدار هماتوکریت افزایش خواهد یافت.

to
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گزینه 3

بررسی سایر گزینهها :

oo

طول عمر گلبول هاى قرمز به جز مونوسیتهایى که در بافتها به ماکروفاژ تبدیل مىشوند و مىتوانند تا بیش از یک سال زنده بمانند ،از چند ساعت
تا چند هفته بیشممتر نیسممت ،توجه داشممته باشممید که فقط لنفوسممیتهای اولیه و خاطره قادر به تکثیر ماده ژنتیک درون هسممته خود میباشممند .پس
مونوسیتها فاقد توانایى تکثیر ماده ژنتیک درون هسته خود میباشند.

زیاد مىشوند ائوزینوفیلها هستند

m

گزینه  )1از بین گلبول هاى سفید ،بازوفیلها توانایى تر شح هپارین ( ماده ضد انعقاد ) و هی ستامین را دارند ،سلولهایى که در عفونت هاى انگلى

Li

گزینه  )2سلول هایى که داراى حرکات آمیبى شکل ه ستند :نوتروفیل – بازوفیل – لنفو سیت – مونو سیت ه ستند ؛ از این بین تنها نوتروفیلها
داراى هسته ى چند قسمتى هستند نه همه آنها

گزینه  )4توجه کنید که ائوزینوفیلها ،نوتروفیل،بازوفیلها و مونوسممیتها میتوانند ذرات بیگانه را با مصممرف انرژى به درون وزیکول وارد کند ولی
گلبولهای سفیدی که توانایی گردش بین خون و لنف را دارند ،لنفوسیتها هستند.

شیمیایی

تاکتیک

شکل در بافتها

حرکات آمیبی

ماکروفاژها

مونوسیتها و

همکاری با

میکروبها

غیر اختصاصی

انگلی

بیماری های

ها

کاذب در بافت-

پاهای
ایجاد
اختصاصی
غیر

غیر اختصاصی

آلرژی

بروز عالئم

هیستامین و

ترشح

نوتروفیلها

بینادی مغز

ائوزینوفیلها

قرمز استخوان

بینادی مغز

بازوفیلها

قرمز استخوان

گرانولوسیت ها

قرمز استخوان

بنیادی مغز

سلول های

سلول های

ماکروفاژها

در بافت

مونوسیت ها

لنفوسیتها

های بنیادی

آن ها سلول

های موجود

لنفوسیت

منشأ ثانویه

لنفی

در بافت های

آگرانولوسیت ها

مونوسیتها

استخوان

قرمز

بنیادی مغز

سلول های

از تغییر شکل

منشأ اولیه

Li
m
oo
to
or

غیر اختصاصی

غیر اختصاصی

اختصاصی

ایجاد پاهای کاذب در بافت ها

sh
.c
o

m
سلول های

فاگوسیتوز می کنند.

باشید!!!
حرکت آمیبی در بافت ها

هر دو عوامل بیماری زا را

با ما همراه

دارد

مبارزه با

یک هستهی کروی شکل

ندارد

دارد

خون

زیاد)

یک هسته

ندارد

و عدم انعقاد

ماکروفاژ تبدیل می شوند.

مونوسیت ها در بافت ها به

دارد
دارد

یک هستهی لوبیایی شکل

دارد

فاگوسیتوز

ندارد

دارد
(خیلی

دارد

ذرات خارجی و

قسمتی

دارد

ترشح هپارین

چند

دارد

دارد
(کم)

کم)

(کم)
دارد

دارد

چند قسمتی

دارد

گلبولهای سفید

دارد

دارد

دارد

دارد
چند قسمتی

(زیاد)

دارد

(خیلی

دارد

دارد

تولید

نوع هسته

دیاپدز

دارد

در خون

در بافت

(کم)

حضور

حضور

نوع
فاگوسیتوز
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فعالیت
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