
زیست شناسی

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست - خون

موسسه مکتبستان دانش

گلستان

1-چند مورد از وظایف مشترك خوناب و بخش یاخته اي خون می باشد؟
الف ) جابه جایی گازهاي تنفسی            ب) ایمنی و دفاع در برابر عوامل خارجی

PHج) انعقاد خون                                         د) تنظیم  خون
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2-کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
«در یک فرد بالغ، وجه مشترك همۀ گویچه هاي سفیدي که .................. دارند با .................. در این است که .................. »

هستۀ دو قسمتی - مونوسیت ها - از یک نوع یاختۀ بنیادي منشأ می گیرند.

هستۀ تکی - نوتروفیل ها - می توانند در بافت هاي مختلف بدن پراکنده شوند.

دانه هاي روشن درون سیتوپالسم - گویچه هاي قرمز - اندازة کوچک تري نسبت به لنفوسیت ها دارند.

میان یاختۀ بدون دانه - نوتروفیل ها - نقش اصلی آن ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.

3-با فعال شدن بیش از حد آنزیم پروترومبیناز، ..................

گرده ها تنها از طریق ایجاد درپوش جلوي خروج خون از رگ را می گیرند. از تشکیل اجتماع فیبرین و گویچه هاي قرمز ممانعت به عمل می آید.

ممکن نیست پروتئین هاي خوناب به صورت نامحلول درآیند. QRSممکن است ارتفاع موج  کاهش یابد.

 

4-چند مورد از موارد زیر، جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «سلولی با ظاهر مقابل»الف) نسبت به سلول خونی با دانه هاي
روشن ریز، در هستۀ خود قسمت هاي کمتري دارد.

ب) همانند سلول خونی با هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی شکل، می تواند در اندام هاي لنفاوي تولید شود.
ج) نوعی گویچۀ سفید بدون دانه است، که از تقسیم سلول بنیادي میلوئیدي حاصل شده است.

د) همانند سلول خونی با دانه هاي روشن درشت، داراي هستۀ دو قسمتی روي هم افتاده است. 
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5-در یک فرد بالغ و سالم ..................  (با تغییر)

هر گویچۀ سفید بدون دانه، حاصل تقسیم یاخته هاي بنیادي لنفوئیدي است.

اندام هاي دستگاه لنفاوي، توانایی تولید گویچه هاي قرمز دارند.

هرگروه از یاخته هاي بنیادي در مغز استخوان توانایی تقسیم و تولید حداقل دو نوع یاخته را دارد.

محصوالت نهایی یاخته هاي بنیادي میلوئیدي، همگی یاخته هایی هسته دار یا بدون هسته می باشند.

6-کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
«در خون ریزي هاي شدید در بدن انسان، .................. »

به نوعی ویتامین محلول در چربی در انجام روند انعقاد نیاز داریم.

ترشح آنزیم پروترومبیناز باعث آغاز فرآیندي می شود که منجر به تشکیل لخته می شود.

گرده ها فقط دور هم جمع شده و به هم می چسبند و درپوش ایجاد می کنند و مانع خونریزي می شوند.

اجزاي اصلی موثر در تولید لختۀ خون، از قطعه قطعه شدن بخش میان یاخته اي مگاکاریوسیت ها در مغز استخوان تولید شده اند.

7-کدام عبارت دربارة همۀ یاخته هاي خونی که ضمن گردش در خون، در بافت هاي بدن نیز پراکنده می شوند، صادق نیست؟

از بدن در برابر عوامل خارجی دفاع می کنند. تنها یک هسته دارند.

در مغز استخوان ساخته می شوند. توانایی عبور از دیوارة مویرگ هاي خونی را دارند.

8-کاهش شدید میزان هماتوکریت نمی تواند .................. مشاهده شود.

به دنبال آسیب در یاخته هاي بنیادي میلوئیدي

به دنبال کاهش میزان تولید هموگلوبین در مغز استخوان

پس از افزایش جذب ویتامینی از خانوادة  که در رودة بزرگ نیز ساخته می¬شود.

پیش از افزایش معنی دار هورمون اریتروپویتین
B
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9-در خونریزي هاي محدود .................. خونریزي هاي شدیدتر ..................

برخالف - بخشی که نقش اصلی را در تولید لخته دارد، دخالت ندارد. برخالف - یون پتاسیم در انجام روند تشکیل لخته نقشی ندارد.

همانند - قطعاتی از یاخته هاي مگا کاریوسیت تاثیرگذار است. همانند - رشته هاي پروتئینی نامحلول یاخته هاي خونی را در بر می گیرد.

10-در فردي بالغ و سالم، در رگ خونی موجود در مغز استخوان  ..................  حضور دارند.

مگاکاریوسیت و گویچۀ قرمز هسته دار گرده ها و گویچه هاي قرمز هسته دار

گرده ها و گویچه هاي قرمز پر شده از هموگلوبین مگاکاریوسیت و گویچه هاي قرمز پر شده از هموگلوبین

11-کدام گزینه در مورد قطعات یاخته اي بی رنگ و بدون هسته اي که درون خود دانه هاي زیادي دارند، درست است؟

درون هر یک از قطعات، دانه هاي کوچک پر از ترکیبات غیر فعال وجود دارد.

در خونریزي هاي شدید با ترشح مواد و با کمک پروتئین هاي خون مثل فیبرینوژن درپوش ایجاد می کنند.

در مغز قرمز استخوان زمانی تولید می شوند که بخش میان یاخته اي یاخته هاي بزرگی با منشأ میلوئیدي قطعه قطعه شده و وارد جریان خون می شوند.

طی خونریزي  این قطعات یاخته اي آسیب دیده به همراه بافت هاي آسیب دیده با ترشح آنزیمی مستقیماً در تبدیل فیبرینوژن به فیبرین دخالت دارند. 

12-نمی توان گفت در تولید و تنظیم گویچه هاي قرمز ..................

وجود ویتامین هایی از خانوادة  ضرورت دارد. شرایط محیطی تاثیر گذار است.

اندامی که در تولید و تخریب آن ها موثر است، دخالت دارد. بافت پوششی غده اي نقشی ندارد.

B

13-در کدام مورد، بخش یاخته اي بافت پیوندي خون دخالت ندارد؟

ایمنی بدن حمل هورمون تنظیم  pHانعقاد خون
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14-کدام گزینه در ارتباط با مقایسۀ شکل هاي مقابل صحیح است؟

(ب) همانند (ج) هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی دارد. (الف) برخالف (ب) میان یاخته با دانه هاي روشن درشت دارد.

(الف) همانند مونوسیت به دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی می پردازد. (ج) برخالف (الف) در بافت هاي مختلف بدن پراکنده است.

15-بعد از آسیب دیدگی دیوارة یک رگ، در روند انعقاد خون .................. پس از .................. صورت می گیرد.

آسیب دیدگی گرده ها – ایجاد لختۀ خونی ایجاد لخته – ترشح فیبرین

مصرف پروترومبین – ترشح ترکیبات فعال ایجاد درپوش پالکتی – تولید ترومبین

16-کدام گروه، همگی از نقش هاي پروتئین هاي پالسما هستند؟

حفظ فشار اسمزي خون، تنظیم دماي بدن، جلوگیري از خونریزي و هدر رفتن خون

، انتقال پنی سیلین انتقال مواد، تنظیم 

انتقال اکسیژن و کربن دي اکسید، ایمنی بدن، تنظیم فعالیت یاخته هاي بدن

انعقاد خون، جذب و انتقال یون ها، انتقال هورمون ها
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17-کدام در انعقاد خون نقش ندارد؟

ویتامین  یون کلسیم فولیک اسید Kفیبرنیوژن

18-براي ساخته شدن گویچه هاي قرمز، در مغز استخوان، کدام مورد نیاز نمی باشد؟

ویتامین   فولیک اسید پروتئین گلوبین B12آهن

19-کدام قسمت ماهیت یاخته اي کامل را تا انتهاي حیات خود دارند؟

گرده 
خوناب

گویچه هاي سفید گویچه هاي قرمز

20-کمبود کدام عامل باعث کاهش تقسیم طبیعی یاخته هاي ویژه در مغز استخوان می باشد؟

مولکول اکسیژن هموگلوبین آهن B12ویتامین 
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همۀ موارد صحیح اند. گزینه 4 - 1
بررسی موارد:

الف ) گازهاي تنفسی می توانند توسط هموگلوبین گویچه هاي قرمز و همچنین به صورت محلول در خوناب منتقل شوند.
ب) گلوبولین ها در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماري زا اهمیت دارند. نقش اصلی گویچه هاي سفید، دفاع از بدن در برابر عوامل بیماري زاست.

ج) فیبرینوژن در انعقاد خون نقش دارد. گرده ها نیز به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیري می کنند.
د) انواع گلوبولین ها و هموگلوبین (موجود در گویچه هاي قرمز) با جذب و انتقال یون ها می توانند در تنظیم  خون مؤثر واقع شوند.

با توجه به شکل زیر، می بینید، اندازة لنفوسیت ها کوچک تر از بازوفیل ها، ائوزینوفیل ها و نوتروفیل ها است. گزینه 3 - 2

ائوزینوفیل نوتروفیل بازوفیل مونوسیت لنفوسیت

ترشح آنزیم پروترومبیناز در تشکیل لخته در هنگام خونریزي دخالت دارد. فعال شدن بیش از حد این آنزیم می تواند موجب تشکیل لخته در مواقع گزینه 3 - 3
غیر خونریزي نیز شود. در صورتی که این لخته در رگ هاي اکلیلی قلب تشکیل شود می تواند منجر به سکتۀ قلبی گردد که در این حالت ممکن است ارتفاع 

کاهش یابد.
موارد (الف) و (ب) درست هستند. گزینه 2 - 4

 - تصویر نشان دهندة بازوفیل می باشد. 
 بررسی موارد:

الف) سلول خونی با دانه هاي روشن ریز، نوتروفیل است که داراي هستۀ چند قسمتی است. درحالی که بازوفیل داراي هستۀ دو قسمتی روي هم افتاده
می باشد و داراي سیتوپالسم با دانه هاي تیره است.. در نتیجه بازوفیل نسبت به نوتروفیل در هستۀ خود قسمت هاي کمتري از دانه هاي روشن ریز دارد و جمله

درست است.
ب) مغزاستخوان جزء اندام هاي لنفی است. که هردوي این سلول ها در مغزاستخوان تولید می شوند.

ج) بازوفیل دانه دار است، نه بدون دانه.
د) سلول خونی با دانه هاي روشن و درشت، ائوزینوفیل است، که داراي هستۀ دو قسمتی دمبلی شکل است، نه روي هم افتاده. خوِد بازوفیل هستۀ دوقسمتی روي

هم افتاده دارد.
- یاخته هاي بنیادي لنفوئیدي - یاخته هاي بنیادي میلوئیدي و  - یاخته هاي بنیادي مغز استخوان  سه گروه یاختۀ بنیادي درمغز استخوان وجود دارد: گزینه 3 - 5

که هر سه حداقل دو نوع یاخته تولید می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

): مونوسیت ها از گویچه هاي سفید بدون دانه هستند که از یاخته ي بنیادي میلوئیدي منشا می گیرند. گزینۀ (
): اگرچه مغز قرمز استخوان به عنوان یک اندام لنفی قادر به تولید گلبول قرمز است اما تیموس و آپاندیس از اندام هاي لنفی هستند که قادر به تولید گزینۀ (

گلبول هاي قرمز نمی باشند. (اندام هاي لنفی مراکز تولید لنفوسیت ها هستند) 
): گرده ها نیز از یاخته هاي بنیادي میلوئیدي منشا می گیرند، اما قطعه اي از یاخته هستند نه یاختۀ کامل. گزینۀ (

دقت کنید در خونریزي هاي شدید باید لخته  تشکیل شود و درپوش پالکتی نمی تواند مانع خونریزي شود. درپوش پالکتی در خونریزي محدود مانع گزینه 3 - 6
خونریزي می شود.

موضوع صورت سؤال گویچه هاي سفید خون است که در هر فرد بالغ تقریباً همۀ آن ها در مغز استخوان تولید می شوند؛ اما اندام ها و گره هاي لنفی  هم گزینه 4 - 7
ها) دخالت دارند. در تولید لنفوسیت ها (گروهی از 

بررسی سایر گزینه ها:
»: همۀ گویچه هاي سفید تک هسته اي هستند؛ البته هسته در گویچه هاي سفید دانه دار دو یا چند قسمتی است. گزینۀ «

»: نقش اصلی گویچه هاي سفید خون در دستگاه ایمنی بدن می باشد. گزینۀ «
»: به ورود گلبول هاي سفید از خون به بافت ها اشاره دارد. این اتفاق در مویرگ هاي خونی رخ می دهد. گزینۀ «

افزایش ویتامین  که از خانوادة  است و در روده بزرگ نیز ساخته می شود، نمی تواند موجب کاهش شدید هماتوکریت شود. گزینه 3 - 8
بررسی سایر گزینه ها:

»: آسیب یاخته هاي بنیادي میلوئیدي موجب کاهش هماتوکریت می شود. گزینۀ «
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»: کاهش شدید هماتوکریت می تواند به دنبال کم خونی یا خونریزي (کاهش تعداد گویچه هاي قرمز و نیز کاهش مقدار هموگلوبین) مشاهده شود. گزینۀ «
»: در کم خونی و یا خونریزي هورمون اریتروپویتین می تواند به طور معنی داري افزایش یابد. گزینۀ «

در هر دو نوع خونریزي گرده ها نقش دارند که از قطعه قطعه شدن یاخته هاي بزرگی به نام مگا کاریوسیت ایجاد می شود. گزینه 4 - 9
بررسی سایر گزینه ها:

): ویتامین  نه یون پتاسیم در تشکیل لخته ضروري است. در ضمن در خونریزهاي محدود، لخته تشکیل نمی شود. گزینۀ (
): گرده ها در تولید لختۀ خون نقش اصلی را دارند. همچنین در خونریزهاي محدود نیز گرده ها، درپوش را تشکیل می دهند. گزینۀ (

): منظور فیبرین است که در خونریزي هاي شدیدتر دخالت دارد. گزینۀ (

در رگ هاي خونی موجود در مغز استخوان به طور طبیعی گرده ها و گویچه هاي قرمز پر شده از هموگلوبین دیده می شود. گزینه 3 - 10
اما در رگ هاي خونی موجود در مغز استخوان مگاکاریوسیت و گویچه هاي قرمز هسته دار دیده نمی شود (البته در مغز استخوان گویچه هاي قرمز هسته دار و

مگاکاریوسیت دیده می شود)

منظور سؤال گرده هاست. گزینه 3 - 11
بررسی گزینه ها:

»: درون هر یک از قطعات دانه هاي کوچک پر از ترکیبات فعال وجود دارد. گزینۀ «
»: در خونریزي هاي شدید، گرده ها در تولید لختۀ خون نقش اصلی دارند. آن ها با ترشح مواد و با کمک پروتئین هاي خون مثل فیبرینوژن لخته را ایجاد گزینۀ «

می کنند.
»: گرده ها در مغز استخوان زمانی تولید می شوند که بخش میان یاخته اي یاخته هاي بزرگی به  نام مگاکاریوسیت قطعه قطعه شده و وارد جریان خون می شوند. گزینۀ «

»: بافت ها و گرده هاي آسیب دیده با ترشح آنزیم پروترومبیناز در تبدیل پرو به ترومبین دخالت دارند.  ترومبین نیز در تبدیل فیبرینوژن به فیبرین گزینۀ «
دخالت دارد.

تولید گویچه هاي قرمز به کمک آهن، فولیک اسید، ویتامین  و تنظیم تولید آن توسط هورمون اریتروپویتین صورت می گیرد. در جذب ویتامین  گزینه 3 - 12
 بافت پوششی غده اي معده (یاخته هاي کناري) با ترشح عامل داخلی نقش دارد.

رد سایز گزینه ها:
): عوامل محیطی مثل کاهش اکسیژن محیط در تنظیم تولید گویچه هاي قرمز نقش دارد. گزینۀ (

): اسید فولیک و ویتامین  از گروه ویتامین هاي  می باشند. گزینۀ (
): کبد اندامی است که در تولید و تخریب گویچه هاي قرمز نقش دارد و از آن هورمون اریتروپویتین ترشح می شود. گزینۀ (

بخش یاخته اي بافت پیوندي خون شامل گویچه هاي قرمز، گویچه هاي سفید و گرده ها می باشد. حمل هورمون از طریق پالسما (خوناب) صورت می گیرد گزینه 3 - 13
)، گویچه هاي سفید دخالت دارند. ) هموگلوبین در گویچه هاي قرمز و گزینۀ ( ) گرده ها، گزینۀ ( و بخش یاخته اي در این فرایند نقشی ندارد. در ارتباط با گزینۀ (

شکل در ارتباط با یاخته هاي خونی سفید الف: نوتروفیل، ب: بازوفیل و ج: ائوزینوفیل است که هر سه همانند مونوسیت به دفاع از بدن در برابر گزینه 4 - 14
عوامل خارجی می پردازند.

بررسی سایر گزینه ها:
»: نوتروفیل (الف) داراي هسته چند قسمتی و میان یاخته با دانه هاي روشن ریز دارند. گزینۀ «

»: بازوفیل (ب) هستۀ دوقسمتی روي هم افتاده و ائوزینوفیل (ج) هستۀ دو قسمتی دمبلی دارند. گزینۀ «
»: نوتروفیل ها (الف) نیز ضمن گردش خون نیز در بافت هاي مختلف بدن پراکنده می شوند. گزینۀ «

در روند انعقاد خون پس از ترشح ترکیبات فعال مثل آنزیم پروترومبیناز مصرف پروترومبین صورت می گیرد. گزینه 4 - 15
بافت ها و گرده هاي آسیب دیده

ترشح آنزیم پروترومبیناز

پروترومبین ترومبین

فیبرینوژن فیبرین به همراه گویجه هاي قرمز
لخته را می سازند

بررسی سایر گزینه ها: 
»: پروتئین فیبرین ترشح نمی شود بلکه ترومبین تولید شده سبب تبدیل فیبرینوژن درون پالسما به فیبرین می شود. گزینۀ «

»: ابتدا در ساختار دیوارة رگ وپالکت آسیب دیدگی ایجاد شده و سپس لختۀ خونی طی فرآیند انعقاد خون ایجاد می شود.  گزینۀ «
»: گرده ها به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیري می کنند: گزینۀ «

الف ) ایجاد درپوش: در خونریزي هاي محدود، که دیوارة رگ آسیب جزئی می بیند، در محل آسیب، گرده ها دور هم جمع می شوند، به هم می چسبند و ایجاد درپوش
می کنند. این درپوش جلوي خروج خون از رگ آسیب دیده را می گیرد.

ب) ایجاد لخته: در خونریزي هاي شدیدتر، گرده ها در تولید لختۀ خون، نقش اصلی دارند، آنها با ترشح مواد و با کمک پروتئین هاي خون مثل فیبرینوژن لخته را ایجاد
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می کنند که تشکیل لخته در محل زخم، جلوي خونریزي را می گیرد. وجود ویتامین  و یون کلسیم در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته الزم است.
بنابراین، ایجاد درپوش پالکتی وابسته به تولید ترومبین نمی باشد.

تنظیم دماي بدن، جلوگیري از هدر رفتن خون، انتقال هورمون ها از وظایف خون است. گزینه 2 - 16
فعالیت یاخته هاي بدن، از وظایف یون هاي پتاسیم و سدیم است.

پروتئین فیبرینوژن، ویتامین  و یون کلسیم در انعقاد خون و تشکیل لختۀ خون نقش دارند. گزینه 2 - 17

، براي ساخته شدن گلبول هاي قرمز مورد نیاز هستند و براي ساخته شدن هموگلوبین به آهن و گلوبین نیاز هست. آهن، فولیک اسید و ویتامین  گزینه 2 - 18

گزینه 2 بررسی سایر گزینه ها: - 19
- گویچۀ قرمز هسته ندارد. گویچه هاي قرمز: کروي، در دو طرف حالت فرورفته و هنگام تشکیل مغز استخوان هستۀ خود را از دست می دهند و سیتوپالسم گزینۀ 

آنها از هموگلوبین پر می شود. 
گویچه هاي سفید هسته دارند.

- خوناب ترکیب آب، امالح و پروتئین ...می باشد و در آن یاخته دیده نمی شود. گزینۀ 
بیش از  خوناب، آب است که در آن پروتئین ها، مواد غذایی، یون ها و مواد دفعی وجود دارند. 

- قطعاتی از سیتوپالسم یاخته می باشد و ماهیت یاخته اي ندارد. گرده ها قطعات یاخته اي بی رنگ و بدون هسته اي هستند که درون خود دانه هاي زیادي گزینۀ 
دارند و از گویچه هاي خون کوچک ترند.

فولیک اسید، براي تقسیم طبیعی یاخته هاي ویژه در مغز استخوان، الزم است که کارکرد صحیح آن به وجود ویتامین   وابسته است. گزینه 1 - 20
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