زمان 35:دقیقه
تعداد سوال48:
آزمون ایمنولوژی مقدمات علوم پایه 2مورخ86/11/15:
----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1كضاو ٔاقؼّ ،فقط صع عَٔض ايًُي اكتـبثي(استصبصي) صٕعت يي گيغص ٔصع ايًُي طاتي (طجيؼي)
يلبْضِ ًَي كٕص؟
ة)تٕنيض ٔ تغكخ فبكتٕعْبي صفبػي
انف) تًبؽ ثب آَتي ژٌ
ص)تٕنيض ؿهٕل ْبي سبطغِ اي
ج)پبؿز فؼبل ثّ دضٕع ػبيم يٓبجى سبعجي
 – 2كضاييك  ،يٕجت تـٓيم ػًم ثيگبَّ سٕاعي(اپـَٕيؼاؿيٌٕ) يي كٕص؟
ص)C6
ج)C5a
ة)C3b
انف)C3a
 – 3كضاو قـًت اػ ؿبرتًبٌ آَتي ثبصي  ،يذم اتصبل ثّ آَتي ژٌ اؿت؟
ص)ثشق ثبثت ػَجيغِ ؿُگيٍ
ج)َبديّ نٕال
ة)Fab
انف)Fc
 – 4يًٓتغيٍ ٔ فغأاَتغيٍ جؼء ؿيـتى كًپهًبٌ ،كضاو اؿت؟
ج)C3
ة)C2
انف)C1

ص)C4

 – 5گيغَضِ يشصٕم ثشق  Fcآَتي ثبصي  ، IgEثغ عٔي كضاييك اػ ؿهٕل ْبي ػيغ ثّ يقضاع ػيبص يبفت
يي كٕص؟
ص)َٕتغٔفيم ْب
ج)يبؿتٕ ؿيت ْب
ة)ؿهٕل ْبي B
انف)ؿهٕل ْبي T
 – 6دضٕع قطؼّ تغكذي ثغ عٔي يهكٕل  ،IgAچّ َتيجّ اي صاعص؟
انف)ػجٕع آَتي ثبصي اػ جفت
ة)اتصبل آَتي ثبصي ثّ آَتي ژٌ
ج)يقبٔيت آَتي ثبصي صع ثغاثغ اثغات تشغيجي آَؼيى ْب
ص)ككم گيغي پيٌٕص ْبي كٕٔاالَـي ثيٍ ػَجيغِ ْبي ؿجك ٔ ؿُگيٍ آَتي ثبصي
 – 7صعؿغو فغصي ،پؾ اػ تؼعيق ٔاكـٍ ٔثب ،آَتي ثبصي ْبيي تٕنيض كضِ اَض كّ يي تٕاَُض ثب آَتي ژٌ ْبي
ييكغٔة ػبيم تت يبنت (ثغٔؿهٕػ) َيؼ تغكيت كَٕض .ايٍ آَتي ثبصي ْب ثغ ػهيّ كضاو يٕعص تٕنيض كضِ اَض؟
ة)اپي تٕپ ْبي استصبصي
انف)اپي تٕپ ْبي اكتغاكي
ص)ثشق اجٕاٌ) (adjuvantاػ ٔاكـٍ
ج)ْبپتٍ ْب
 – 8تؼغيف تٕنغٔژٌ كضاو اؿت؟
انف)آَتي ژَي كّ ٔاكُق ْبي صفغ پيَٕض عا ثغاَگيشتّ ًَبيض
ة)آَتي ژَي كّ يٕجت ثغٔػ اػصيبص دـبؿيت ثلٕص
ج)آَتي ژَي كّ ٔاكـٍ ْبي ؿيـتى ايًُي ثغ ػهيّ رٔص عا يٓبع ًَبيض
ص)آَتي ژَي كّ يٕجت ثغٔػ ثيًبعي سٕص ايًُي ثلٕص
 – 9تجٕيؼ ٔاكـٍ اػ كضاو عٔف ،اكتجبِ اؿت؟
ة)تؼعيق ػضالَي
انف)صاسم صعو

ج)اؿتُلبقي

ص)ٔعيضي

 – 10ثًُظٕع جهٕگيغي اػ تجؼيّ ٔ تشغيت ؿغيغ آَتي ژٌ يٕجٕص صع ٔاكـًٍْ ٔ ،چُيٍ افؼايق قبثم
يالدظّ ٔاكُق ؿيـتى صفبػي صع ثغاثغ ٔاكـٍ ،كضاو اقضاو اَجبو يي كٕص؟
ة)افؼٔصٌ يك يهكٕل پغٔتئيُي) (carrierثّ ٔاكـٍ
انف)افؼٔصٌ اجٕاٌ) (adjuvantثّ ٔاكـٍ
ص)افؼايق يقضاع يصغف)ٔ (Doseاكـٍ
ج)تؼعيق ٔاكـٍ اػ طغيق ػضالَي

 – 11ثغاي ثشق  Fcكضاييك اػ آَتي ثبصي ْبي ػيغ ،ثغ عٔي ؿهٕل ْبي جفت اَـبٌ  ،گيغَضِ ٔجٕص
صاعص؟
ص)IgA
ج)IgG
ة)IgD
انف)IgM
 – 12كضاو آَتي ثبصي  ،ثٓتغيٍ فؼبل كُُضِ ؿيـتى كًپهًبٌ اػ يـيغ كالؿيك يذـٕة يي كٕص؟
ص)IgA
ج)IgG
ة)IgD
انف)IgM
 -13اصهي تغيٍ ػًهكغص فغأعصِ ْبي  MHCچّ يي ثبكض؟
انف)تٕنيض ؿيـتى ْبي آَتي ژَيكي كّ ؿجت عص پيَٕض ثبفت صع فغص گيغَضِ يي كٕص
ة)صاعاي اًْيت صع تفبٔتٓبي ؿبستبعي ثبفت صع ثيٍ افغاص يك گَّٕ
ج) ثغٔػ استصبصيت صعپبؿز ْبي ايًُي ثغػهيّ آَتي ژَٓبي پغٔتئيٍ
ص)ايجبص ٔاعيبؿيٌٕ ژَتيكي صع ثيٍ افغاص يشتهف يك گَّٕ
 – 14كضاييك اػ ؿبستبعْبي يٕنكٕلي اػ إَاع كالؿٓبي ؿيـتى  HLAثصٕعت ْتغٔصايًغيك اؿت؟
ص)كالؽ IIIٔ I
ج)كالؽ III
ة)فقط كالؽ II
انف)كالؽIIٔ I
 – 15ػَجيغِ پپتيضي  β 2 microglobulinصاعاي كضاييك اػ سصٕصيبت ػيغ ًَي ثبكض؟
ة)ٔادض پهي يٕعفيؽو اؿت
انف)ثّ صٕعت غيغ كالؿيك ػغضّ يي كٕص
ص)فبقض پهي يٕعفيؽو اؿت
ج)صاعاي سصٕصيبت  pseudogenesيي ثبكض
 – 16ثشق اتصبل كَٕضِ ثّ پپتيض صع يٕنكٕل  HLAكالؽ(Iيک) اػ چّ اجؼايي تلكيم كضِ اؿت؟
ة) ػَجيغِ α2 ٔ α1
انف)ػَجيغِ  β2ييكغٔگهٕثٕنيٍ ٔ α1
ص) ػَجيغِ  β2ييكغٔگهٕثٕنيٍ ٔ α2
ج) ػَجيغِ α3 ٔ α2
 – 17كضاو فغأعصِ MHCصع ٔاكُلٓبي عص پيَٕض َقلي َضاعص؟
ج)كالؽ III ٔII
ة)كالؽIIٔ I
انف)كالؽI

ص)كالؽIII

 – 18ثبالتغيٍ غهظت آَتي ژَٓبي  MHCصعؿطخ كضاو ؿهٕنٓب يي ثبكض؟
ة)نُفٕؿيت ْبي صع گغصف
انف)ؿهٕنٓبي ػغضّ كُُضِ آَتي ژٌ
ص)صعؿطخ نكٕؿيتٓبي صعگغصف
ج)صعؿطخ ؿهٕنٓبي ْـتّ صاع ثضٌ
 – 19كضاو ؿهٕل صالديت صاع ايًُي ثبالتغيٍ قضعت تًبيؼي عا صع ثبفت ْب ٔاعگبٌْب صاعص؟
ة)عصِ گغإَنٕؿيتي
انف)عصِ يُٕؿيتي يبكغٔفبژي
ص)نُفٕؿيت ْبي ؿيتٕتٕكـيك
ج)نُفٕؿيت ْبي ثؼعگ گغإَل صاع
 – 20اصهي تغيٍ گيغَضِ ؿطخ ؿهٕنٓبي يبكغٔفبژي چِ يي ثبكض؟
ة)گيغَضِ فٕكٕػيم يبَٕػيم)(MFR
انف)گيغٌصِ ( LPSنيپٕپهي ؿبكبعيض)
ص)گيغَضِ ثغاي كًپهًبٌ ٔ آَتي ثبصي
ج)گيغَضِ اَضٔتٕكـيٍ
 – 21فغأاَتغيٍ يكبٌ اؿتقغاع ؿهٕنٓبي ائٕػئٍفيم  ،كضاو ثبفت اؿت؟
ة)ثبفت ًْجُض ػيغ اپي تهيبلي
انف)سٌٕ يذيطي
ص)گغصف نُفبٔي
ج)ؿطٕح يشبطي صؿتگبِ گٕاعف
 – 22پغٔتئيٍ ثبػي اصهي ) (MBPتٕؿط كضاو ؿهٕل ٔ صعچّ كغايطي تٕنيض يي كٕص؟
ة)نُفٕؿيتٓب صع ثغسي ثيًبعيٓبي اَگهي
انف)ائٕػئٍفيم صع يُطقّ انتٓبة
ص)ائٕػئٍفيم صع ثغسي ثيًبعيٓبي اَگهي
ج)ثبػٔفيم ٔ صعيُطقّ انتٓبة

 – 23اصهي تغيٍ يبعكغ نُفٕؿيتٓبي گغِٔ  B1چّ يي ثبكض؟
ج)CD20
ة)CD19
انف)يبعكغCD5

ص)CD21

 – 24كضاو گغِٔ اػ نُفٕؿيتٓب صع ثبفتٓبي پٕكلي ثضٌ فغأاٌ تغَض؟
ج)TCR1 Tcells
ة)noncytotexic Tcells
انف)B1 Bcells

ص)B2 Bcells

 -25کضاو ؿبيتٕکبيٍ ػيغ صاعای اثغات ؿيـتًيک اؿت ؟
ج IL-9 -
ةIL-6 -
انفIL-2 -

ص IL-12 -

- 26ؿهٕل  T Helper 1قبصع ثّ تٕنيض کضاو ؿبيتٕکبيٍ اؿت؟
ج IFN- -
ةIL-10 -
انف –IL-4

ص TGF- -

- 27کضاييک اػ يٕاعص ػيغ کًٕکبيٍ يی ثبكض؟
ةIL-7 -
انفIL-5 -

ج – EGF

ص RANTES -

- 28تًبو ؿهٕنٓبی انتٓبثی قبصع ثّ تٕنيض کضاو ؿبيتٕکبيٍ ْـتُض؟
ج TGF- -
ةIL-5 -
انفIL-1 -

ص FGF -

- 29کضاو ؿبيتٕکبيٍَ ،قق يًٓی صع آنغژی صاعص؟
ةIL-4 -
انفIL-2 -

ص IL-12 -

ج IL-7 -

- 30يکی اػ يًٓتغيٍ تٕنيض کُُضِ کضاييک اػ ؿبيتٕکبيٍ ْبی ػيغ ،پالکتٓب ْـتُض ؟
ص IFN-α -
ج FGF -
ةG-CSF -
انفTNF- -
- 31صع فٕنيکٕنٓبی نُفبٔی ،ثغتغی ثب کضاو ؿهٕل ايًُی اؿت؟
ج ؿهٕل T
ة -ؿهٕلB
انف -يبکغٔفبژ

ص  -ؿهٕل NK

- 32پضيضۀ اَتشبة يثجت ) (Positive Selectionصع کضاو ػضٕ نُفبٔی صٕعت يی گيغص؟
ص  -ثٕعؿب فبثغيـيٕؽ
ج -طذبل
ة -يغؼ اؿتشٕاٌ
انف -تيًٕؽ
- 33کضاييک اػ اػضب يب ثبفتٓبی نُفبٔی ػيغ ثّ ػُٕاٌ ػضٕ نُفبٔی أنيّ ثّ دـبة يی آيض؟
ص  -کجض جُيٍ
ج -نٕػِ
ة -طذبل
انف -گغِ نُفبٔی
 -34کضاييک اػ ْٕعيَٕٓبی ػيغ ٌقق يًٓی صع ثّ تذهيم ثغصٌ تيًٕؽ صاعص؟
ج  -اَـٕنيٍ
ة -آنضٔؿتغٌٔ
انف -کٕعتيؼٔل

ص  -پبعاتٕعيٌٕ

 -35کضاييک اػ يٕاعص ػيغ جؼٔ پبنپ ؿفيض طذبل ًَی ثبكض؟
ة -ؿيُٕػٔئيضْبی سَٕی
انف -غالف نُفبٔی صٔع آعتغيٕل )(PALS
ص َ -بديۀ دبكيّ ای )(Marginal
أی
ج -فٕنيکٕنٓبی نُف
 -36صع پالکٓبی پّ يغ ) ،(Peyer's Patchesکضاو ؿهٕل ثبػث تـغيغ صع ايغ اَتقبل آَتی ژٌ يی كٕص؟
ص -ؿهٕل M
ج -ؿهٕل صَضعيتيک
انف -ؿهٕل گبثهت ة -يبکغٔفبژ
 -37کضاييک اػ پضيضِ ْبی ػيغصع ْغ صٔ ؿهٕل  B ٔ Tعر يی صْض ؟
ةReceptor Editing -
انفClass Switching -
صSomatic Mutation -
جAllelic Exclusion -
 -38صع صٕعتيکّ ؿهٕل  Immature -Bثب آَتی ژَٓبی يذهٕل سٕصی يٕاجّ كٕص كضاو پضيضِ عر ييضْض؟
ص -آَغژی
ج -دظف كهَٕي
ة -دظف آنهي
انفٔ -يغايق عؿپتٕع
 -39يهکٕل  TCR1يذصٕل چُض ژٌ اؿت؟
ص 7-
ج6 -
ة4-
الف3-
 -40صع ؿطخ کضاييک اػ ؿهٕنٓبی ػيغ گيغَضِ أنيّ ؿهٕل  Bصاعای ػَجيغِ ؿجک کبطة ثيبٌ يی كٕص ؟
صSmall pre-B-
جLarge pre-B -
ةLate pro-B -
انفEarly pro-B -
 -41يٕنکٕنٓبی پغفٕعيٍ ٔ  Granzymeصع کضاو گغِٔ اػ ؿهٕنٓبی ػيغ يبفت يی كَٕض ؟
صTc-Th -
جTh-Nk -
ةTc-NK -
انفTh-Tc -
 -42چُض َٕع ػَجيغِ پهی پپتيضی صع ؿبستًبٌ يهکٕل ٔ CD3جٕص صاعص ؟
ص6 -
ج4 -
ة3 -
انف2 -
-43کضاييک اػ ژَٓبی ػيغ فبقض  Switch Regionاؿت ؟
ج – Cε
ةCδ -
انفCγ -

صCµ -

 -44تًبيی پضيضِ ْبی ػيغ پؾ اػ فؼبل كضٌ ؿهٕل  Bعر يی صْض ثجؼء :
ة -يٕتبؿيٌٕ ؿٕيبتيک
انف -تغييغ کالؽ Ig
صReceptor editing -
جAb Secretion -
 -45کضاييک اػ يهکٕنٓبی ػيغ اػَظغ ٔظيفّ ثب صيگغ يهکٕنٓب يغتجط َيـت ؟
صCD3 -
جCD4 -
ةIgα -
انف Igβ -
 -46تُٕع اتصبنی  Junctional Diversityصع کضاو يهکٕل ثيلتغ عر يی صْض؟
صIgH -
جIgL -
ةTCR β -
انفTCR α -
 -47صع اَـبٌ چُض ژٌ کض کُُضِ َبديّ ثبثت ػَجيغِ ؿُگيٍ )ٔ (CHجٕص صاعص؟
ص) 11
ج )9
ة) 7
انف) 5
 -48تًبيی ؿهٕنٓبی ػيغ صع پضيضِ َ ADCCقق صاعَض ثجؼ :
ج ) ائٕػيُٕفيم
ة) يُٕؿيت
انف) NK

ص) T

