آزمون ایمونولوژی مقدمات ()2

مورخ 87/10/30:تعداد سوال50:

زمان 40 :دقیقه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1يىي اص پٍي ِٛسفيه تشيٓ ژٔٙبي ِجّٛػٗ عبصگبسي ٔغجي دس أغبْ جبيگبٖ ……ِي ةاشذ؟
د)ژٔٙبي عيتٛوبيٓ
ج)ژٔٙبي وّپالْ
ة)C ٚ A
اٌف) B ٚ A
 ّٗ٘ – 2عٌٍٙٛبي طالديت داس ايّٕي ٚاجذ  HLAوالط د٘ ٚغتٕذ ثٗ غيش اص:
ج)ٌٕفٛعيتٙبي  Tفؼبي
ٚعيتٙبي B
ة)ئف
اٌف) ٌىٛعيت ٘بي پٍي ِٛسفٛٔٛوٍئش

د)ِبوشٚفبژ٘ب

 – 3صٔجيشٖ ثتب دِٚيىشٚگٍٛثٌٛيٓ) (β2mداساي ّ٘ٗ خظٛطيبت صيش اعت ثٗ جض:
ة)دضٛس دس خبسج جبيگب٘ٙبي MHC
اٌف)پٍي ِٛسفيغُ پبييٓ
د)پٍي ِٛسفيغُ ثبال
ج)فمذاْ ثخش تشأظ ِبِجشاْ
 – 4وذاَ يه اص ٚاژٖ ٘بي صيش ِٕبعت خظٛطيت آٔتي ژٔيه فشاٚسدٖ ٘بي ٌىٛط ٔ MHCيغتٕذ؟
ة)آٌٛآٔتي ژٔيه ثٛدْ
اٌف)اطٍي تشيٓ دس تٕٛع پبعخ ايّٕي
د)اطٍي تشيٓ دس پبعخ ٘بي سد پئٛذ
ج)اتٛآٔتي ژٔيه ثٛدْ
 – 5پيچيذٖ تشيٓ ِ ٚتٕٛع تشيٓ أٚتٛژٔي ثبفتي دس ِٛسد وذاَ عٍٛي طالديت داس ايّٕي طذق ِي وٕذ؟
د)عيغتُ ٌٕفٛئيذي
ج)عيغبْ ثبصٚفيٍي
ة)فبگٛعيتٙبي چٕذ ٘غتٗ اي
اٌف)عيغتُ ِبوشٚفبژي
ٌٕ – 6فٛعيت ٘بي  B1چٗ ٚيژگيٙبي ِتٕبلض ثبسدٖ  B2داسٔذ؟
ة)دستّبَ ثبفتٙب  ٚاػضبي ٌٕفبٚي پشاوٕذٖ أذ
اٌف)آٔٙبگيشٔذٖ ٘بي آٔتي ژٔيه ٔذاسٔذ
د)تٌٛيذ آٔتي ثبدي ٘ب سا ّٔي ّٔبيٕذ
ج)ٚاجذ تٛاْ شٕبعبيي ٌِٛىٌٙٛبي ِذذٚد ٘غتٕذ
اٚي چٗ ِي ثبشذ؟
 – 7اطٍي تشيٓ عٍٛي دس ِمبثٍٗ ثب ايجبد تِٛٛس٘بي ٌٕف
ة)عٌٍٙٛبي وشٕذٖ عجيؼي)(NK
اٌف)عٌٍٙٛبي ِبوشٚفبژي  ٚائٛصيٕٛفيً
د)ئفٛعيتٙبي T
ج)ٌٕفٛعيتٙبي B
 -8اطٍي تشيٓ فبوتٛس ايّٕي دس ثىبسگيشي ائٛصيٕٛفيً ٘ب دس ثبفت چٗ ِي ثبشذ؟
ة)فبوتٛس٘بي وٛتبوتيه
اٌف)فشاٚسدٖ ٘بي آٔبفيالتٛوغيٓ وّپٍّبْ
د)ٚلبيغ اٌتٙبثي دفبع راتي
ج) تششخ ٘يغتبِيٓ
 -9وذاِيه ،جض ٚعيغتُ ايّٕي راتي ٔيغت؟
اٌف) ثيگبٔٗخٛاس ة) پٛعت ِ ٚخبط ج) عٍٛي وشٕذٖ عجيؼي ()Natural Killer Cell
 -10وذاِيه ،دس اپغٔٛيضاعئ ،ْٛمش ٔذاسد؟
ة) C3b
اٌف) IgM

ج) C5a

د) عٍٛي خبعشٖاي

د) IgG

 -11وذاَ لغّت اص عبختّبْ آٔتيثبديِ ،ذً اتظبي ثٗ گيشٔذٖ٘بي عغخ عٌٍٛي ثشاي آٔتيثبدي اعت؟
د) ثخش ثبثت صٔجيشٖ عٕگيٓ
ج) ٔبديٗ ٌٛال
ة) Fab
اٌف) Fc
 -12گيشْدٖ ِخظٛص ثخش  Fcآٔتيثبدي  ،IgEثش سٚي وذاِيه اص عٍٛي٘بي صيش ٚجٛد ٔذاسد؟
د) ٔٛتشٚفيً
ج) ثبصٚفيً
ة) ائٛصيٕٛفيً
اٌف) ِبعتٛعيت

 -13دضٛس صٔجيشٖ  Jدس عبختّبْ ٍِىٛي  ،IgAچٗ ٔتيجٗای داسد؟
ت
اٌف) ػجـــــٛس آٔتی ثبدی اص جف
ة) ديّشيضاعيٍِ )Dimerization( ْٛىٛي آٔتيثبدي
ج) ِمبِٚت آٔتيثبدي دس ثشاثش اثشات تخشيجی آٔضيُ٘ب
د) شکً گيشی پئٛذ٘بی کٚٛاالٔغی ثيٓ صٔجيشٖ ٘بی عجک  ٚعٕگيٓ آٔتی ثبدی
 -14دس عشَ فشدي ،پظ اص تضسيك ٚاوغٓ ٚثب ،آٔتيثبدي٘بيي تٌٛيذ شذٖأذ وٗ ِی تٛإٔذ ثب آْتيژْ٘بي ِيىشٚة ػبًِ
تت ِبٌت (ثشٚعٍٛص) ٔيض تشويت شٔٛذ .ايٓ آٔتيثبدي٘ب ثش ػٍيٗ وذاَ ِٛسد تٌٛيذ شذٖأذ؟
ة) اپيتٛپ٘بي اشتشاوي
اٌف) اپيتٛپ٘بي اختظبطي
د) ثخش اجٛاْ ( )adjuvantاص ٚاوغٓ
ج) ٘بپتٓ٘ب
 -15تؼشيف آٌشژْ ،وذاَ اعت؟
اٌف) آٔتيژٔي وٗ ٚاوٕش ٘بي دفغ پئٛذ سا ثشأگيختٗ ّٔبيذ.
ة) آٔتيژٔي وٗ ِٛجت ثشٚص اصديبد دغبعيت ثشٛد.
ج) آٔتيژٔي وٗ ٚاوٕش ٘بي عيغتُ ايّٕي ثش ػٍيٗ خٛد سا ِٙبس ّٔبيذ.
د) آٔتيژٔي وٗ ِٛجت ثشٚص ثيّبسي خٛدايّٕي ثشٛد.
ٚ -16جٛد آِيٕٛاعيذ تيشٚصيٓ دس عبختّبْ يه ِبدٖ ،دس وذاِيه اص خٛاص ِبدِٖ ،ؤثش اعت؟
ج) چشخش ٔٛسي
ة) لذست ايّٕيصايي
اٌف) ثشداشت ِبدٖ تٛعظ ثيگبٔٗخٛاس٘ب

د) ثبساٌىتشيىي

 -17وذاِيه اص ٍِىٛي ٘بي صيش ،جض ٚخبٔٛادٖ اثشژْ ايّٛٔٛگٍٛثٌٛيٓ٘ب (ٔ )Ig-Supergene Familyيغت؟
ة) ٍِىٛي ٘بي وّپٍىظ اطٍي عبصگبسي ٔغجي
اٌف) گيشٔذٖ آٔتيژْ عٍٛي ٘بي T
د) ٍِىٛي٘بي آٔتيثبدي
ج) لغؼبت وّپٍّبْ
 -18وذاَ آٔتيثبدي ،لبدس ثٗ فؼبي وشدْ عيغتُ وّپٍّبْ اص ِغيش والعيه ّٔيثبشذ؟
ج) IgG3
ة) IgG2
اٌف) IgG1

د) IgG4

 -19دس ِٛسد آٔتيثبدي  ،IgGوذاَ ػجبست ،غٍظ اعت؟
اٌف) تٌٛيذ  IgGضذ يه آٔتيژِْ ،ؼّٛالً اص ٘ش چٙبس صيشوالط  IgGثٗ ٔغجت عجيؼي آٔٙب ِي ثبشذ.
ة) دس ِٛاسد پبتٌٛٛژيهِّ ،ىٓ اعت غٍظت يهي اص صيشوالط ٘بي  IgGافضايش يبثذ.
ج) آٔتيثبدي ضذ فبوتٛس٘بي أؼمبديِ ،ؼّٛالً اص ٔٛع  IgG4اعت.
د) IgG1لبدس ثٗ ػجٛس اص جفت أغبْ ٔيغت.
 -20وذاِيه ،تؼشيف طذيخ افيٕيتي ( )Affinityاعت؟
اٌف) لذست اتظبي يه پبساتٛپ ثٗ اپيتٛپ آٔتيژْ
ة) لذست اتظبي ثيٓ ٍِىٛي٘بي آٔتيثبدي  ٚآٔتيژْ دس يه ِجّٛػٗ
ج) أغجبق شىً فضبيي دفشح پبساتٛپ ثب اپيتٛپ
د) لذست اتظبي آٔتيثبدي ثٗ گيشٔذٖ ثيٌٛٛژيه خٛد (دس عغخ عٍٛي٘ب)
 -21وذاِيه اص عبيتٛوبيٕٙبي صيش فبلذ اثشات عيغتّيه اعت؟
ج)IL-12
ة)IL-6
اٌف)IL-1

د)TNF

اٚي داساي پبٌپ عفيذ اعت؟
 – 22وذاِيه اص اػضبي ٌٕف
ج)گشٖ ٌٕفبٚي
ة)عذبي
اٌف)تيّٛط

د)ِغض اعتخٛاْ

 – 23وذاَ اػضبي ٌٕفبٚي داساي ٔٛادي وٛستىظ ِ ٚذاال ٘غتٕذ؟
ة)تيّٛط  ٚگشٖ ٌٕفبٚي
اٌف)تيّٛط ِ ٚغض اعتخٛاْ
د)عذبي ِ ٚغض اعتخٛاْ
ج)گشٖ ٌٕفبٚي  ٚعذبي
 – 24وذاَ عبيتٛوبيٓ دس تذشيه تّبيض عٍٛي  TH1اص عٍٛي ٔ TH0مش داسد؟
د)IL-12
ج)IL-9
ة)IL-4
اٌف) IL-2
 – 25وذاَ عبيتٛوبيٕٙب داساي اثش ِشتشن سٚي تذشيه سشذ  ٚتىثيش عٍٛي ٘ Bغتٕذ؟
ج)IL-5 ٚ IL-2
ة)IL-6 ٚ IL-4
اٌف)IL-4 ٚ IL-2
 – 26وذاِيه اص اػضب يب ثبفتٙبي ٌٕفبٚي داساي عًٚي  Mاعت؟
ج)پٛعت
ة)عذبي
اٌف)ِغض اعتخٛاْ

د)IL-6 ٚ IL-5

د)پالن پٗ يش

 – 27دسوذاَ ػضٛيب ثبفت ٌٕفبٚي ثٗ فٌٛيىٌٙٛبي ٌٕفبٚي ثشخٛسد ّٔي شٛد؟
د)آپبٔذيظ
ج)عذبي
ة)پٛعت
اٌف)گشٖ ٌٕفبٚي
 – 28وذاَ ػضٌٕ ٛفبٚئ ،مش ِّٙي دس ثشٚص پبعخ ايّٕي دس ثشاثش آٔتي ژٔٙبي ثبفتي داسد؟
د)ِغض اعتخٛاْ
ج)عذبي
ة)تيّٛط
اٌف)گشٖ ٌٕفبٚي
 – 29وذاَ عبيتٛوبيٓ ،عٌٍٙٛبي ثٕيبدي ِغض اعتخٛاْ سا آِبدٖ آثش٘ CSFب ِي وٕذ؟
د) TGF-β
ج)EGF
ة)FGF
اٌف)SCF
 – 30وذاَ عٍٛي لبدس ثٗ تٌٛيذ  IL-5اعت؟
ة)ِغت عً
اٌف)ائٛصيٕٛفيً

ج)عٍٛيNK

د)عٍٛي T

 – 31وذاِيه اص اػضبي ٌٕفبي صيش ،ثٗ ػٕٛاْ يه ػضٌٕ ٛفبٚي اٌٚيٗ يب ِشوضي دس يه فشد ثبٌغ ثٗ دغبة ِي آيذ؟
د)ِغض صسد اعتخٛاْ
ج)تيّٛط
ة)ثٛسعبفبثشيغيٛط
اٌف)ويغٗ صسدٖ
ِٙ – 32بس وذاَ عبيتٛوبيٓ ِي تٛأذ دسدسِبْ آٌشژي ِٛثش ثبشذ؟
ج) IFN- γ
ة)IL-4
اٌف)IL-2

د)TGF- β

 -33وذاَ يه اص پشٚتئيٓ ٘بي غشبئی صيش دس ِٙبس تشىيً ٔ MACمش داسد؟
ج)DAF
ة)MCP
اٌف)CD59

د)پشٚتئيٓ S

 – 34وبٔٛستبص C5دسِغيش آٌتشٔبتي ٛوذاَ ِجّٛػٗ صيش اعت؟
ج)C3Bb
ة)C3bBb3b
اٌف)C4b2b3b

د)C4B2b

 – 35وذاَ يه جضء فؼبٌيتٙبي عيغتُ وّپٍّبْ ِذغٛة ّٔي شٛد؟
ة)اپغٔٛيضاعيْٛ
اٌف)تمٛيت پبعخٙبي عٌٍٙٛبيB
 – 36تخشيت ژْ  Ragثبػث وذاَ دبٌت صيش ِي شٛد؟
اٌف)وب٘ش تٕٛع آٔتي ثبدي ٘ب
ة)وب٘ش تٓٚع گيشدٖ ٘بي ٌٕفٛعيت T
ج)ػذَ تٌٛيذ ٌٕفٛعيتٙبي  T ٚ Bثبٌغ
د)تٌٛيذ ٌٕفٛعيتٙبي ثبٌغي وٗ دس عغخ خٛد گيسٔذٖ ثشاي آٔتي ژْ ٔذاسٔذ

ج)ايجبد اٌتٙبة

د)وّه ثٗ ADCC

 – 37آٔضيُ  TdTچٗ ٔمشي داسد؟
اٌف)وّه ثٗ آٔضيُ  Ragثشاي ايجبد ةاصآسايی ژٔي
ة)وّه ثٗ آٔضيُ ٘بي تشِيُ وٕٕذٖ  DNAثشاي ثبصعبصي  DNAثؼذ اص ثبصآسايی ژٔي
ج)ايجبد تٕٛع ثيشتش دس ِذً ٘بي ثبصآسايي ژٔي
د)وّه ثٗ ٔغخٗ ثشداسي اص سٚي ژٔٙبي ثبص آسايی شذٖ
 – 38ثٗ چٗ ػٍت ثبص آسايی ژٔٙبي گيشٔذٖ ٘بي ٌٕفٛعيتي فمظ دس ِشادً تىبًِ ٌٕفٛعيتٙب اتفبق ِي افتذ؟
اٌف)آٔضيُ  TdTفمظ دس ٌٕفٛعيتٙبي ٔبثبٌغ ٚجٛد داسد
ة) آٔضيُ  Ragفمظ دس ٌٕفٛعيتٙبي ٔبثبٌغ ٚجٛد داسد
ج)تٛاٌي ٘بي پيبَ تشويجي) (RSSفمظ دس ٌٕفٛعيتٙبي ٔبثبٌغ ٚجٛد داسٔذ
د)تشِيُ  DNAثؼذ اص ثبص آسايٗ فمظ دس ٌٕفٛعيتٙبي ثبٌغ ِي تٛأذ ثب ِٛفميت أجبَ شٛد
 -39ايٓ پذيذٖ کٗ ٘ش عٍٛي  Tفمظ يک ٔٛع  TCRثيبْ ِی کٕذ چٗ ٔبَ داسد؟
د) جٙش عِٛبتيک
ج) افضايش افيٕيتی
ة)تغييش کالط
اٌف) دزف آٌٍی
 -40کذاَ ِٛسد ثب عٗ ِٛسد ديگش غیسِشتجظ اعت؟
ة) Resting B
اٌف) naïve B

ج) Memory B

 -41کذاَ استجبط ٍِکٌٛی ِٛجت تغييش کالط آٔتی ثبدی ِی شٛد؟
ة)  CD21-CD28ج) BCR-TCR
اٌف) CD28-B7

د) Mature B

د) CD40-CD40L

 -42عٍٛي  Tکٗ داسای گيشٔذۀ اختظبطی آٔتی ژْ اعت  ٚلبدس ثٗ فؼبي شذْ ثب آٔتی ژْ ٔيغت چٗ ٔبِيذٖ ِی شٛد؟
د) Apoptotic
ج) Anergic
ة) Necrotic
اٌف) Resting
 -43کذاَ ٚيژگی دس ِٛسد آٔتی ثبدی تٌٛيذ شذٖ تٛعظ  B1 B cellطبدق اعت؟
ة) پشٚتئيٕٙبی ٚيشٚعی ساخٕثی ِی کٕذ
اٌف) اصکالط  IgGاعت
د) افيٕيتی اتظبي آْ ثبالعت
ج) فبلذ خبعشٖ ايٌّٛٛٔٛژيک اعت
 IgA -44دس عغخ  Bعً ِٛجٛد دس عغٛح ِخبعی چٕذ ِذً اتظبي ثٗ آٔتی ژْ داسد؟
د) 8
ج) 4
ة) 2
اٌف) 1
 -45اطٍی تشيٓ ٍِکٛي  costimulatoryعٍٛي  T ٚ Bثٗ تشتيت ػجبستٕذ اص:
د) CD4-CD19
اٌف)  CD40L-B7ة) CD28-CD40ج) CD8-CD21
 -46دس ايّٕی ثش ػٍيٗ أگٍٙبی کشِی کذاَ آٔتی ثبدی ِٛثش تش اعت؟
ج) IgE
ة) IgM
اٌف) IgG

د) IgA

 -47دس ايّٕی ثش ػٍيٗ ٚيشٚعٙب کذاَ عٍٛي ِٛ Thثشتش اعت؟
ج) Th2
ة) Th1
اٌف)Th0

د) Th3

 -48کذاَ ٍِکٛي ٔشبْ دٕ٘ذٖ فؼبي ثٛدْ عٍٛي  Tاعت؟
ج) CD25
ة) CD4
اٌف) CD3

د) CD28

ٍِ -49کٛي  CTLA-4ثٗ کذاَ يک اص ٍِکٌٙٛبی صيش ِتظً ِی شٛد؟
د) CD85
ج) CD80
ة) CD25
اٌف) CD28
 -50عٍٛي  CTLثيبْ کذاَ ٍِکٛي سا دس عغخ عٍٛي ٘ذف اٌمبء ِی کٕذ؟
د) Granzyme
ج) Perforin
ة) Fas
اٌف) FasL

