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 1صفحه  
 

 یو مولکول یسلول یولوژيب

 :بجزتمام موارد زیر درست است،  )NPC(اي در مورد منافذ هسته ـ 1
 اي ضروري هستند.جهت عملکرد منافذ هسته FGهاي نوکلئوپورین )الف
 کنند.اي عملکرد خود را حفظ می، منافذ هستهFGدر صورت حذف نیمی از تکرارهاي  )ب
 دهند.هاي کوچک را میاجازه انتشار مولکول FGهاي نوکلئوپورین )ج
 عبور کنند. FGهاي توانند از نوکلئوپورینکیلو دالتون نیز می 40تر از دوست غیرچاپرونی بزرگهاي آبپروتئین )د

 :بجزباشد، ها درست میزومتمام موارد زیر در مورد پراکسی ـ 2
 زوم شوند.توانند وارد پراکسیهاي تاخورده میپروتئین )الف
 و ریبوزوم هستند. DNAفاقد  )ب
 هستند. (PTS1)زومی شوند داراي توالی هدف پراکسیزوم میهایی که وارد پراکسیتمام پروتئین )ج
 کند.تبدیل می H2Oرا به  H2O2پراکسی زوم به طور کامل  )د

 :بجزباشند، می MAPKاز خانواده ها تمام گزینه ـ 3
 P38 د) JNK ج) P13-K ب) ERK1/2 الف)

 دارند؟سین، تاکسول و فاکودازول به ترتیب از راست به چپ چه تاثیري بر روي میکروتوبول کلشی ـ 4
 دپلیمریزاسیون ـ تثبیت ـ تثبیت )الف
 دپلیمریزاسیون ـ تثبیت ـ دپلیمریزاسیون )ب
 دپلیمریزاسیون ـ دپلیمریزاسیون ـ دپلیمریزاسیون )ج
 دپلیمریزاسیون ـ تثبیت ـ تثبیت )د

سطح سلول است.  2قطبیت در  ها در آزمایشگاه، ایجادشده براي کشت دوبعدي سلولبردهیکی از معایب نام ـ 5
 :بجزسازد، هاي زیر را محدود میکشت کارآمد انواع سلول ،این ویژگی

 زانشیمیهاي بنیادي مسلول )الف
 سازهاي بنیادي خونسلول )ب
 هاي اندوتلیال ورید بند نافسلول )ج
 هاي عضله اسکلتیسلول )د

 کنند؟یون را منتقل می این Vهاي یونی دسته هاي پمپATPaseتمام  ـ 6
 K+هاي یون )د Cl-هاي یون )ج Na+هاي یون )ب H+هاي یون )الف

 کند؟می غشاي سلول، کدام بخش نقش فیلتر انتخابی را ایفا مییهاي پتاسدر کانال ـ 7
 S5آلفا هلیکس  )الف
 S6آلفا هلیکس  )ب
 Pقطعه  )ج
 βصفحه  )د
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 2صفحه  
 

 چیست؟ �26در فعالیت پروتئازوم  ATPaseنقش  ـ 8
 انسداد منفذ و ممانعت از خروج پروتئین تخریب شده از پروتئوزوم )الف
 پروتئوزوم مانعت از ورود پروتئین به داخلانسداد منفذ و م )ب
 بازشدن منفذ و امکان ورود پروتئین به داخل پروتئوزوم )ج
 پروتئوزوم خروج پروتئین تخریب شده ازمنفذ و بازشدن  )د

 چگونه در سیتوپالسم غیر فعال است؟ NFK-B فاکتور رونویسی ـ 9
 شدندفسفریله )الف
 Badجداشدن از  )ب
 IKBاتصال با  )ج
 IKBفسفریدشدن  )د

هاي عضله قلبی، هاي غشایی سلولکانالسازي یک بیماري قلبی ناشی از جهش در یکی از براي شبیه ـ 10
اي اثبات هاي عضله قلبی تمایز داده شده است. بربه سلول (iPSCs)هاي بنیادي پرتوان القایی فرد بیمار سلول

 :بجزهاي زیر کاربرد دارد، ز یافته استفاده از همه تکنیکیهاي عضله قلبی تمادر سلول وجود این جهش
 PCR الف)
 Patch Clamp ب)
 Immunofluorescent Staining )ج
 Immuno Precipitation د)

 :بجزتمام موارد زیر در مورد میتوکندري درست است،  ـ 11
 شوند باید تانخورده باشند.هایی که از سیتوزول وارد ماتریکس میتوکندري میپروتئین )الف
 نیاز به چاپرونین دارد.هاي ماتریکس تاخوردن نهایی بسیاري از پروتئین )ب
هـاي پروتئینـی کـه عمـدتا داراي از کانال ،کننـدهایی که از غشاي خارجی میتوکنـدري عبـور میبسیاري از پروتئین )ج

Tom40 کنند.عبور می ،هستند 
 اي کربوکسیل آن قرار دارد.س میتوکندري شود، در انتهماتریک وارد شود پروتئینتوالی هدف که باعث می )د

 :بجزپروتئین در حال تولید درست است،  )Signal Sequence(تمام موارد در مورد توالی پیام  ـ 12
 اسیدآمینه تشکیل شده است. 30-16توالی پیام از  )الف
 توالی پیام در انتهاي کربوکسیل پروتئین قرار گرفته است. )ب
 شود.میتوالی پیام اولین بخش از پروتئین است که ساخته  )ج
 باشد.ها ضروري میهاي پیام جهت عملکرد آنگریز توالیمرکز آب )د

 گردند؟توسط کدامیک از عوامل زیر تنظیم می (CDK)از هاي وابسته به کیندر طی تقسیم میتوز سیکلین ـ 13
 اتصال به سیکلین )الف
 فسفریالسیون )ب
 اتصال به سیکلین و فسفریالسیون )ج
 شدنکوئینهیوبی )د
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 توکورها اتصال دارند؟به کینه طور صحیحبه هاوبولهاي زیر میکروتتیک از حالدر کدام ـ 14
 Monotelicاتصال  )د Syntelicاتصال  )ج Merotelicاتصال  )ب Amphitelicاتصال  )الف

 به داخل میتوکندري الزم است؟کدام منبع انرژي جهت انتقال پروتئین  ـ 15
 ATP الف)
 GTP ب)
 H+گرادیان الکتروشیمیایی  )ج
 H+و گرادیان الکتروشیمیایی  ATP د)

 کند؟اي یا کروموزوم متصل میداخلی سیتوزول را به المین هسته هاي زیر، اسکلت سلولیکدامیک از پروتئین ـ 16
 Plectin د) SUN+KASH ج) KASHپروتئین  )ب SUNپروتئین  )الف

 کدام است؟ P53فیدبک منفی پروتئین ضدتوموري  ـ 17
 ERK د) SMAD ج) STAT ب) MDM2 الف)

 شود.خود انجام میبنابراین خودبه ......... است؛ G∆.......... داراي  E∆احیاء با -هاي اکسیداسیونواکنش ـ 18
 منفی ـ مثبت )د منفی ـ منفی )ج مثبت ـ منفی )ب مثبت ـ مثبت )الف

درست  Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) هاي تولید شده با فرآیندکدام گزینه در مورد سلول ـ 19
 است؟

 .گرددسادگی تبدیل به نطفه میبه )الف
 .قابلیت تمایز را ندارند )ب
 .هاي خاص درمانی گردندجایگزین سلولتوانند می )ج
 .باشندپذیر و محرك سیستم ایمنی فرد اهداکننده میآسیب )د

 گردد؟یک میسیانید که یک توکسین میتوکندریایی است، باعث مهار کدام ـ 20
 NADH Dehydrogenase الف)
 Succinate Dehydrogenase ب)
 Cytochrome Oxidase ج)
 ATP Synthase د)

ها هاي پورینی وجود دارد که اجازه عبور انتخابی به مولکولدر سیستم غشایی میتوکندري، تنوعی از پروتئین ـ 21
 ها در میتوکندري، درست است؟د. کدامیک از موارد زیر در مورد این پروتئینهدرا می

 باشد.شکل نمیايخالف ساختار معمول شبکهباشد ولی بر غشاي خارجی داراي پورین می )الف
 هر دو غشاي داخلی و خارجی داراي پورین هستند. )ب
 باشد.هاي پورینی میتنها غشاي داخلی داراي پروتئین )ج
 ها هستند در غشاي خارجی میتوکندري وجود دارد.هاي باکتريهاي پورینی که مشابه پورینتعدادي از پروتئین )د

 گردد؟محسوب می ارد زیر، یک پروتئین اسکلت سلولیکدامیک از مو ـ 22
 3پروتئین باند  )د اسپکترین )ج Bگلیکوفرین  )ب Aلیکوفرین گ )الف
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 شود؟هاي فیزیولوژیک، وجود کلسترول در غشاي سلول، باعث کدامیک میدر موقعیت ـ 23
 ـ افزایش دوام غشاء 1 
 افزایش نفوذپذیري غشاءـ  2 
 ـ کاهش ماندگاري غشاء 3 
 ـ کاهش نفوذپذیري غشاء 4 

 4و  2 )د 4و  1 )ج 3و  1 )ب 2و  1 )الف

ها، هاي زیر، کدام ویژگیاند. از بین گزینهبعدي مقایسه شدهدر یک مطالعه دو روش کشت دوبعدي و سه ـ 24
 کند؟سرطان، بهتر توصیف می بعدي را در مطالعاتاهمیت کشت سه

 ) تکرارپذیري و هزینه کمتر1
 ) تعامالت سلولی در همه جهات2

 رسانمواد پیام ) ایجاد شیب غلظت3 
 ) ایجاد شیب غلظت گازهاي محلول در محیط کشت4 

 4و  3، 2 )د 4و  3، 1 )ج 4و  2، 1 )ب 3و  2، 1 )الف

 :بجزشوند، محسوب می Nuclear Bodyهمه موارد زیر جزو  ـ 25
 Nucleolus الف)
 Cajal Bodies ب)
 Interchromatin Grannule Cluster ج)
 P-Bodies د)

 

 یپزشک یشناس یمنیا

ها م بیماري کمبود کدامیک از سلولئ) قبل از بروز عال1(مدل حیوانی دیابت نوع  NODهاي دیابتیک در موش ـ 26
 شود؟هاي لنفاوي محیطی مشاهده میو بافت درتیموس

 CTL د) γδT ج) NKT ب) 4TCD- الف)

هاي تلیالی) از طریق تولید کدام سیتوکاین عملکرد سلولمقیم بافت چربی (بافت غیراپی Tγδهاي سلول ـ 27
Treg کنند؟را تنظیم و در هموستاز سیستم ایمنی و کنترل دماي بدن عمل می 

 IL-17D د) IL-17C ج) IL-17B ب) IL-17A الف)

 :بجزدرست است،  MAITهاي همه موارد زیر درخصوص سلول ـ 28
 .هستند IFNγو  TNFαقادر به ترشح  )الف
 .نامتغیر هستند TCRαβداراي  )ب
 .هستند 4CD+ها اغلب آن )ج
 .هستندهاي ساخت ریبوفالوین قادر به شناسایی متابولیت )د

 ؟کنندنمیکدامیک از موارد زیر را بیان  TFHهاي سلول ـ 29
 PU د) ICOS ج) CXCR5 ب) PD-1 الف)
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 ها موثر است؟عمدتاً بر روي کدام گروه از پاتوژن ،لیزوزیم موجود در بزاق ـ 30
 هاي گرم منفیباکتري )الف
 هاي گرم مثبتباکتري )ب
 هاقارچ )ج
 هاي باکتریاییتمام گروه )د

 :بجزهاي دندریتیک پالسموسیتوئید درست است، همه موارد زیر درخصوص سلول ـ 31
 کنند.عرضه می TLR9و  TLR7مقدار زیادي  الف)
 کنند.نوع یک را ترشح می IFN ب)
 کنند.را به میزان باال عرضه می C11CD )ج
 کنند.ضدویروسی ایفاي نقش میدر ایمنی  )د

در نواحی اطراف آرتریولی طحال  Tهاي کدام کموکاین و رسپتور کموکاینی براي مهاجرت و استقرار لنفوسیت ـ 32
(PALS) ضروري هستند؟ 

 CCR1و  CCL10 الف)
 CCR2و  CCL21 ب)
 CCR3و  CCL19 ج)
 CCR7و  CCL19 د)

 :بجزدرست است،  11CDهمه موارد زیر درخصوص مولکول  ـ 33
 شود.ها یافت میبر روي گرانولوسیت CD11a الف)
 شود.یافت می NKهاي عمدتا بر روي سلول CD11b ب)
 شکل است.هاي موییمارکرلوسمی سلول CD11b ج)
 ها و ماکروفاژها حضور دارد.بر روي مونوسیت CD11a د)

 سالی ارتباط دارد؟در کهن Inflammagingکدام سایتوکاین با بروز  ـ 34
 IL-18 د) IL-12 ج) IL-8 ب) IL-6 الف)

 نماید؟را کامل می TCR، در کدام مرحله، بیان Pre-Tαدر تیموس، پروتئین  Tهاي در تکامل لنفوسیت ـ 35
 TCR-βقبل از بیان  DNهاي Pro-T cellدر  )الف
 TCR-βبعد از بیان  DPهاي Pro-T cellدر  )ب
 TCR-βقبل از بیان  DPهاي Pre-T cellدر  )ج
 TCR-βبعد از بیان  DNهاي Pre-T cellدر  )د

 باشد؟هاي فعالیتی چگونه میترتیب بیان مولکولژن بهتوسط آنتی Tهاي در تحریک لنفوسیت ـ 36
 CD40L←CD25←CD69←IL-2←cFos الف)
 CD25←CD40L←CD69←cFos←IL-2 ب)
 CD69←cFos←CD40L←CD25←IL-2 ج)
 IL-2← CD69← CD25←CD40L←cFos د)
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 دهد؟پاسخ لنفوسیتی در کدام زمان از عفونت حاد باکتریایی رخ می Contractionفاز هومئوستازیس یا  ـ 37
 دومین هفته پس از عفونت )الف
 عفونتیک ماه پس از آغاز  )ب
 از همان ابتداي شروع پاسخ بر علیه عفونت )ج
 دو ماه پس از خاتمه پاسخ )د

، کدام (Naive)بکر  Tهاي یا توقف رولینگ لنفوسیتی در مسیر مهاجرت سلول Firm attachmentدر مرحله  ـ 38
 آورند؟اجرا درمیهاي چسبندگی، عملکرد نهایی را بهدسته از مولکول

 Integrin-ICAM-1 الف)
 CCR7-CCL21 ب)
 CCR7-CCL19 ج)
 CH Ligand- L Selectin د)

ایمونوتراپی توسط داروي آلفاسپت (آموایو) با کدام مکانیسم قادر به کنترل جراحات پسوریازیس در بیماران  ـ 39
 گردد؟می
 گردد.می CTLA-4ل ها از طریق مهار مولکوباعث مهار تکثیر کراتینوسیت )الف
 گردد.می CD58و  CD2اي مانع اتصال مولکولی خاطره Tهاي با تاثیر بر سلول )ب
 کند.را غیرفعال می CD2نوکلونال، مولکول وبادي مبه عنوان یک آنتی )ج
 کند.را غیرفعال می CD58نوکلونال، مولکول وبادي مبه عنوان یک آنتی )د

 گردد؟، کدام پدیده منجر به وقوع خودایمنی میALPSدر مدل موشی  ـ 40
 تنظیمی Tهاي کاهش تعداد سلول )الف
 گرهاي خود واکنششده سلولی در لنفوسیتریزياختالل در مرگ برنامه )ب
 C1qاختالل در عملکرد سیستم کمپلمان در مولکول  )ج
 هاي خوديباديها و آنتیژنهاي آنتیکاهش حذف کمپلکس )د

 :بجزگردند، هاي پاسخ ایمنی زیر دستخوش موتاسیون میژنهمه ، s Disease’Crohnدر  ـ 41
 NOD 2 (Loss of Functioin) الف)
 CXCL8 (Defective Production) ب)
 ATG161 (Impaired Function) ج)
 1L23R (Loss of Function) د)

هاي اکستراویلوس در در سطح تروفوبالست HLA-Gهاي هاي زیر مربوط به عملکرد مولکولکدامیک از گزینه ـ 42
 باشد؟جهت حفظ بارداري می

 هاي تنظیم ایمنیسرکوب سلول )الف
 Th2هاي تکثیر سلول )ب
 Th1مهار تولید  )ج
 گزینی جنینایجاد التهاب در النه )د
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 نقش داشته باشد؟ (HDN)هاي کدام سیستم خونی زیر ممکن است در بروز بیماري همولیتیک نوزادان باديآنتی ـ 43
 I د) Kell ج) P ب) Lewis الف)

 هاي سفید دسیدوا دارد؟هاي زیر بیشترین فراوانی را در دوران حاملگی در میان گلبولکدامیک از سلول ـ 44
 هانوتروفیل )د ماکروفاژها )ج Tهاي لنفوسیت )ب NKهاي سلول )الف

دهنده این رسپتور از انتهاي کربوکسیل هاي تشکیلنسل دوّم، بخش Chimeric Antigen Receptorدر یک  ـ 45
 ترتیب عبارتند از:طرف انتهاي آمینی به به

 ریکی ـ دومن فعالیتغشایی ـ دومن کمک تح ـ ناحیه لوال ـ ناحیه داخل scFV الف)
 غشایی ـ دومن فعالیت ـ دومن کمک تحریکی ـ ناحیه لوال ـ ناحیه داخل scFV ب)
 scFVدومن فعالیت ـ دومن کمک تحریکی ـ ناحیه داخل غشایی ـ ناحیه لوال ـ  )ج
 scFVدومین کمک تحریکی ـ دومن فعالیت ـ ناحیه داخل غشایی ـ ناحیه لوال ـ  )د

 ؟شودصورت وابسته به جنس منتقل می ، کدامیک از نقایص زیر به(SCID)در نقص ایمنی مرکب شدید  ـ 46
 (ADA)آمیناز -نقص آدنوزین د )الف
 (PNP)نقص پورین نوکلئوزید فسفوریالز  )ب
 JAK3نقص آنزیم  )ج
 نقص زنجیره مشترك گاما )د

 ؟نداردهاي مخاطی، کدامیک از عوامل زیر نقش در بافت Tهاي ل از سلولمستق IgAدر فرآیند تعویض کالس  ـ 47
 CD40L د) TGF-β ج) APRIL ب) BAFF الف)

 ؟شودنمی محسوب 19-هاي ایمنی در عفونت کوویدعنوان عوارض نامطلوب پاسخ کدامیک از موارد زیر به ـ 48
 هاکاهش تعداد مونوسیت )الف
 سیتوکاینطوفان  )ب
 عوارض ترومبوژنیک )ج
 Antibody Dependent Enhancement د)

 باشد؟می نادرست 10Bهاي خصوص سلولکدامیک از موارد زیر در ـ 49
 نیستند. B2و یا  B1هاي جزو لنفوسیت )الف
 هستند. CD9ها داراي مارکر اکثر آن )ب
 شوند.می Tهاي مهار سلولطور مستقیم باعث هاي بهاین سلول )ج
 کنند.ترشح می IL-10ها این سلول )د

بر اثر حساسیت دارویی یا عفونت با  IVهاي خودایمن زیر ناشی از ازدیاد حساسیت نوع کدامیک از سندرم ـ 50
تخریب  ویژه مایکوپالسما است، که در آن پوست و مخاط درگیر شده و موجبها بهبرخی از باکتري

 شود؟ها میکراتینوسیت
 جابز )الف
 جاریش ـ هکس هایمر )ب
 جانسونـ  استیون )ج
 اومن )د
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غیرآلوده  +TCD4هاي از سیستم ایمنی، اتوفاژي سلول HIVهاي فرار دانید، یکی از مکانیزمطور که میهمان ـ 51
 افتد؟است. این پدیده، چگونه اتفاق می

 سطح سلولی CCL5ویروس به  ENVاتصال  )الف
 سطح سلولی CXCR4ویروس به  ENVاتصال  )ب
 سطح سلولی CXCR4ویروس به  tatاتصال  )ج
 سطح سلولی CCL5ویروس به  tatاتصال  )د

 :بجزدرست است،  IL-17همه موارد زیر درخصوص رسپتور خانواده  ـ 52
 .کندجلوگیري می NF-kBشدن از فعال )الف
 .شودرسانی توسط این رسپتور، موجب التهاب میپیام )ب
 .داراي دومین فیبرونکتین است )ج
 .از شش زنجیره پروتئینی تشکیل شده است )د

و  IL-20بسیار شبیه  د،شوصورت مونومر ترشح میاست که به IL-10سیتوکاین یکی از اعضاي خانواده کدام  ـ 53
IL-24 ؟کننداست و هر سه از طریق یک رسپتور مشترك بر روي سلول اثر می 

 IL-23 د) IL-21 ج) IL-19 ب) IL-17 الف)

 :بجزدرست است،  )1ILC(هاي لنفوئید ذاتی نوع همه موارد زیر درخصوص سلول ـ 54
 هستند. Th1از نظر ترشح سیتوکاین، مشابه  )الف
 هستند. T-betداراي فاکتور رونویسی  )ب
 تولید کنند. IL-13و  IL-5 ،IL-9توانند می )ج
 در دفاع ضدتوموري و ضدویروسی نقش دارند. )د

 است؟ نادرست، کدامیک از موارد زیر )AFP(آلفافیتوپروتئین  یژن انکوفتالدر مورد آنتی ـ 55
 شود.زرده و کبد جنینی ساخته میطور غیرطبیعی توسط کیسه  به )الف
 یابد.سطح سرمی آن در کارسینوم هپاتوسلوالر افزایش می )ب
 یابد.سطح سرمی آن در کارسینوماي معده افزایش می )ج
 شاخص مهم پیشرفت تومور است. AFPافزایش سطح  )د

منجر به بروز کدامیک از موارد نقص  α IL-7Rو زنجیره  RAG ،ARTEMISهاي هیپومورفیک در ژن جهش ـ 56
 شود؟ایمنی زیر می

 دي ژورژ )الف
 چدیاك هیگاشی )ب
 آتاکسی تالنژکتازي )ج
 سندرم اومن )د
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 :بجزهاي ایمنی کبد درست است، همه موارد زیر درخصوص سلول ـ 57
 در کبد، بسیار باال است. NKTو  NKهاي میزان سلول )الف
 است. +TCD8کبد، بسیار بیشتر از  +TCD4هاي تعداد سلول )ب
 ها در کبد وجود دارد.و گرانولوسیت DCو  T ،NK ،NKTهاي سلول )ج
 ماکروفاژهاي بدن در کبد حضور دارند. %60بیش از  )د

 :بجزبادي دونات لنداشتاینر درست است، همه موارد زیر درخصوص آنتی ـ 58
 است. IgMبادي از جنس آنتی )الف
 گروه خونی است. Pژن بادي علیه آنتیاتوآنتی )ب
 بادي دوفازي است.یک آنتی )ج
 شود.دنبال عفونت ویروسی ایجاد میبه )د

 :بجزها درست است، هاي زیر در مورد پنتراکسینهمه گزینه ـ 59
 ی ساختارهاي میکروبی در ایمنی ذاتی مشارکت دارد.هاي سرم است که با شناسایجزو پروتئین )الف
 ها هستند.جزو این پروتئین SAPو  CRP ب)
 ها هستند.فسفوریل کولین و فسفاتیدیل اتانول آمین جزو لیگاندهاي این پروتئین )ج
 فعال کنند. C3توانند سیستم کمپلمان را از طریق اتصال به می )د

 اي دارد؟بادي نقش عمدهقطعات کمپلمان در افزایش تولید آنتیکدامیک از  ـ 60
 C5b د) C5a ج) C3d ب) C3b الف)

 در داخل فولیکول (مراکز زایا) و بیرون از فولیکول، Bپاسخ لنفوسیت هر دو هاي زیر در مورد همه گزینه ـ 61
 :بجزدرست است، 

 مورد نیاز است. CD40سیگنالینگ  )الف
 دهد.موتاسیون سوماتیک رخ می )ب
 شود.بادي با افینیتی باال تولید میآنتی )ج
 دهد.تبدیل ایزوتیپ رخ می )د

شود و در عملکرد فاگوسیتوز هاي نوتروفیل و یا ائوزینوفیل بیان میزیر در سلول Fcهاي کدامیک از گیرنده ـ 62
 ؟نداردنقش 
 CD64 د) CD32 ج) CD23 ب) CD16 الف)

 :بجز ،دگردمصونیت موجب  ,تواند از طریق مکانیزم نوترالیزاسیونزیر می يهابادي به همه واکسنپاسخ آنتی ـ 63
 پولیو )د پنوموکوك )ج دیفتري )ب 19-کووید )الف

 :بجزدرست است،  ) FeedbackAb(بادي هاي زیر در مورد پدیده فیدبک آنتیهمه گزینه ـ 64
 شود.محلول می IgGبادي پس از تولید منجر به کاهش تولید آنتی )الف
 ژن ندارد.این پروسه نیاز به آنتی )ب
 شود.متصل می Bدر سطح لنفوسیت  CD32محلول به گیرنده  IgG ج)
 شود.اعمال می PIP3 رسانشدن ملکول پیاماز طریق غیرفعال )د
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چنانچه نتیجه آزمون ایمونوبالتینگ منفی شود و باند اختصاصی مشاهده نشود، احتمال دخالت کدامیک از  ـ 65
 است؟ کمترعوامل زیر 

 منافذ غشاء بالتینگقطر  )الف
 وجوغلظت پروتئین مورد جست )ب
 ولتاژ دستگاه الکتروبالت )ج
 استفاده حساسیت سوبستراي مورد )د

 نوکلونال بیشتر است؟وبادي مهاي زیر احتمال عدم واکنش آنتیدر کدامیک از آزمون ـ 66
 ایمونوهیستوشیمی )د فلوسیتومتري )ج ایمونوفلورسانس )ب االیزا )الف

 :بجزهاي زیر در مورد آزمون االیزاي رقابتی درست است، همه گزینه ـ 67
 ارتباط مستقیمی دارد. (OD)افزایش سیگنال افزایش غلظت آنالیت با  )الف
 ارتباط مستقیمی دارد. (OD)افزایش غلظت آنالیت با کاهش سیگنال  )ب
 شود.افزایش بیش از حد غلظت کونژوگه آنزیمی شناساگر باعث کاهش حساسیت االیزا می )ج
 شود.کاهش بیش از حد غلظت کونژوگه آنزیمی شناساگر باعث کاهش حساسیت االیزا می )د

 تر است؟بادي اختصاصی متداولهاي تشخیصی زیر، تعیین ایزوتیپ آنتیدر کدامیک از آزمون ـ 68
 ایمونوفلورسانس )الف
 فلوسیتومتري )ب
 (IHC)ایمونوهیستوشیمی  )ج
 (ICC)ایمونوسیتوشیمی  )د

 هاي انسانی است؟بادياراي بیشترین شباهت با آنتینوکلونال زیر، دوهاي مباديکدامیک از آنتی ـ 69
 Ritoximab د) Golimumab ج) Daclizumab ب) Infliximab الف)

 دارد؟ کمتريدر شناسایی و ایجاد پاسخ ایمنی ضدویروسی اهمیت  )TLRs(هاي شبه تول کدامیک از گیرنده ـ 70
 TLR9 د) TLR7 ج) TLR5 ب) TLR3 الف)

 شود؟ها، جزء کدامیک از انوع ایمونوتراپی محسوب میمنظور درمان سرطانبه CAR-T Cellsاستفاده از  ـ 71
 ایمونوتراپی فعال غیراختصاصی )الف
 ایمونوتراپی غیرفعال اختصاصی )ب
 ایمونوتراپی غیرفعال غیراختصاصی )ج
 ایمونوتراپی فعال اختصاصی )د

دهنده کدامیک از ي پیوند، نشاندر سرم فرد دهنده (EBV)بادي بر علیه ویروس اپشتن بار حضور آنتی ـ 72
 مالحظات زیر است؟

 بودن عمل پیوند مصونیت فرد دهنده در مقابل ویروس و بالمانع )الف
 باشددهنده آلودگی قبلی بوده و مانعی براي انجام پیوند نمینشان )ب
 هاي تکمیلی مولکولیفرد با ویروس و تاکید بر انجام آزمونمواجهه  )ج
 خطر باالي آلودگی ارگان پیوندي و لزوم تغییردهنده پیوند )د
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پاسخ موثر و عمده ایمونولوژیک در جلوگیري از عفونت کبدي آنتامباهیستولیتیکا مرتبط با کدامیک از موارد  ـ 73
 زیر است؟

 بادي سرمیتولید آنتی )الف
 هافعالیت نوتروفیل )ب
 IL-2, IFNγهاي سیتوکاین )ج
 IL-4, IL13هاي سیتوکاین )د

هاي اجرایی و فرار از پاسخ ایمنی از تمامی مسیرهاي زیر براي مقابله با مکانسیم (CMV)سیتومگالوویروس  ـ 74
 :بجزگیرد، میزبان بهره می

 کموکاینی توسط ویروسهاي تولید گیرنده )الف
 کالس یک MHCمهار بیان  )ب
 بادي به سلول آلودهمهار اتصال آنتی )ج
 NKهاي هاي مهاري در سلولکاهش عملکرد گیرنده )د

 :بجزدر همه موارد زیر با هم تفاوت دارند،  HLAهاي ژندر بررسی مولکولی آنتی SSOPو  SSPهاي روش ـ 75
 داراستفاده از پروپ نشان )الف
 تکثیرشونده DNAماهیت  )ب
 استفاده نوع پرایمر مورد )ج
 آزمایش مورد DNAماهیت  )د

 :بجزهمه موارد زیر در ساختار ادجونت کامل فروند وجود دارد،  ـ 76
 سولفات آلومینیوم )الف
 آب )ب
 روغن معدنی )ج
 پیکره مایکوباکتریوم )د

 :بجزآنالیز هستند،  همه موارد زیر با استفاده از فلوسیتومتري قابل ـ 77
 هاي تولیدي سلولسایتوکاین )الف
 (Viability)هاي زنده تعداد سلول )ب
 میزان تکثیر سلول )ج
 شده از سلولهاي محلول ترشحپروتئین )د

 دخالت دارند؟ ILC2 (Innate Lymphoid Cell 2)سازي ها در فعالکدام سایتوکاین ـ 78
 IL-25 , IL-33 الف)
 IL-12 , IL-18 ب)
 IL-1 , IL-23 ج)
 IL-5 , IL-3 د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  یپزشک یشناسیمنیارشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 12صفحه  
 

 :بجزمشترك است،  209CD( SIN-DC(هاي النگرین و همه خصوصیات در مولکول ـ 79
 شوند.هر دو به قند مانوز متصل می )الف
 هاي دندریتیک وجود دارند.لهر دو در سطح سلو )ب
 هستند. C-type Lectin like receptors (CLR)هر دو جزء  )ج
 شوند.هاي ماکروفاژي بیان میهر دو در سلول )د

تیک، تمایز پیدا ئساز هماتوپوهاي پیشهاي دندریتیک در دوران بلوغ ایمنی از سلولکدام دسته از سلول ـ 80
 ؟کنندنمی
 هاي النگرهانسسلول )الف
 هاي دندریتیک پالسموسیتوئیدسلول )ب
 هاي دندریتیک فولیکوالرسلول )ج
 هاي دندریتیک معمولیسلول )د

 :بجزدرست است،   receptorsγ Fcهمه موارد زیر در مورد  ـ 81
 باشند.می TCRهاي مشترك با کمپلکس داراي زنجیره )الف
 اي دارند.ساختار چند زنجیرههمگی  )ب
 باشند.متفاوت می γاز نظر تمایل اتصال با زنجیره سنگین  )ج
 شوند.نیز متصل می (Free IgG)در مواردي با ایمونوگلوبولین آزاد  )د

 :بجزدرست است،  1CDهمه موارد زیر در مورد مولکول  ـ 82
 کند.عرضه میهاي سیتوزولی را ژنترجیحا آنتی )الف
 باشد.تر میتر و عمیقباریک MHC-Iژنی آن از شکاف اتصال آنتی )ب
 هاي لیپیدي نقش دارد.ژندر عرضه آنتی )ج
 در ساختار آن شرکت دارد. B2-Microglobulinزنجیره  )د

 چه نقشی دارد؟ UL18، پروتئین CMVدر عفونت  ـ 83
 NKسطح  واکنش با گیرنده مهاري )الف
 IL10تولید سیتوکاین  )ب
 کالس دو HLAهومولوژي با  )ج
 Fc Receptorتولید مولکول  )د

 دهد؟را تشکیل می (IBD)هاي زیر اساس درمان بیماري التهابی روده استفاده از کدامیک از روش ـ 84
 IL-17سایتوکاین ضد نوکلونال وبادي مآنتی )الف
 IL-12سایتوکاین علیه نوکلونال وبادي مآنتی )ب
 IL-23و  IL-12ضد نوکلونال وبادي مهر دو آنتی )ج
 IL-23و  IL-17علیه نوکلونال وبادي مهر دو آنتی )د

 انجام گیرد؟ KRASبایست آزمایش قبل از تجویز کدامیک از داروهاي ضدتومور می ـ 85
 Lipilimuab د) Alemtuzumab ج) Trastuzumab ب) Cetuximab الف)
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 تر است؟هاي زیر جهت تجویز مخاطی واکسن پپتیدي مناسبکدامیک از ادجوانت ـ 86
 MF59 د) Alum ج) Colera toxin ب) A So4 الف)

هاي لنفوئیدي در کدامیک از بافت CD4+ Tهاي در میان سلول +FOXP3تنظیمی -Tهاي نسبت سلول ـ 87
 محیطی بیشتر است؟

 آستر مخاط روده )د دستگاه تنفس )ج غدد لنفاوي )ب طحال )الف

است که  TLRکند و تنها باکتري، ویروس و انگل را شناسایی می RNAاجزاي  (TLR)تول کدام گیرنده شبه ـ 88
 ؟نداردپرولین 

 TLR9 د) TLR8 ج) TLR7 ب) TLR3 الف)

 :بجزکنند، هاي پوستی در همه عملکردهاي زیر شرکت میکراتینوسیت ـ 89
 Pro IL-18و  Pro IL-1βساخت مداوم  )الف
 و کاتلیسیدین S100ها، تولید دیفنسین )ب
 هاي ورودي به پوستژنعرضه و پردازش آنتی )ج
 +CCR10هاي و فراخوانی لنفوسیت CCL27تولید  )د

 انسان، بیشترین آلوتیپ را دارد؟ IgGهاي کدامیک از زیرکالس ـ 90
 IgG4 د) IgG3 ج) IgG2 ب) IgG1 الف)

محسـوب  Idiopathic Thrombocytopenic Purpurea (ITP)هـاي درمـانی همه مـوارد زیـر جـزء روش ـ 91
 :بجزشوند، می
 IVIGتزریق  )الف
 Splenectomy ب)
 Vincristinaتجویز  )ج
 Anti-Thymocyte Globulinتجویز  )د

 شود؟فعال می M2کدامیک از مسیرهاي متابولیسمی زیر، بیشتر در ماکروفاژهاي نوع  ـ 92
 اکسیداسیون گلوکز )الف
 اکسیداسیون گلوتامین )ب
 اکسیداسیون اسید چرب )ج
 اکسیداسیون تریپتوفان )د

 باشد؟صحیح می ها،در دفاع در مقابل عفونت Th17هاي کدامیک از موارد زیر در مورد نقش مهم سلول ـ 93
 IL-17تولید و ها فراخوانی نوتروفیل )الف
 IL-17فراخوانی ماکروفاژها و تولید  )ب
 و پپتیدهاي ضدمیکروبی IL-22تولید  )ج
 IL-17و تولید  RoRγtافزایش عرضه  )د

 ؟شودنمیعنان ائوتاکسین شناخته هاي زیر بهکدامیک از کموکاین ـ 94
 CCL26 د) CCL24 ج) CCL18 ب) CCL11 الف)
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 کند؟نمیعمل  α-TNFعنوان مهارکننده کدامیک از عوامل زیر به ـ 95
 Infliximb الف)
 Etanercept ب)
 Golimumab ج)
 Omalimumab د)

 ها ترجیحا در ایجاد دفاع ضد ویروسی در سطوح پوششی نقش دارد؟کدامیک از انواع اینترفرون ـ 96
 IFN-λ د) IFN-γ ج) IFN-β ب) INF-α الف)

 با شود وهاي ادراري ـ تناسلی مشخص میهاي دهانی و زخمبا التهاب ملتحمه چشم، زخمزیر اختالل کدام  ـ 97
HLA-B51 ؟نیز ارتباط مثبت دارد 

 بیماري وگنر )الف
 بیماري بهجت )ب
 سندرم شوگرن )ج
 سندرم جاب )د

 :بجزسرفه درست است، همه موارد زیر درخصوص واکسن کامل سلولی سیاه ـ 98
 کند.العمر ایجاد میایمنی مادام )الف
 شود.دیفتري و کزاز تجویز میهاي در نوزادان غالبا همراه با واکسن )ب
 باشد.تشنج و آنسفالیت از عوارض آن می )ج
 تواند موجب آلرژي شود.می )د

 ؟شودنمیمحسوب  IIIهاي نوع کدامیک از موارد زیر جزو اینترفرون ـ 99
 IL-29 د) IL-28b ج) IL-28a ب) IL-27 الف)

 تري دارد؟در سطوح مخاطی، نقش مهم (AMP)هاي زیر در تولید پپتیدهاي ضدمیکروبی کدامیک از سلول ـ 100
 Goblet Cell الف)
 Paneth Cell ب)
 M Cell ج)
 Inter Epithelial Lymphocytes (IELs) د)

 موفق باشید
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