
 1400سال  علوم سلولی کاربرديرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 یو مولکول یسلول یولوژيب

 براي کدامیک از فرایندهاي زیر ضروري است؟ (signal sequence)وجود توالی سیگنال  ـ 1
 سنتز پروتئین سیتوزولی )الف
 ریبوزومسنتز واحدهاي پلی )ب
 mRNAاتصال ریبوزوم به  )ج
 اتصال ریبوزوم به شبکه اندوپالسمی )د

 شود؟هاي خود خارج میاز گیرنده SRPبا چه مکانیسمی  ـ 2
 NADHتشکیل  )د cAMPتشکیل  )ج GTPهیدرولیز  )ب ATPهیدرولیز  )الف

 غشایی دخالت دارد؟پروتئین کالترین در کدام فعالیت انتقال  ـ 3
 Pinocytosis د) Endocytosis ج) Phagocytosis ب) Diffusion الف)

 شوند؟ها توسط کدام ساختار برداشته میدر مسیر گلیکولیز، الکترون ـ 4
 ATP الف)
 +NAD ب)
 مولکول اکسیژن )ج
 Glyceraldehyde 3 phosphatas د)

 شود؟هاي اکتین توسط کدام پروتئین ثابت میانتهاي منفی فیالمنت ـ 5
 Titin د) Nebulin ج) Tropomodulin ب) capz الف)

 دسموزین در کدامیک از ساختارهاي پروتئینی زیر وجود دارد؟ ـ 6
 تروپومیوزین )د ریبونوکلئاز )ج االستین )ب کالژن )الف

 نقش پلکتین چیست؟ ـ 7
 تشکیل دهنده دسموزوم )الف
 هاي حد واسط ها و فیالمنتایجاد ارتباط بین میکروتوبول )ب
 هاي کراتینها با فیالمانارتباط دسموزوم )ج
 تشکیل دهنده همی دسموزوم )د

 ترین فسفولیپید در غشا پالسمایی کدام است؟فراوان ـ 8
 اتانول آمینفسفاتیدیل  )الف
 فسفاتیدیل کولین )ب
 فسفاتیدیل سرین )ج
 اسفنگولیپید )د

 هاي زیر نقش دارند؟هاي غشا هسته در انتقال کدام دسته از مولکولایمپورتین ـ 9
 rRNA د) snRNA ج) tRNA ب) mRNA الف)

 ) نقش دارند؟(Gap Junction منفذدارهاي زیر در اتصاالت کدامیک از پروتئین ـ 10
 Occludin د) کادهرین )ج کانکسین )ب اینتگرین )الف
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 2صفحه  
 

 شود؟نیتریک اکساید از طریق کدام عامل باعث شل شدن عضله صاف دیواره عروق می ـ 11
 cAMPافزایش  )الف
 cGMPافزایش  )ب
 Cافزایش پروتئین کیناز  )ج
 DAGافزایش  )د

 هاي زیر در انتقال پیام تکوینی نقش دارد؟کدامیک از پروتئین ـ 12
 NGF د) Neu ج) chapronin ب) Notch الف)

 :بجز ،تمام موارد زیر در مورد تلومراز صحیح هستند ـ 13
 د.روبه کار می DNAاي از آن به عنوان الگویی براي سنتز قطعه RNAبخش  )الف
 کند.اضافه می DNAهاي رشته 5'واحدهاي تکراري تلومر را به انتهاي  )ب
 کند.هاي خطی فراهم میمکانیسمی براي همانندسازي انتهاي کروموزوم )ج
 باشد.اي غنی از گوانین میتک رشته DNAقادر به شناسایی  )د

 واحد ساختاري اولیه کروماتین کدام است؟ ـ 14
 هاي همانندسازيحباب )الف
 هاي فیبروکروماتینیحلقه )ب
 نوکلئوزوم )ج
 هیستون )د

 ها صحیح است؟کدام گزینه در مورد رتروترانسپوزون ـ 15
 .ها هستندشامل دو گروه عناصر شبه رتروویروسی و رتروپوزون )الف
 .همانندسازي کامل هستندها در غیاب تلومرها، قادر به انجام رتروپوزون )ب
 ها هستند.هایی از رتروپوزوننمونه Copiaو  Ty ج)
 .هاي پروکاریوتی هستندگروهی از ترانسپوزون )د

 شود؟ژن به واسطه کدام رخداد حاصل مینتیآدر پاسخ به  IgGبه  IgMبادي از تغییر کالس آنتی ـ 16
 دوپلیکاسیون )الف
 میوزينوترکیبی  )ب
 mRNAپیرایش متنوع  )ج
 نوترکیبی سوماتیک )د

 شود؟در کدام گزینه یافت می (hair pin) ساختار سنجاق سري ـ 17
 ايدو رشته RNA د) ايتک رشته RNA ج) ايتک رشته DNA ب) ايدو رشته DNA الف)

 ها عبارتند از:یوکاریوت ها درچهار پروموتور شایع جهت بیان ژن ـ 18
 p2λ، ژن الکل اکسیداز، GAL1 ،Lacz الف)
 ، ژن الکل اکسیداز، ژن گلوکوآمیالز، ژن سلوبیوهیدروالزGAL1 ب)
 الز، ژن سلوبیوهیدروالز، ژن گلوکوآمیTrpAژن الکل اکسیداز،  )ج
 ژن گلوکوآمیالز، ژن سلوبیوهیدروالز ،tag0ژن الکل اکسیداز، پروموتور  )د
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 3صفحه  
 

 باشد؟از توانایی رونویسی بهتري برخوردار می lacدر کدامیک از موارد زیر پروموتور  ـ 19
 و غلظت پایین گلوکز و الکتوز  cAMPغلظت باالي )الف
 cAMPز و غلظت پایین الکتوز و غلظت باالي گلوک )ب
  cAMPز و غلظت باالي الکتوز و غلظت پایین گلوک )ج
  cAMPز و الکتوز و غلظت پایین ي گلوکغلظت باال )د

 :بجز ،صحیح است Pهمه عبارات زیر در مورد اجسام  ـ 20
 .گیرددر آنها صورت می mRNAتجزیه  )الف
 .گیرندها شکل میدر نتیجه تکامل لیزوزوم )ب
 .برداري در آنها وجود دارندهاي کالهکآنزیم )ج
 را در برمی گیرند.  miRNA-RISCکمپلکس )د

 کدام اسیدآمینه فقط داراي یک کدن ترجمه است؟ ـ 21
 تریپتوفان )د پرولین )ج لیزین )ب آرژنین )الف

 پلی زوم چیست؟ ـ 22
 .که بیش از یک ژن دارد mRNAیک رشته  )الف
 قرار دارند. mRNAچند ریبوزوم که روي یک رشته  )ب
 قرار دارند. mRNAچند ریبوزوم که روي چند  )ج
 باشند.می mRNAریبونوکلئازهاي یک رشته  )د

 افتد؟در کدام مرحله از تقسیم سلولی کراسینگ اوور اتفاق می ـ 23
 اینترکینز )د پروفاز یک )ج اینترفاز )ب پروفاز دو )الف

 رود؟هاي زیستی به کار میمولکول کدام روش براي جداسازي ـ 24
 اسپکتروفتومتري )الف
 اولتراسانتریفیکاسیون )ب
 میکروسکوپ الکترونی )ج
 سنجی مادون قرمزرنگ )د

 ؟تر استدقیق ،فعال هايسلول درصد تعیین در شناسایی و زیر هايروش از کدامیک ـ 25
 ELIZA د) ایمنوسیتوشیمی )ج FACS ب) MACS الف)

 گیرد، کدام است؟مورد بازرسی قرار می Check pointترین عاملی که توسط در مرحله میتوز مهم ـ 26
 شکسته شدن غشا هسته )الف
 ها به دوكاتصال تمام کروموزوم )ب
 جدا شدن کروماتیدهاي خواهري )ج
 هاتشکیل میکروتوبول )د
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 4صفحه  
 

 در ساختمان خود است؟ FADکدام سیستم داراي ریشه پروستاتیک  ـ 27
 NADH-CoQ reductase الف)
 CoaH2- cytochrome reductase ب)
 Succinate- coQ reductase ج)
 Cytochrome c oxidase د)

پروتون شود تمام وقایع که یک عامل توکسیک باعث افزایش نفوذپذیري غشاي میتوکندري براي درصورتی ـ 28
 :جزب ،دهدهاي کبدي رخ میزیر در سلول

 افزایش گلیکولیز )الف
 افزایش فعالیت پیروات کیناز )ب
 ATP synthase افزایش فعالیت  )ج
 ADPافزایش غلظت  )د

 کند؟گذاري میهاي منشعب اکتین را هستهکدام پروتئین تجمع فیالمان ـ 29
 Troponin د) Arpb2/3 ج) profilin ب) cofilin الف)

 مینه هستند؟آ اي عمدتا داراي کدام اسیدهاي گرانول مرکزي منافذ هستهپروتئین ـ 30
 آسپارتات ـ گلیسین )الف
 گلیسین ـ فنیل االنین )ب
 تریپتوفان ـ لوسین )ج
 آرژنین ـ لیزین )د

 شوند؟پس از تحریک باعث فعال شدن کدام دسته از فاکتورهاي رونویسی می TGFβهاي گیرنده ـ 31
 NFKβ د) STATs ج) β-Catenin ب) Smads الف)

 چیست؟ PI3Kدر مسیر   AKTنام دیگر ـ 32
 PKB د) PDK2 ج) PDK1 ب) PKA الف)

 چیست؟ JAK/STATدر مسیر  SOCSنقش پروتئین  ـ 33
 JAKافزایش فعالیت و فسفریالسیون  )الف
 STATافزایش فعالیت و فسفریالسیون  )ب
  JAK مهار فعالیت )ج
 STATمهار فعالیت  )د

 چه نقشی در ایجاد چنگال همانندسازي در مبدا دارد؟ Hu ـ 34
 شود.از محل توالی سیزده بازي می DnaAجهت جابه جایی  )الف
 شود.می DnaGباعث فعالیت  )ب
 کند.ایجاد ساختاري جهت تشخیص کمپلکس باز می )ج
 کند.را هیدرولیز می ATPو  DnaBزاد ساختن آبراي  )د
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 5صفحه  
 

 هاي زیر بیانگر مشخصات ژنوم میتوکندریایی انسان است؟کدامیک از گزینه ـ 35
 ست.ا پپتیدهاپلیژن آن رمزگذار  23ژن بوده که  37داراي  )الف
 ست.ا پپتیدهاژن آن رمزگذار پلی 13ژن بوده که  22داراي  )ب
 ست.ا پپتیدهاژن آن رمزگذار پلی 13ژن بوده که  37داراي  )ج
 ست.ا پپتیدهاژن آن رمزگذار پلی 16ژن بوده که  22داراي  )د

 سازد؟را برطرف می DNAهاي مولکولکدام آنزیم تنش پیچشی ایجاد شده در  ـ 36
 اگزونوکلئاز )د پلیمراز )ج توپوایزومراز )ب اندونوکلئاز )الف

 اي در انسان چیست؟ترین موتاسیون نقطهشایع ـ 37
 تبدیل سیتوزین به گوانین )الف
 تبدیل سیتوزین به تیمین )ب
 تبدیل اوراسیل به تیمین )ج
 تبدیل ادنین به اوراسیل )د

 شود؟مراز ساخته میتوسط کدام پلی micro RNA ـ 38
 RNA Poly I الف)
 RNA Poly II , DNA Poly I ب)
 RNA Poly II ج)
 RNA Poly II , DNA Poly II د)

 نماید؟گر با چه مکانیسمی رونویسی یک ژن هدف را متوقف مییک پروتئین سرکوب ـ 39
 سیوناستیال )الف
 داستیالسیون و متیالسیون )ب
 متیالسیون )ج
 دمتیالسیون )د

 در کدام ناحیه ژن قرار دارد؟ shine-Dalgarnoتوالی  ـ 40
 UTR '3 د) اینترون )ج UTR '5 ب) پروموتر )الف

 زیگوتن جزء کدام مرحله از تقسیم میوز است؟ ـ 41
 پروفاز دو )د متافاز دو )ج متافاز یک )ب پروفاز یک )الف

 کدام مولکول نقش آغازگر را دارد؟ ،سازي آپاپتوزیس از مسیر خارجیدر فعال ـ 42
 Caspase8 الف)
 Adaptor protein ب)
 Bcl2 ج)
 Fas ligand د)
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 6صفحه  
 

 باشند؟هاي توموري پستان میعلیه کدام گیرنده سلول Her2بادي مونوکلونال اختصاصی آنتی ـ 43
 هاي هورمون محرك رشدعلیه گیرنده )الف
 EGF2هاي علیه گیرنده )ب
 )ERهاي استروژن (علیه گیرنده )ج
 )PRهاي پروژسترون (علیه گیرنده )د

 است؟هاي کلسیمی مناسب استفاده از کدام تکنیک جهت بررسی کانال ـ 44
 patch-clamp الف)

 فلورسنت میکروسکوپی )ب
 RT-PCR ج)
 الکتروفورز دو بعدي )د

 :جزب ،هاي بیولوژیکی سلول دارندهاي زیر قابلیت فسفریله شدن را در واکنشهمه اسید آمینه ـ 45
 تیروزین )د ترئونین )ج والین )ب سرین )الف

مختص فسفاتیدیل اتانل امین و فسفاتیدیل سرین  ،هاي لیپیدي در غشاي پالسماییاز انتقال دهنده کدامیک ـ 46
 است؟

 Lipase د) Flopase ج) Scramblase ب) Flipase الف)

 شود؟اکسیژنه به آب در کدام اندامک سلول انجام میواکنش تبدیل آب ـ 47
 غشا )د هاریبوزوم )ج هالیزوزوم )ب هاپراکسی زوم )الف

 در اطراف خود چه پوشش پروتئینی دارند؟ ،گردندبرمی RERبه  Golgi (CGN) cisهایی که از شبکه وزیکول ـ 48
 AP3 complex د) Clathrin ج) cop I ب) cop II الف)

 کدام است؟هاي حرکتی در تاژك و مژك به ترتیب پروتئین ـ 49
 دینئین ـ نکسین )الف
 هاي شعاعیپره ـ دینئین )ب
 دینئین ـ  دینئین )ج
 نکسین ـ دینئین )د

 باشد؟نفوذ را از بین دوالیه لیپیدي غشا دارا می کمترینکدام عامل زیر  ـ 50
 O2H د) Urea ج) Trp ب) Na+ الف)

 

 یپزشک یشناس یمنیا

 باشد؟می نادرست 3FoxPهاي کدامیک از موارد زیر درخصوص سلول ـ 51
 مخاطی کم است. حدر سطو Treg FoxP3هاي مقدار سلول )الف
 شوند.هاي دوگانه مثبت یافت میها ابتدا در بین سلولاین سلول )ب
 شوند.دیده می 4TCD+هاي ها در بین سلولاکثر آن )ج
 شوند.نیز یافت میهاي عصبی ها در بافتاین سلول )د
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 7صفحه  
 

 :بجزند، هست مورد نیاز TFHهاي همه موارد زیر براي تولید و بلوغ سلول ـ 52
 ICOS-ICOSL د) BCL-6 ج) IFNγ ب) IL-21 الف)

 :بجزشوند، محسوب می 17Thهاي تولید هاي زیر از مهارکنندههمه سیتوکاین ـ 53
 IL-12 د) TGFβ ج) IFNγ ب) IL-4 الف)

هاي به سلول Tهاي سبب تقویت تمایز لنفوسیت IL-6و  IL-1ها به تنهایی یاهمراه با حضور کدام سیتوکاین ـ 54
TH17 شود؟می 

 IL-23و  IL-18 د) TGFβو  IL-17 ج) IL-23و  IL-21 ب) IL-21و  TGFβ الف)

 ؟کندایفا می +Treg CD4+ CD25هاي سازي سلولهاي زیر نقش مهمی در فعالمولکولکدامیک از  ـ 55
 CTLA-4 د) PD-1 ج) GITR ب) PDL-1 الف)

 :بجزهمه موارد زیر درخصوص بورسا فابریسوس درست است،  ـ 56
 در پرندگان است. Bهاي محل تولید لنفوسیت )الف
 کند.تا پایان عمر، فعالیت میدر پرندگان پس از تولد  )ب
 یک عضو لنفورتیکولر بوده و در باالي کلواك قرار دارد. )ج
 شود.بادي میبرداشت آن در طیور، موجب اختالل در تولید آنتی )د

 ؟ندارندنقش  1Thهاي بکر به سلول Tهاي برداري زیر در تبدیل سلولکدامیک از فاکتورهاي نسخه ـ 57
 STAT4 د) STAT3 ج) Tbet ب) STAT1 الف)

 شود؟تولید، متصل میتازه MHCIهاي در رتیکولوم آندوپالسمیک چگونه به مولکول TAPمولکول  ـ 58
 از طریق تاپاسین )الف
 از طریق کالنکسین )ب
 از طریق کالرتیکولین )ج
 هااز طریق چاپرون )د

 :بجزدرست است،  )Ii(همه موارد زیر در خصوص زنجیره نامتغیر  ـ 59
 کیلودالتونی است 30یک هترودایمر  )الف
 شود.متصل می MHCII αβبه هترودایمر  )ب
 کند.جلوگیري می MHCIIاز اتصال سایر پپتیدها به  )ج
 شود.می MHCIIموجب تشکل نهایی  )د

 شود؟جدا می MHCIIاست، توسط کدامیک از عوامل زیر از  Iiکه بخشی از  CLIPمولکول  ـ 60
 کاتپسین )د HLA-DM )ج HLA-DO ب) کاسپازها الف)

 :بجزدرست است،  D2NKGهمه موارد زیر در خصوص  ـ 61
 شود.به صورت هومودایمر عرضه می )الف
 شود.عرضه نمی 8TCD+هاي توسط سلول )ب
 است. DAP10 حضور ،الزمه عرضه آن )ج
 باشد.در انسان لیگاندهاي آن می Mic-Bو  Mic-A د)
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 8صفحه  
 

 :بجزشوند، هاي دفاع ذاتی محسوب میهاي زیر در زمره سلولهمه سلول ـ 62
 Tγδ د) NKT ج) B1هاي سلول )ب B2هاي سلول )الف

 کدام است؟ MSترین روش درمان بیماري در حال حاضر شایع ـ 63
 CD20بادي ضد آنتی )الف
 VLA4بادي علیه آنتی )ب
 (FTY720)فینگولیمود  )ج
 IFN-βاستفاده از  )د

هاي ایمنی را تقویت تواند پاسخهاي مونوکلونال میباديهاي زیر با استفاده از آنتیمهار کدامیک از مولکول ـ 64
 در درمان سرطان موثر باشد؟نموده و 

 CD40L د) CD28 ج) IL-2 ب) CTLA-4 الف)

 ؟نداردبادي تاثیري ژن و آنتیکدامیک از عوامل زیر در میانکنش بین آنتی ـ 65
 باديغلظت آنتی )الف
 باديافینیتی آنتی )ب
 بادياندازه پاراتوپ آنتی )ج
 ژنبادي به آنتینسبت آنتی )د

 گاما دلتا در کدام ارگان قرار دارند؟ Tهاي بیشترین تعداد لنفوسیت ـ 66
 GALT د) Thymus ج) Lymph Node ب) Spleen الف)

 شود؟مورفیسم در کدام لوکوس مالحظه مینسجی کالس یک، بیشترین میزان پلیدر مجموعه سازگاري ـ 67
 HLA-G د) HLA-C ج) HLA-B ب) HLA-A الف)

به فعالیت  ، منجرT (TCR)ژنی لنفوسیت هاي آنتیهاي زیر در مسیر انتقال پیام از گیرندهکدامیک از گزینه ـ 68
NFAT شود؟می 

 PLCγ1 Activation الف)
 GTP/GDP Exchange ب)
 Activation of PI-3 Kinase ج)
 Akt-mTOR د)

 :بجزباشند، دخیل می Kinase/AKT 3-PIمسیر  )triggering(اندازي هاي زیر در راههمه مولکول ـ 69
 T Cell Receptor الف)
 CD28 ب)
 IL-2 Receptor ج)
 CD69 د)

 دهد؟رخ می Tهاي در کدام دسته از سلول CD40Lباالترین میزان بیان  ـ 70
 شدهکمکی فعال T الف)
 سیتوتوکسیک T ب)
 ايخاطره T ج)
 واردشده به غدد لنفاوي T د)
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 چگونه است؟ (Naïve)در حال استراحت  Tهاي در سطح لنفوسیت IL-2 (IL-2R)وضعیت گیرنده  ـ 71
 αافینیتی پایین و بیان زنجیره  )الف
 αافینیتی باال و بیان زنجیره  )ب
 αافینیتی پایین و عدم بیان زنجیره  )ج
 αافینیتی باال و عدم بیان زنجیره  )د

 نقش دارد؟ Tهاي در افزایش افینیتی آن در سطح لنفوسیت IL-2Rکدام بخش از  ـ 72
 aγزنجیره  )د cγزنجیره  )ج βزنجیره  )ب αزنجیره  )الف

 نماید؟آرتریت روماتوئید و پسوریازیس چگونه عمل میآباتاسپت در درمان  ـ 73
 گردد.می CD28با  B7هاي مولکولقطع تماس موجب  )الف
 گردد.می CTLA4-Igبا  B7هاي موجب کاهش تداخل مولکول )ب
 نماید.عمل می CTLA4بادي منوکلونال بر علیه به عنوان آنتی )ج
 نماید.عمل می CD28یا  B7بادي منوکلونال بر علیه مولکول به عنوان آنتی )د

 :به غیر ازدهند، همه اعمال زیر را در تکامل تیموسی انجام می AIREهاي مجموعه ژن ـ 74
 هاي خوديژنکاهش بیان آنتی )الف
 گرخود واکنش Tهاي کاهش سلول )ب
 تاثیر بر روند گزینش منفی )ج
 تنظیمی Tهاي بر عملکرد سلولتاثیر  )د

 :بجزاي درست است، هاي خاطرههمه موارد زیر در مورد سلول ـ 75
 ترایجاد پاسخ قوي )الف
 ترایجاد پاسخ سریع )ب
 افزایش آپوپتوز )ج
 افزایش دوام پاسخ )د

 :بجزیابد، تدریج کاهش می ها به، تعداد همه سلولHIVپس از ابتال به عفونت  ـ 76
 کمکی T هايسلول )الف
 هامنوسیت )ب
 هاي دندریتیکسلول )ج
 NKهاي سلول )د

 صحیحهاي زیر در مورد دالیل حفظ و بقاي جنین در طول بارداري انسان به لحاظ ایمونولوژیک، تمام گزینه ـ 77
 :بجزباشد، می
 دنبال فعالیت مهاري سیستم ایمنی مادرضدالتهابی بههاي تولید سیتوکاین )الف
 هاي جنینشدن مسیرهاي کمپلمان بر علیه بافتعدم فعال )ب
 جنین بر روي جفت HLAمورفیک هاي کالسیک و پلیژنعرضه آنتی )ج
 در تشکیالت دسیدوآ NKهاي عملکرد ویژه سلول )د
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 NKهاي هاي ضدالتهابی و تولید ساختارهاي بافتی توسط سلولاز فعالیتکدامیک  در بارداري طبیعی، ـ 78
 گیرد؟دسیدوآیی انجام می

 نسجی بر روي جفت مورفیک سیستم سازگاريهاي پلیژنعرضه آنتی )الف
 هاي اکستراویلوسدر سطح تروفوبالست HLA-Cبیان مولکول  )ب
 اويهاي آسیمتریک توسط تشکیالت لنفباديتولید آنتی )ج
 هاتوسط تروفوبالست TGF-βتولید سیتوکاین  )د

 کدامیک از عوامل ایمونولوژیک زیر براي سالمت جنین خطرناك است؟ ـ 79
 Th2پروفایل سیتوکاینی  )الف
 M2هاي ماکروفاژي سیتوکاین )ب
 Th17هاي کاهش سلول )ج
 تنظیمی Tهاي کاهش سلول )د

هاي دکتین (که در شناسایی در انتقال سیگنال از مولکول (Adaptor Protein)هاي رابط کدامیک از مولکول ـ 80
 ها نقش دارند) دخالت دارد؟قارچ
 ASC د) CARD-9 ج) TRIF ب) MyD88 الف)

 پـس از درمـان، بیمـاري بـه شـکل: (VL)در تعداد معدودي از بیماران مبـتال بـه لیشـمانیازیس احشـایی  ـ 81
Post kalazar Dermal leshmaniasis (PKDL) هـا یابـد. تولیـد موضـعی کـدامیک از ویتامینتوسعه می

 تواند در بروز آن نقش داشته باشد؟می
 D د) C ج) B ب) A الف)

 شود؟آپوپتوز شناخته میحال  هاي درعنوان مارکر سلول هاي زیر بهکدامیک از مولکول ـ 82
 فسفا تیدیل کولین )الف
 فسفا تیدیل سرین )ب
 فسفا تیدیل تیروزین )ج
 فسفا تیدیل اینوزیتول )د

 دهد؟را هدف قرار می Bهاي طور اختصاصی لنفوسیت هاي زیر بهباديکدامیک از آنتی ـ 83
 Daclizumab د) Basiliximab ج) Rituximab ب) Tacilizumab الف)

 ؟نداردکدامیک از اجزاي زیر در بافر انتقال وجود  Western Blottingدر فرایند  ـ 84
 گلیسرول )د گلیسین )ج SDS ب) متانل )الف

 گیرد؟از چه سلولی منشاء می (Foam cell)در طی فرایند آترواسکلروزیس، سلول کفی  ـ 85
 سلماست )الف
 ماکروفاژ )ب
 لنفوسیت )ج
 سلول دندریتیک )د
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 و شودها و فاگوزوم مشخص میها و عدم ادغام لیزوزومبا اختالل در بلوغ لیزوزومزیر ناهنجاري کدام  ـ 86
م این بیماري ئشود نیز از عالاي مشخص میهاي روشن و موهاي نقرهآلبینیسم نسبی که با پوست و چشم

 ؟باشدمی
 بیماري آتاکسی تالنژکتازي )الف
 سندرم اومن )ب
 سندرم ویسکوت الدریچ )ج
 بیماري چدیاك هیگاشی )د

را به ماکروفاژها مخابره  »مرا بخور«هاي آپوپتوتیک، پیام ترین مولکولی که ظهور آن بر سطح سلولمهم ـ 87
 کند، کدام است؟می
 فسفاتیدیل کولین )د CD47 ج) CD31 ب) فسفاتیدیل سرین )الف

 ؟هستند هاي خونی مقاومنسبت به کدامیک از انگل b-Fy(a-(افراد گروه خونی  ـ 88
 تریپانوزوم کروزي )الف
 پالسمودیوم فالسیپاروم )ب
 پالسمودیوم ویواکس )ج
 شیستوزوما مانسونی )د

متداول  (AIH)هاي خودایمنی کبد در کدامیک از بیماري ANAو  (SMA)بادي ضد عضالت صاف اتوآنتی ـ 89
 است؟

 AIH-4 د) AIH-3 ج) AIH-2 ب) AIH-1 الف)

 :بجزدرست است،  )Natural Ab(بادي طبیعی هاي زیر در مورد آنتیهمه گزینه ـ 90
 عموماً داراي افینیتی پایینی هستند. )الف
 شوند.ها تولید میغالبا علیه پاتوژن )ب
 ها نقش دارند.طحال در تولید آن (MZ)مارژینال زون  Bهاي لنفوسیت )ج
 ها نقش دارند.صفاقی در تولید آن B1هاي لنفوسیت )د

 :بجزنقش دارند،  Bهاي زیر در بلوغ افینیتی لنفوسیت همه پدیده ـ 91
 ژنکاهش دز آنتی )الف
 تبدیل ایزوتیپی )ب
 هاي ایمونوگلوبولینموتاسیون سوماتیک در ژن )ج
 Bتکثیر لنفوسیت  )د

 دارد؟ کمتريکدامیک از عوامل زیر در افزایش حساسیت آزمون االیزاي ساندویچ تاثیر  ـ 92
 )کوتینگبستري (بادي افینیتی آنتی )الف
 ها)ها (الیهافزایش حجم همه محلول )ب
 نوع آنزیم مورداستفاده )ج
 مورداستفادهکننده بلوكنوع ماده  )د
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 ؟کنندنمیهاي زیر را بیان کدامیک از مولکول )Tfr(تنظیمی فولیکولی  Tهاي سلول ـ 93
 CD40L د) PD-1 ج) ICOS ب) GITR الف)

هاي کومنسال همه موارد زیر را شامل گوارش به باکتريپاسخ ایمونولوژیک در سطوح مخاطی دستگاه  ـ 94
 :بجزشود، می
 ترشحی IgAتولید  )الف
 ترشح موکوس )ب
 ترشح دیفنسین )ج
 Th17فعالیت مداوم  )د

 شود؟منتهی می Airway Hyper Responseهاي زیر در دستگاه تنفس به کدامیک از عفونت ـ 95
 پنومونیهمایکوپالسما  )الف
 کالمیدیا تراکومایتیس )ب
 توبرکولوز )ج
 پنوموکوك )د

 ؟شودنمیدر روش وسترن بالت از کدام تکنیک استفاده  ـ 96
 الکتروفورز )الف
 انتقال پروتئین )ب
 واکنش آنزیمی )ج
 Hybridizationریداسیون باپروب بهی )د

 :بجزباشد، ها صادق میمورد لوزههمه موارد زیر در  ـ 97
 ها را احاطه نموده است.کپسولی از جنس بافت همبند آن )الف
 باشند.می (Affrent)فاقد رگ لنفاوي وابران  )ب
 باشند.می Cripticداراي ساختار  )ج
 ماکروفاژها به فراوانی در بافت لوزه حضور دارند. )د

 پاتوژنز آسم مزمن کدام است؟سلول مهم در  ـ 98
 CTL د) TH9 ج) TH17 ب) TH3 الف)

 ؟باشدنمیکدامیک از اختالالت نقص ایمنی زیر، داراي الگوي انتقال وابسته به جنس  ـ 99
 IgMسندرم افزایش  )الف
 بیماري گرانولوماتوز مزمن )ب
 بیماري بروتون )ج
 سندرم چیدیاك هیگاشی )د

 شود؟هاي زیر استفاده میدر کدامیک از تکنیک IgGمنظور تخلیص  باکتریایی به Aاز پروتئین  ـ 100
 ژل فیلتراسیون )الف
 کروماتوگرافی میل ترکیبی )ب
 کروماتوگرافی تعویض یونی )ج
 موفق باشید    کروماتوگرافی مایعی با کارایی باال )د
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