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ه       فط ؤ   :ن  
  

گشتم كتاب تستي كه وقتي براي كنكور كارشناسي ارشد مطالعه مي كردم، هر چه  1379سال 

همان موقع تصميم گرفتم بـه جـائي   . جامع، كامل و با گزينه هاي درست منتشر شده باشد را نيافتم

امـا آنچـه امـروز در    . آوري كنم كه از هر لحاظ براي داوطلبان كنكور مفيد باشـد  برسم و كتابي جمع

  : هاي زير است جلدي است كه داراي ويژگي 40 اي دست شماست مجموعه

  طور كامل گزينش شده به PhD 96تا  64سواالت هر گرايش تقريباً از سال  -1

  بندي موضوعي كليه فصول بصورت كامالً تخصصي و مطابق با سئواالت كنكور طبقه -2

  و مدرسين آموزشگاه PhDها توسط اعضاء هيئت علمي، دانشجويان برتر  پاسخ به گزينه -3

  ط دانشجويان كارشناسي ارشد و كارشناسي آوري و ويراستاري تست ها توس جمع -4

ام خـدمت   اين كتاب هستم احساس مـي كـنم توانسـته    سومامروز كه در حال ويراستاري چاپ 

هاي  آوري سئواالت از گرايش از مشكالت ما در اين كتاب، جمع. كوچكي به جامعه علمي كشور نمايم

هاي ايـن سـئواالت    دي و پاسخ به گزينهبن آوري، تنظيم، طبقه واقعاً يك سال صرف جمع. مختلف بود

ها بواسطه  هاي متفاوت و بعضاً اشتباه در پاسخنامه هاي ارائه شده، و يا تغيير گزينه جواب گزينه. شد

ها عالوه بـر آنـاليز    در كليه كتاب. پيشرفت علوم در اين چند سال كار را دو چندان سخت نموده بود

هـا تغييـر    ها اصالح و گزينه اشت، سعي شد بسياري از تستگزينه اعالمي از طرف وزارت علوم و بهد

يكي از مزاياي اين كتاب اين است كه دانشجو عالوه بر مرور كليه سئواالت مي تواند به اهميت . نمايد

هـر مبحـث جهـت مطالعـه كنكـور پـي بـرده و        ) تعـداد سـئوال  (و كميت ) سختي و آساني(كيفيت 

تا به حال كتاب تستي با اين حجم، تعداد سئوال،  تحصيلمر طول صادقانه بگويم د. ريزي نمايد برنامه

بندي شكيل نديده بودم و اولين كتابي اسـت كـه بعـد از ترجمـه و تـأليف       هاي درست و طبقه گزينه

  .جلد كتاب از ايجادش لذت بردم بيست

  

  



 

 

ي و هـاي بـالين   هـاي تخصـص   هاي ظرافت اين كتاب، دارا بـودن سـواالت در گـرايش    از ديگر جنبه

كاريها و درياي علوم بـاليني نيـز    زيرا دانشجويان عالوه بر آگاهي بر نكات علوم پايه، با ريزه. پزشكي است

تري را براي شـركت   كه مطالعه نكات تستي علوم پايه و علوم پزشكي، ديد وسيع طوري هب. شوند آشنا مي

اند، مـثالً در   ك جزوه يا كتاب شدههاي اين مجموعه، گويا خود ي بعضي از فصل. كند در كنكور ايجاد مي

، واكسن، سرولوژي، ايمونوهماتولوژي، نقص ايمنـي، انگـار چنـد كتـاب علمـي تخصصـي       HIVقسمت 

 باعث مسرت است كه خوانندگان عزيز بر ما منـت . اند ها را در تست آورده برداري شده و نكات آن خالصه

 جلـدي  20همچنـين يـك مجموعـه     .نماينـد  يـادآوري نهاده و اشتباهات ما را در اين مجموعه بـه مـا   

درسنامه جامع كه محتوي نكات كليدي، خالصه و جديد براي كنكـور اسـت، منتشـر خواهـد شـد كـه       

جاي دارد از كليه عزيزان كه در تهيه ي پاسـخنامه ايـن اثـر بـه مـا      . خواهد بود IQBهاي  مكمل تست

  . ياري دادند تشكر نمايم

  )    وني، عف HIV(آقاي ياسر سياوشي  -1

  ) عفوني، واكسن(دكتر داود اسماعيلي  -2

  ) ايمونوهماتولوژي(دكتر نادر وظيفه شيران  -3

  )سرولوژي(دكتر مهدي مهدوي  -4

  )ايمونولوژي قارچ(دكتر مهدي قربانيان  -5  

  )ايمونولوژي انگل(دكترحسين وزيني  -6

  )هماتولوژي(خانم سوده نامجو  -7

  )ژنتيكايمونو(خانم معصومه متجلي  -8
 

در تايپ و خانم ناهيـد رفيعـي   و خانم آرده در پايان از آقاي كاظم نعمتي در ويراستاري، خانم شمسي صمدي 

 .كنم آرايي اين مجموعه صميمانه تشكر مي در صفحه
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     صحيح است؟ (hapten)كدام جمله يا جمالت در مورد هاپتن  .1
  . مولكول كوچكي كه به تنهايي قدرت تحريك سيستم ايمني را ندارد -1
  . نمايد مي هاپتن پس از اتصال به يك ماكرومولكول خودي يا بيگانه قدرت تحريك سيستم ايمني را پيدا -2
  . دارنداي  ساختمان شيميايي پيچيده ها هاپتن -3
  .هاپتن جهت اتصال به آنتي بادي نياز به كمك حامل دارد -4
    4و  1) 2    3و  1) 1
   2و  1) 4     4و  2، 1) 3

  )77مدرس  -ارشد ايمني (   ي زير صحيح نيست؟ ها از گزينه يك كدام .2
  . شود مي است كه بر عليه آن حتماً آنتي بادي ساختهاي  آنتي ژن ماده) 1
  . ي متفاوت حيواني مختلف استها خاصيت آنتي ژني يك مولكول در گونه) 2
  . خاصيت آنتي ژني بستگي به دوز آنتي ژن دارد) 3
  . خاصيت آنتي ژن بستگي به ماهيت بيوشيميايي آن دارد) 4

زرگتـر قـادر بـه    شود و به صورت محلول و جدا از يك مولكول ب مي ي زير يك هاپتن محسوبها از مولكول يك كدام .3
  )84 -85ارشد ايمني (  تحريك سيستم ايمني همورال و توليد آنتي بادي نيست؟

  .ليزوزيم كه در اشك و بزاق وجود دارد) 1
  . شود مي استفاده Aي استرپتوكوك گروه ها پني سيلين كه در عفونت) 2
  . ين مقدار را در سرم داردتر بيشكه در بين اجزاي كمپلمان  )3C(جزء سوم كمپلمان) 3
  . آنتي بادي مونوكلونالي كه بر ضد زنجيره كاپا توليد شده است) 4

  )84-85ارشد ايمني (  ي وابسته به تيموس، كدام گزينه غلط است؟ها در رابطه با روند پاسخ ايمني بر ضد آنتي ژن  .4
  . نيست ها ناسايي آنتي ژني عرضه كننده آنتي ژن، قادر به شها بدون مشاركت سلول Tلنفوسيت ) 1
  . ي پلي ساكاريدي را ندارندها ، توانايي شناخت اكثر آنتي ژنT يها لنفوسيت) 2
  . ندارند ها را در پروتئين (Discontinuous)ي ناپيوسته ها ، توانايي شناخت اپي توپTي ها لنفوسيت) 3
  . نمي آيد به وجود ها ، خاطره ايمونولوژيك براي آنتي ژنTي ها در لنفوسيت) 4

 سؤاالت

  و ايمونوژنهاژنآنتي:فصل اول



  
 

 10 فصل اول سؤاالت

  )79 -80ايمني  دكتري(  اشتباه است؟  ها كدام گزينه در مورد اپي توپ .5
  .شوند مي شناسايي Bو  Tي ها بخشي از ساختمان آنتي ژنها هستند كه به وسيلة لنفوسيت ها اپي توپ) 1
  . نسبت به عوامل دناتوره كننده مقاومند (.Continuous E)ي پيوسته ها اپي توپ) 2
  .كنند مي را شناسايي (.Discontinuous E)ي ناپيوسته ها عمدتاً اپي توپ Tي اه لنفوسيت) 3
  .شوند مي شناسايي Bي ها ي پيوسته و ناپيوسته توسط لنفوسيتها اپي توپ) 4

كه در سطح آنتي ژنهاي پروتئيني قرار دارند همه ويژگيهاي  (Continuous Sequentiale)ي پيوسته ها اپي توپ  .6
  )80-81ايمني  دكتري(  :جززير را دارند به 

  .شوند مي شناسايي Tي ها توسط لنفوسيت ها برخي از اين اپي توپ) 1
  .يا جنبش زياد دارند High Mobility ها اپي توپ) 2
  .ي ناپيوسته، به حرارت و عوامل دناتوره كننده مقاوم ترندها در مقايسه با اپي توپ) 3
4 (Hydrophobic هستند.  

  )80-81ايمني و قارچ  دكتري(  وند در انسان نبايستي مورد استفاده قرار گيرد؟چرا ادجوان كامل فر  .7
  . چون حاوي كورينه باكتريوم است) 2  . شود مي چون موجب ايجاد گرانولوم) 1
  .شود مي موجب افزايش ترشح آنتي بادي) 4  .شود مي موجب افزايش بقاء آنتي ژن در بدن) 3

  )84 -ايمني دكتري(  شوند؟ تمان آنتي ژن توسط كدام نوع سلول شناسايي ميدر ساخ Conformationalي ها اپي توپ .8
    CD8سلولهاي ) B    2سلولهاي  )1
 NKسلولهاي ) CD4    4سلولهاي) 3

  ي برخوردار خواهد بود؟تر بيشاز ايمونوژنيسيته  يك كدامدر صورت تشكيل پليمر هر يك از سكانسهاي زير،   .9
1 (Glu-Glu-Glu  2 (Glu- Tyr-Val    )85 -ايمني دكتري(  
3 (Glu- Lys- Gly  4 (Glu - Tyr- phe  

  )64 -كارداني به كارشناسي(   كه بتواند سيستم ايمني را وادار به توليد آنتي بادي نمايد، كدام است؟اي  ماده  .10
  هاپتن) 4  (Carrier)حامل ) 3  ايمونوژن) 2  آنتي ژن) 1

  )71و  64 -كارداني به كارشناسي(  دهد چيست؟ مي ژنكوچكترين جزء يك مولكول بزرگ كه به آن خاصيت آنتي  .11
  يك اسيد چرب ) 4  يك منوساكاريد ) 3  يك اپي توپ) 2  يك اسيد آمينه) 1

  )66 -كارداني به كارشناسي (  كند؟ مي ، ظرفيت آنتي ژن را تعيينها از اجزاء تشكيل دهنده آنتي ژن يك كدام .12
  مونوساكاريدها) 4  كلئيك اسيدهاي نو) 3  ها اپي توپ) 2  اسيدهاي آمينه ) 1

  )71 -كارداني به كارشناسي ( كند؟ مي كدام ماده در نقش يك ماده اختصاصي براي آنتي ژن در واكنشهاي دفاعي شركت .13
  ترانسفر فاكتور) 4  اينترفرون دو ) 3  اينترفرون يك ) 2  اينترفرون گاما) 1

  )71-72ارشد ايمني (  شود چيست؟ يم كوچكترين جزء يك مولكول بزرگ كه بر ضد آن آنتي بادي ساخته  .14
  يك اپي توپ) 4  يك اسيد چرب) 3  يك منوساكاريد) 2  يك اسيد آمينه) 1

  )73-74ارشد ايمني (   اشتباه است؟  ها ي زير در مورد آنتي ژنها از توصيف يك كدام   .15
  . ي بزرگ با منشاء آلي هستندها اغلب مولكول ها آنتي ژن) 1
  .شود، اپي توپ نام دارد مي شناسائي Tو يا  Bنفوسيت بخشي از آنتي ژن كه توسط ل) 2
  .شود مي انجام Tپاسخ ايمني هومورال بر ضد پلي ساكاريد منحصراً با كمك لنفوسيت ) 3
  .شركت دارند Bو  Tي ها هر دو گروه لنفوسيت ها در پاسخ ايمني بر ضد پروتئين) 4
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  )73-74ارشد ايمني (  ؟ي زير در مورد اپي توپ اشتباه استها از توصيف يك كدام   .16
  .وجود دارد ها در ساختمان اوليه آنتي ژن (Continuous)اپي توپ پيوسته ) 1
  .وجود دارد ها اغلب در ساختمان دوم، سوم يا چهارم مولكول (Discontinuous)ي ناپيوسته ها اپي توپ) 2
  .باشد) يوستهپيوسته و ناپ(ژن پروتئيني نمي تواند داراي هر دو نوع اپي توپ  يك آنتي) 3
  .كنند توپ، سيستم ايمني را وادار به يك پاسخ ايمني قوي مي ي پروتئيني بخاطر دارا بودن تعداد زيادي اپيها ژن آنتي) 4

  )73-74ارشد ايمني (  ؟ نماييدتعيين  ها گزينه اشتباه را در مورد هاپتن  .17
  . در بدن نمي باشدهاپتن مولكول كوچكي است كه به تنهائي قادر به توليد آنتي بادي ) 1
شوند و در بدن اشخاص مستعد موجب بروز يـك   مي محسوب ها پني سيلين و برخي داروهاي ديگر در زمره هاپتن) 2

  . شوند پاسخ ايمني مي
  . اپي توپ وجود ندارد ها در ساختمان هاپتن) 3
  .شود مي توليد IgEدر بدن آنتي بادي از كالس  ها در شرايط مناسب، بر ضد هاپتن) 4

  )75 -76ارشد ايمني، ميكروب (   اشتباه است؟ ها ي زير در مورد آنتي ژنها از توصيف يك كدام   .18
  .ي بزرگ با منشاء آلي هستندها اغلب مولكول ها آنتي ژن) 1
  .ي پيوسته و ناپيوسته هستندها اغلب داراي اپي توپ ها پروتئين) 2
  .هستند (Continuous Epitope)پلي ساكاريدها فاقد اپي توپ پيوسته ) 3
  .ي عرضه كننده آنتي ژن شناسائي كنندها قادر نيستند آنتي ژن را بدون كمك سلول Tي ها لنفوسيت) 4

باعث شده است كه اين مواد در مقايسه با پلي ساكاريدها آنتي ژن قوي تري  ها همه خصوصيات زير در مورد پروتئين  .19
  )75 -76ارشد ايمني، ميكروب (  :  باشند، به جز

  توانائي ايجاد سلولهاي خاطره در بدن) 2  اشتن تنوع اپي توپ در زنجيره مولكولد) 1
  دارا بودن پيوندهاي مضاعف بين مولكولي) 4  (Thymus-Dependent)تابع تيموس بودن ) 3

  ؟نماييدتعيين  (Discontinuous E)گزينه صحيح را در مورد اپي توپ ناپيوسته   .20

  )77-78، قارچ ارشد ايمني، ميكروب، ويروس، انگل(
  . از يك رديف اسيد آمينه متوالي تشكيل شده است) 2  . شود مي شناسائي TCRتوسط ) 1
  .كنند مي در اثر حرارت تغيير) 4  . مقاوم هستند ها در برابر اثر آنزيم) 3

 شوند؟ توانند به آنها متصل ها مي ها شناسائي شده و لكتين هاي شيميايي زير توسط لكتين از ساختمان يك كدام  .21

  )81 -بيوتكنولوژي دارويي  دكتريو  79- 80ارشد ايمني ( 
  ها ليپوپروتئين) 4  ليپيدها ) 3   ها پروتئين) 2  قندها) 1

 :صحيح است، به جز (Epitope) ها ي زير در مورد اپي توپها همه گزينه  .22

  )79 - 80ارشد ايمني، ميكروب، هماتو، ويروس،انگل، قارچ (  
  .ي پيوسته و ناپيوسته هستندها داراي اپي توپ (Globular P)ي كروي ها پروتئين) 1
  .ي پيوسته و ناپيوسته هستندها قادر به شناسائي اپي توپ Bي ها لنفوسيت) 2
  .هستند ها در پروتئين (Denaturing)ي ناپيوسته و مقاوم به عوامل دناتوره كننده ها اپي توپ) 3
  .كنند مي ا شناسائيي پيوسته رها عمدتاً اپي توپ Tي ها لنفوسيت) 4

  )81-82ارشد ايمني، ميكروب، ويروس، قارچ(  اشتباه است؟  ها ي زير در مورد اپي توپها از توصيف يك كدام   .23
  . هستند ها قادر به شناسائي اپي توپ Tو  Bي ها لنفوسيت) 1
  . در ساختمان اوليه زنجيره مولكولي آنتي ژن وجود دارد (Continuous)اپي توپ پيوسته ) 2
  . در ساختمان سوم و چهارم زنجيره مولكولي آنتي ژن وجود دارد (Discontinuous)اپي توپ ناپيوسته ) 3
  .يك آنتي ژن پروتئيني نمي تواند داراي هر دو نوع اپي توپ پيوسته و ناپيوسته باشد) 4
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  )82-83رشد ايمني، ميكروب ا(  :جز به. گردد ي زير ميها تزريق توأم آنتي ژن و ادجوانت كامل به بدن باعث همه پديده .24
  . ماند مي آنتي ژن مدت بيش تري در محل تزريق باقي) 1
  . شوند مي ماكروفاژها فعال) 2
  . يابد مي توليد آنتي بادي بر ضد آنتي ژن افزايش) 3
  .تأثير ندارد (CMI)بر سيستم ايمني سلولي ) 4

  )83-84ارشد ايمني (  انتخاب كنيد؟  (Discontinuous)ي ناپيوسته ها گزينه درست را در مورد تعريف اپي توپ  .25
  . شود مي متصل Fabاسيد آمينه دارد كه به صورت خطي به  6حدود ) 1
  . سكانس اسيدهاي آمينه آن متوالي نيست) 2
  .آيد مي ي ديگر به وجودها سكانس اسيدهاي آمينه آن با تركيب با پروتئين) 3
  .ايجاد نمي كنددناتوره شدن پروتئين تغييري درساختار آن ) 4

  )83-84ارشد ايمني (  شود چيست؟ مي كوچكترين جزء يك مولكول كه بر ضد آن در بدن آنتي بادي توليد  .26
  يك اپي توپ) 4  يك راديكال بزرگ ) 3  يك مونوساكاريد ) 2  يك پپتيد ) 1

   )83-84ارشد ايمني، ميكروب (   ميكروارگانيزم موجود در ادجوانت كامل فروند كدام است؟   .27
  BCG) 2  باسيل سل انساني تخفيف حدت يافته ) 1
  باسيل سل آتيپيك زنده) 4  باسيل سل كشته شده ) 3

  )67 -كارداني به كارشناسي(   كدام فاكتور زير در افزايش قدرت ايمني بخشي آنتي ژن دخالت ندارد؟  .28
    وزن مولكولي آن) 2    بار الكتريكي آن ) 1
  ي ژنهاي خوديشباهت آن با آنت) 4    قابليت هضم آن ) 3

  )67 -كارداني به كارشناسي(   ي است؟ تر بيشكدام ماده معموالً داراي خواص آنتي ژني   .29
  ليپيدها) 4  كربوهيدرات) 3  ها پروتئين) 2  اسيدهاي نوكلئيك ) 1

  )69 -كارداني به كارشناسي (   شود؟  مي در چه صورت بر ضد هاپتن توليد آنتي بادي  .30
  مخلوط با پروتئين) 4  مخلوط با ادجوانت ) 3  يب با قندترك) 2  تركيب با پروتئين ) 1

  )69 -كارداني به كارشناسي (   چه موادي هستند؟  Adjuvants ها ادجوانت  .31
  . جزء ساختماني هاپتن هستند) 2  . جزء ساختماني آنتي ژن هستند) 1
  .دهند مي زايشقدرت ايمني سازي هاپتن را اف) 4  .دهند مي قدرت ايمني زايي آنتي ژن را افزايش) 3

  )66 -كارداني به كارشناسي(   :  تواند مي است كهاي  هاپتن ماده  .32
  .به تنهايي موجب فعال شدن سيستم كمپلمان گردد) 2  . به تنهايي با آنتي بادي اتصال يابد) 1
  .با پيوند كوواالنس با آنتي بادي متصل گردد) 4  . به تنهايي موجب توليد آنتي بادي متصل گردد) 3

  )73-كارداني به كارشناسي(   تعريف در مورد هاپتن درست است؟ كدام  .33
  .تواند آنتي بادي در بدن توليد كند مي به تنهايي) 2  .به تنهايي قادر به توليد آنتي بادي در بدن نيست) 1
  .شود مي ترشح Tتوسط لنفوسيتهاي ) 4  .شود مي ترشح Bتوسط لنفوسيتهاي ) 3

  گويند؟ مي كنند، چه مي ولكول پروتئين خاصيت ايمونوژنيك پيدابه موادي كه تنها با اتصال به م  .34

  )74 -كارداني به كارشناسي(
  ادجوانت) 4  هاپتن) 3  آلرژن) 2  اپسونين ) 1

 گويند؟ دهد چه مي مي به بخشهايي از مولكول آنتي ژن كه به طور اختصاصي با آنتي بادي واكنش .35

  )75 -كارداني به كارشناسي(
  هاي اسيد آمينه گروه) 4  فاگوزوم) 3  اتوپپار) 2  اپي توپ ) 1
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کردم، فروشـنده بـه   IQBعنوان ناشناس تقاضاي خرید کتاب تست فروشی بهدر یک کتابروزیک 

.هاي تست انتشارات دیگري را به من پیشنهاد داد، کتابIQBهايکتابجاي 
پرسیدم چرا؟ اواز

کننـده،  باشد لـذا گـیج  هاي رشته هاي ارشد و دکتري میتستيشامل همهIQBهاي کتاب:گفت

از طرفـی سـؤاالت سـایر    .ها را نداريگویی به همه آنزیاد و خسته کننده است و شما فرصت پاسخ

.استIQBهاي تست هم در کتابPh.Dها و سؤاالت رشته
آن فروشنده کتاب سؤاالت چند سال گذشته ارشد را به من معرفی کرد و گفت ایـن کتـاب خـاص    

کارشناسی ارشد است و تعداد سؤاالت کم است و فقط مربوط به رشته خودت است و راحت همه را 

.توان مطالعه کنیمی
IQBهاي تست من این چند جمله را در مورد کتاب.اما دوستان عزیز بیایید کمی با هم صادق باشیم

.نویسم خودتان قضاوت کنیدمی
تـر از سـال قبـل اسـت     کنکور کارشناسی ارشد و دکتري به خصوص وزارت بهداشت هر سـال سـخت  

گیر کنکور کارشناسـی  فساکثر سؤاالت سخت و ن.که ظرفیت پذیرش هم کم شده استخصوص اینبه

سؤاالت دکتري، تکـراري کارشناسـی ارشـد    %70ارشد مربوط به سؤاالت دکتري است از طرفی تقریباً 

تـوان سـؤاالت   هاي اخیـر ارشـد و دکتـري اسـت کـه مـی      طور کلی از روند طرح سؤاالت سالبه.است

مرتبه در کنکـور رتبـه اول   4هایی که اینجانب توانستمیکی از علت.گویی کردهاي آینده را پیشسال

زنـی و اعتقـاد   تسـت -3تکرار -2تندخوانی -1:اند ازبشوم صادقانه بگویم سه اصل مهم بود که عبارت

هاي مختلف در تمام مقـاطع کنکـور مطالعـه و در    هاي مختلف باید تستدارم به جاي خواندن رفرنس

.تر کنیمت خود را متنوعها را خودمان تغییر داده و بانک تسمرحله بعد این تست



هاي مختلـف دو مثـال   و اثبات تکراري بودن سواالت در رشتهIQBهاي جا براي لزوم مطالعه تستدر این

.ها مطمئناً براي شما جالب استام که مطالعه این تستآورده
:چنین آمده است93در سؤال دکتري ایمنی سال 

تري برخوردار است؟ یوع بیشهاي نقص ایمنی از شیک از بیماريکدام

IgAکمبود انتخابی )IgM2کمبود انتخابی )1

هیپوگاماگلوبولینمی گذاري کودکان )4کمبود جزء ترشحی )3

باشـد بـه شـکل زیـر     می81که مربوط به بورد سال 91با شماره IQBکتاب 323يهمین سؤال در صفحه

:تکرار شده
ترین بیماري نقص اولیه چیست؟ شایع

جورج دي)4کمبود کمپلمان )IgA3کمبود )2بروتون )1

بـه نظـر شـما بـا ایـن      .استIgAشود کمبود سال پیش مطرح شده می11جالب است که جواب این سؤال که 

یست؟ ایمنی ضروري نPhDسؤال آیا خواندن سؤاالت بورد که ویژه متخصصان بالینی است براي 

:مثال دیگر
:چنین طرح شده که)75سوال -321يصفحه-IQBکتاب (1382در کنکور علوم پایه پزشکی سال 

هاي نقص ایمنی اولیه در نتیجه موتاسیون در ژن تیروزین کیناز سلول یک از بیماريکدامBاست؟

IgAکمبود انتخاب )2سندروم دي جورج )1

سندروم ویسکوت آلدریچ )4اگاماگلوبولینمی )3

:طرح شده بدین شرح346يدر کنکور کارشناسی ارشد ایمنی در صفحه1393همین سؤال در سال 
شود؟هاي زیر میمنجر به کدام یک از بیماريBنقص در آنزیم تیروزین کیناز سلول 

Hyperسندرم )1 IgM2( آگاماگلوبولینمی وابسته بهX

کمبود ایمنی شایع متغیر)IgG24کمبود انتخابی زیر کالس )3

پس در یک مقایسه کوچک مشـخص شـد کـه تعـدادي از     .شود آگاماگلوبولینمیجالب است جواب هر دو سؤال می

و علـوم پایـه   82تکراري سؤاالت بـورد تخصصـی بـالینی سـال     93و92سؤاالت کنکور ارشد و دکتري ایمنی سال 

.باشندمی82پزشکی سال 
شود که کدام کتاب در ایران چاپ شده که هم سؤاالت بـورد و ارتقـاء را دارد و هـم    حال این سؤال مطرح می

سؤاالت علوم پایه را در کدام تمام سواالت کارشناسی ارشد و دکتري را در خود جا داده است؟ جواب چیـزي  

).IQB(نیست جز بانک سواالت ایران 



هـاي  کارشناسی ارشد و دکتـري در رشـته  93و92تا سؤال مربوط به سال 2که کرد چه کسی باور می

هاي رفرنس براي کنکور بیاییم بر خواندن کتاباند؟ آیا بهتر نیست عالوهشدههاي قبل طرحدیگر در سال

هـا  هاي سخت، متنوع و زیاد همه رشتهآیا تجربه  تست.تر کار کنیمهاي مختلف را بیشهاي رشتهتست

کند؟ما را بهتر آماده نمی

تـرین کتـاب حاضـر در    بهترین و کاملIQBهاي در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که مجموعه تست

يدر واقع مطالعـه ایـن کتـاب معـادل خریـدن کلیـه      .و دکتري استارشدایران براي آمادگی در کنکور 
سؤاالت -4کارشناسی ارشد غیرایمنی -3کارشناسی ارشد -2علوم پایه پزشکی -1هاي زیر استکتاب

.سؤاالت ارشد وزارت علوم-6کاردانی علوم آزمایشگاهی -5بورد و ارتقاء 
سؤال کار بسیار بزرگی است که محصول زحمت کلیـه شـاگردان و همکـاران    7000واقعاً پاسخ به حدود 

ت خواهـد بـود یـا تغییـر داده     هاي آینده ایمنی شناسی قطعاً یا تکراري همین سـؤاال بود و سؤاالت سال

هـاي زیـاد و آنـالیز    کنیم قبولی در کنکور محصول مطالعـه تسـت  در آخر توصیه می.ي این سؤاالتشده

.امیدوارم این اثر کمکی موثر در قبولی شما داوطلب عزیز باشد.هاست نه مطالعه منابع متعددسایر گزینه
در.شـد ئوفی نبود این مجموعه سنگین کامل نمـی پرواضح است اگر زحمات و پیگیري سرکار خانم ر

ترین قسـمت  ها که سختواقع همکاري بین اساتید و ویرایش علمی و اضافه کردن سؤاالت و پاسخ آن

از استاد عزیز آقاي عبداللهی که مبحث ایمونوهماتولوژي، آقاي .کار بود بر عهده خانم سحر رئوفی بود

را کامـل نمودنـد صـمیمانه    HIVمسعود دانیالی که مبحث علی سعیدي که مبحث سرولوژي و آقاي

.کنیمتشکر می
در پایان از خانم ناهید صداقت که در ویرایش نهایی کمک شایایی نمودند تشکر و قـدردانی بـه عمـل    

انـد  آرایی و پیگیري امور چاپ صمیمانه ما را یـاري نمـوده  آورم و از خانم آرده که در تایپ، صفحهمی

.سپاسگزارم

یا علی 

احمد خلیلی
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  )4(گزينه  .1

توپ هستند كـه بـه تنهـايي قـادر بـه تحريـك        هايي ساده، كوچك، با وزن مولكولي كم و معادل يك اپي ها مولكول هاپتن
جهـت تحريـك سيسـتم    . بادي ضد خود متصل شوند اما قادرند به تنهايي به آنتي. باشند سيستم ايمني و ايجاد پاسخ نمي

 . متصل نمود) كرير(ن، بايد هاپتن را با پيوند كوواالن به يك ايمونوژن پروتئيني بادي عليه هاپت ايمني و توليد آنتي

  )1(گزينه  .2
بنـابراين  . صاصـي ضـد خـود در سيسـتم ايمنـي واكـنش بدهنـد       تموادي هستند كه بتوانند بـا گيرنـده اخ    ها ژن آنتي

 . شدبا ژني الزاماً ايمونوژن نمي اما هر آنتي. نيز هستند  ژن ها، آنتي ايمونوژن

براي بدن ميزبان، سـاختمان ژنتيكـي ميزبـان،      ژن بيگانگي آنتي: ها به عوامل مختلفي شامل ژن زايي آنتي قدرت ايمني
،  ژن ، دوز، هتروژني و تنـوع آنتـي   ژن جنس ميزبان، شكل، وزن مولكولي، بار الكتريكي، تركيب شيميايي يا ماهيت آنتي

  . و استفاده به همراه ادجوان بستگي دارد  ژن ورود آنتي قابليت حالليت و هضم آن و همچنين به راه

زايي عوامل ايمني

 ژن وابسته به آنتي
  ژن جنس آنتي

  وزن مولكولي
  ژن ساختمان آنتي

  

 ژن غيروابسته به آنتي

  ژنتيك ميزبان
  استفاده با ادجوان

  راه تزريق به ميزبان
  بيگانگي

  )2(گزينه  .3

امـا  . هـاي پروتئينـي هسـتند و قابليـت تحريـك سيسـتم ايمنـي را دارنـد         ها مولكول بادي ليزوزيم، اجزاء كمپلمان و آنتي
 . شود بادي مي ء آنتيهاي ايمونوژن مثل آلبومين قادر به القا سيلين يك هاپتن است و تنها در صورت اتصال با پروتئين پني

 پاسخنامه

  و ايمونوژن ها ژن آنتي: فصل اول



  
 

 10 پاسخنامه فصل اول
 )4(گزينه  .4

  : (T independent)هاي مستقل از تيموس  ژن و آنتي (T dependent)هاي وابسته به تيموس  ژن مقايسه آنتي

Ag  Agهاي وابسته به تيموس  Agهاي غيروابسته به تيموس  

براي توليد  Tنياز به همكاري سلول  - 
Ab  توسط سلولB  

+   -  

  هاي تكراري توپ داراي اپي  هاي متنوع توپ اپي داراي  ها توپ تنوع اپي - 

 )Ti-2بر عليه  2IgGگاه( IgMعمدتاً   IgGعمدتاً   ها بادي توليدشده بر عليه آن آنتي

  +)ندرتاً ( -   +  ايجاد خاطره - 

  ساكاريدي اغلب پلي  اغلب پروتئيني  ماهيت شيميايي - 
  مثال - 

Grهاي باكتري Oژن  آنتي  مونالسال) فالژله( H  ژن آنتي  ،
  ها ساكاريدي ميكروب هاي پلي كپسول

هسـتند كـه توسـط    ) خطـي (هـاي پيوسـته    تـوپ  تنها قادر به شناسايي اپي Tهاي  الزم به تذكر است كه لنفوسيت* 
  . شوند عرضه مي، MHC، به صورت قطعات پپتيدي در كنار مولكول  ژن هاي عرضه كننده آنتي سلول

 )3(گزينه  .5

، متصـل  Tبـادي يـا گيرنـده سـلول      ژني مولكول آنتي است كه به ناحيه اتصال آنتي  ژن توپ بخشي از مولكول آنتي اپي
 : بر دو نوعند Agها از لحاظ ساختمان و محل قرارگيري آنها در مولكول  توپ اپي. شود مي

مرهـاي هـم جـوار،    وبه علت پيوندهاي كوواالن بين مون :ا خطييا متوالي ي (Continuous)هاي پيوسته  توپ اپي -1
هـا شـامل انـواع     شوند به همين دليل به عوامـل دنـاتوره كننـده مقاومنـد و در تمـام انـواع مـاكرومولكول        تشكيل مي

داراي  هـا  هـا در پـروتئين   تـوپ  هر يك از اين اپي. ساكاريدها، ليپيدها و اسيدهاي نوكلئيك وجود دارند ها، پلي پروتئين
  . باشد منوساكاريد مي 4- 6اسيدآمينه، و در قندها حدود  6حدود 

بـا واسـطه    پـروتئين خـوردگي   در اثـر چـين   :يا شكلي يـا فضـايي   (Discontinuous)هاي ناپيوسته  توپ اپي - 2
وامـل  در اثـر ع . گردنـد  هاي غير همجوار در كنار هم تشكيل مي پيوندهاي غيركوواالن و در نتيجه قرارگيري بنيان

تنهـا در  . هـاي فضـايي سـطحي، هيـدروفيل و بـا جنـبش فـراوان هسـتند         تـوپ  اپي. روند دناتوره كننده از بين مي
 . هاي كروي وجود دارند پروتئين

هـا و   موجـود در سـاختمان دوم، سـوم و چهـارم پـروتئين     ) هـاي فضـايي   شاخص(هاي ناپيوسته  توپ اپي Bهاي  سلول
هـاي پيوسـته موجـود در     تـوپ  فقـط اپـي   Tدر حالي كـه سـلول   . كنند ناسايي ميش هاي پيوسته را توپ همچنين اپي

بـه همـين   . دهنـد  شوند، مورد شناسايي قرار مـي  ها را كه به صورت پپتيدهاي خطي عرضه مي ساختمان اول پروتئين
  . هاي طبيعي و دناتوره را از همديگر تمايز دهند ، قادرند پروتئينTبرخالف  Bهاي  دليل سلول



  
 

 و ايمونوژنهاژنآنتي 11

  :Agتوپ در  ي اپي سهمقاي
  توپ فضايي اپي  توپ خطي اپي  ويژگي

Linear sequential  هاي ديگر نام
Non conformational  

Dissquential 
Conformational   

اي و  پروتئين رشته ،ها ساختمان اول پروتئين  هايي قرار دارند ژن در چه آنتي
  ساكاريدها ي پلي در طول رشته

  روتئينفقط در ساختمان فضايي پ
  )دوم و سوم و چهارم(

  -   +  مقاوم به دناتوره شدن
  +  + Bشناسايي توسط 
  -   +  Tشناسايي توسط 

  فقط از جنس پروتئين  خطي قندي، خطي پپتيدي  توپ جنس اپي
  )4(گزينه  .6

خطـي ايجـاد   هاي پيوسته كه به واسطه قرار گرفتن چند اسيدآمينه يا منوساكاريد با پيوند كوواالن در سـاختمان   توپ اپي
بـه حـرارت و عوامـل دنـاتوره كننـده مقاومنـد و حتـي        . قـرار گيرنـد   Agتوانند در سطح يـا درون مولكـول    شوند مي مي
 . مراجعه كنيد 5براي توضيح بيشتر به سؤال . گيرند هاي خطي داخلي بعد از دناتوره شدن، در دسترس قرار مي توپ اپي

 )1(گزينه  .7

تـرين   روب سل كشته شـده انسـاني و امولسـيون آب و روغـن اسـت، يكـي از قـوي       ادجوان كامل فروند كه شامل ميك
ايـن  . شود با قدرت زياد استفاده مي Abهايي است كه در حيوانات آزمايشگاهي براي تحقيقات و يا براي توليد  ادجوان

ادجـوان كامـل   . شود مي شود چون داراي اثرات التهابي قوي است و باعث القاء گرانولوم ادجوان در انسان استفاده نمي
  . كند را تقويت مي (DTH)و هم ايمني سلولي ) IgGبه ويژه توليد (فروند هم ايمني همورال 

  ها مكانيسم اثر، ويژگي  اجزا  ادجوان
+ روغن + آب  )CFA(كامل فروند 

 كشته شدهمايكوباكتريوم 

 APCو مولكول چسبان در  MHCIIمحرك بيان كمك محرك و 
و گرانولوم  CMI ،DTHمحرك  ،ژن آنتي افزايش فاگوسيتوز

  غيرقابل استفاده در انسان ،IgGمحرك  ،ژن رهاسازي تاخيري آنتي
  ژن رهاسازي تاخيري آنتي ،APCژن توسط  افزايش برداشت آنتي  روغن+ آب   ناقص فروند
ISCOM  Open Cage like 

structure containing  
cholesterol and 

mixture of Saponin 

هـاي پروتئينـي    ژن و انتقـال آنتـي   APCبـه سـلول   ) ادغام(فيوز 
دنبـال آن مسـير    كـه بـه   APCويروسي يا توموري به سيتوپالسم 

MHCI ) كالسI ( وCTL   شـود لـذا محـرك     فعـال مـيCross 

priming )باشد مي) عرضه متقاطع.  
الومينيوم 

هيدروكسيد 
آلومينيوم فسفات 

)Alum(  

  APCژن توسط  رداشت آنتيافزايش ب  ژل آلومينيوم هيدروكسيد
  ژن افزايش زمان رهاسازي آنتي

  بادي محرك قوي توليد آنتي
  )CMI(عدم تحريك ايمني سلوالر 
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  ها مكانيسم اثر، ويژگي  اجزا  ادجوان

ادجوان الوم همراه 
پپتيد مشتق از  دي

  مايكوباكتريوم

ژل هيدروكسيد آلومينيوم 
پپتيد  همراه موراميل دي

)MDP(  

  ژن افزايش برداشت آنتي
  ژن افزايش زمان رهاسازي آنتي

  هاAPCافزايش كمك محرك بر 
ادجوان الوم همراه 
  بردتالپرتوسيس

ژل هيدروكسيد آلومينيوم 
  همراه بردتال كشته شده

افزايش  ،ژن افزايش زمان رهاسازي آنتي ،ژن افزايش برداشت آنتي
  هاAPCكمك محرك بر 

IL12  تحريك   ادجوان بيولوژيكAPC، 1هدايت پاسخ بهTH  

HSP  تحريك   ادجوان بيولوژيكAPC،  حفظ ساختمانAg، ويروس و تحريك پاسخ ضد تومور  
  )1(گزينه   .8

سلول  TCRرا شناسايي كنند اما  Agهاي فضايي در ساختمان  توپ توانند اپي هاي غشايي مي Igتوسط  Bهاي  سلول
T هاي خطي پپتيدي است كـه پـس از هضـم     توپ فقط قادر به شناسايي اپيAg در APC  در شـيار ،MHC   عرضـه

 . ژني هستند هاي آنتي توپ فاقد گيرنده براي شناسايي اپي NKهاي  سلول. اند شده

 )4(گزينه  .9

كمتـرين ايمنوژنيسـيته را    1ژني بيشتر باشد، ايمنوژنيسيته بيشتر است، بنـابراين گزينـه    هرچه تنوع در سكانس آنتي
حتي با  Agزايي يك  يكي از فاكتورهاي مهم در قدرت ايمني  ژن تيوجود اسيدهاي آمينه حلقوي در ساختمان آن. دارد

 . وزن مولكولي كم است و از ميان آنها تيروزين از بقيه مهمتر است

  )2(گزينه  .10

از نـوع هومـورال،   (ايمونوژن موادي هستند كه توانايي تحريك سيستم ايمني و بـرانگيختن پاسـخ ايمنـي اختصاصـي     
 . را پس از ورود به بدن، داشته باشند) سلولي و يا غالباً هر دو

  )2(گزينه  .11

شـناخته شـده و بـر عليـه آن     ) BCRيـا   TCR(كه توسط سيستم ايمني   ژن هايي از يك مولكول بزرگتر آنتي قسمت
در واقـع  . شـود  ژنيـك ناميـده مـي    توپ يا شاخص آنتـي  شود، اپي ايجاد مي) Abبا واسطه سلول و يا (پاسخ اختصاصي 

 . باشد مي Tژني سلول  و گيرنده آنتي  ژن بادي يا بين آنتي و آنتي  ژن كننده اختصاصيت واكنش بين آنتي توپ تعيين اپي

  )2(گزينه  .12

هسـتند كـه در سـاختمان     (active region)هـا نقـاط فعـال     تـوپ  اپي. ژني است توپ بيانگر يك ظرفيت آنتي هر اپي
 . باشند و ايمونوژنيسيته مي ژنيسيته ها و قندها وجود دارند و عامل آنتي پروتئين

  )4(گزينه  .13

 )4(گزينه  .14

 . مراجعه كنيد 11به پاسخ سؤال 

  )3(گزينه  .15

توپ كه توانايي اتصال اختصاصي به اجزاي ايمني اختصاصي را داشـته باشـد    مولكولي بيگانه از جنس آلي و داراي اپي
شـوند و در پاسـخ عليـه آنهـا      بندي مـي  تيموس دستههاي مستقل از  ژن ساكاريدها در زمره آنتي پلي. نام دارد  ژن آنتي
 . مراجعه كنيد 4براي توضيح بيشتر به پاسخ سؤال . كنند شركت مي Bهاي  سلول

  )3(گزينه  .16

 . مراجعه كنيد 4به پاسخ سؤال 
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  )3(گزينه  .17

و ) هـا  يوتيـك ب آنتـي (سـيلين   بسياري از داروها مثل پنـي . ژني است توپ يا يك ظرفيت آنتي هر هاپتن معادل يك اپي
تواننـد بـه    آلبومين، گلوبين و پپتيدهاي سنتتيك مي. شوند ها محسوب مي در زمره هاپتن) داروهاي ضد درد(آسپرين 

كنـد كـه    سيلوئيل را توليد مي سيلين بعد از تجزيه در بدن گروه فعالي به نام پني پني. عنوان حامل هاپتن عمل نمايند
در ايـن  . آلبومين را بدهـد  -لبومين متصل شده و تشكيل كونژوگه پني سيليوئيل هاي سرم مثل آ تواند به پروتئين مي

هـاي   بـادي  آنتـي . گـردد  توپ بيگانه شناسايي شده و پاسخ ايمني عليه آن ايجاد مـي  سيليوئيل به عنوان اپي هنگام پني
براي توضيح بيشتر به . كنند سيلين دخالت توانند در ايجاد يك پاسخ آلرژيك به پني ايجاد شده بر ضد اين كونژوگه مي

 . مراجعه كنيد 12پاسخ سؤال 

 )3(گزينه  .18

سـاكاريدها فاقـد    امـا پلـي  . باشـد  منوساكاريد مـي  4-6توپ پيوسته وجود دارد و طول آن حدود  ساكاريدها اپي در پلي
 . توپ ناپيوسته هستند اپي

  )4(گزينه  .19

 . مراجعه كنيد 4به پاسخ سؤال 

  )4(گزينه  .20

ايـن  . قادر به شناسـايي آنهـا نخواهـد بـود     TCRروند بنابراين  از بين مي APCاپيوسته پس از هضم در هاي ن توپ اپي
شوند و پيونـدهاي غيركـوواالن    هاي غيرهمجوار اسيدهاي آمينه در كنار هم تشكيل مي ها از قرار گرفتن بنيان توپ اپي

 . گردد تخريب ميها به دناتوراسيون و  توپ بين آنها باعث حساس بودن اين نوع اپي

  )1(گزينه  .21

لكتين متصل شونده به . باشند ها هستند كه قادر به اتصال به قندها مي ها و گليكوپروتئين اي از پروتئين ها دسته لكتين
. باشـد  هـا مـي   كند و جزء خانواده كولكتين يك پروتئين پالسمايي است كه به عنوان اپسونين عمل مي (MBL)مانوز 

MBL ها و گليكوليپيدهاي سـطح   كه معموالً در گليكوپروتئين(هاي با انتهاي مانوز و فوكوز  ربوهيدراتپالسمايي به ك
. باشند ها مي در بافت ريه نيز جزء لكتين Aو  Bهاي سورفكتانت  پروتئين. شود متصل مي) سلول ميكروبي وجود دارند

شوند  كه هر كدام به قندهاي خاصي متصل مينوع لكتين با منشاء حيواني و گياهي شناخته شده  80تاكنون بيش از 
 . گيرد و بر اين اساس طبقه بندي آنها صورت مي

  )3(گزينه  .22

 . مراجعه كنيد 5به پاسخ سؤال 

  )4(گزينه  .23

 . مراجعه كنيد 5به پاسخ سؤال 

  )4(گزينه  .24

شـوند تـا    بدن تزريـق مـي  زايي ضعيف هستند، به  هايي كه از لحاظ ايمني ژن موادي هستند كه همراه آنتي ها ادجوانت
 : مكانيسم عمل ادجوانت شامل موارد زير است. افزايش دهند  ژن پاسخ ايمني بدن را بر عليه آن آنتي

و كند كردن روند آزادسازي آن، افزايش احتمالي پايـداري كمـپلكس پپتيـد     Agافزايش پايداري، غلظت و نيمه عمر 
MHC- ،تحريك  ، افزايش التهاب، تحريك تشكيل گرانولومAPC  هـاي چسـبان، افـزايش     ، افـزايش مولكـولMHC ،

  . ها در موضع تزريق و خاصيت ميتوژني تشديد انفجار تنفسي، ايجاد ضايعات پاتولوژيك به واسطه اجتماع لوكوسيت
بـادي يـا قـدرت     بادي در خون يا ايمني سلولي در اثر افزايش تيتر آنتي عوامل فوق در مجموع سبب افزايش دوام آنتي

  .گردد تزريقي مي  ژن يمني سلولي گرديده و در نهايت باعث كاهش مقدار آنتيا
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 )2(گزينه  .25

 .مراجعه كنيد 5به پاسخ سؤال 

  )4(گزينه  .26

 . مراجعه كنيد 11به پاسخ سؤال 

  )3(گزينه  .27

 7ل براي توضيح بيشتر به پاسـخ سـؤا  (امولسيون آب و روغن + ميكروب سل كشته شده انساني : ادجوانت كامل فروند
 ).مراجعه كنيد

  )4(گزينه  .28

 . مراجعه كنيد 2به پاسخ سؤال 

  )2(گزينه  .29

) هـا  مثـل كپسـول بـاكتري   (سـاكاريدها   هاي پروتئينـي و در درجـات بعـدي پلـي     ها، ماكرومولكول ترين ايمونوژن قوي
.) هـاي قـوي هسـتند    ژن ساكاريدها آنتي ها و پلي طور كلي پروتئين به. (باشند مرها مي پپتيدهاي صناعي و ساير پلي پلي

هاي ضعيفي هستند مگر اينكـه بـا    و اسيدهاي نوكلئيك ايمونوژن) هاي استروئيدي مثل هورمون(ليپيدها، استروئيدها 
 .ها ها يا ليپوپروتئين مثل نوكلئوپروتئين. يك حامل پروتئيني همراه شوند

، اسيدهاي نوكلئيك و اسـتروئيدها بـا بـيش از    ليپيدها >ساكاريدها  اي و پلي هاي رشته پروتئين >كروي  هاي پروتئين
KD 000/100 وزن مولكولي و پلي پپتيدهاي صناعي.  

 )1(گزينه  .30

و به صورت ) كرير(باشد كه با پيوند كوواالن در تركيب با يك پروتئين  هاپتن زماني قادر به تحريك سيستم ايمني مي
 . كونژوگه باشد

  )3(گزينه  .31

شوند تا پاسخ ايمني عليـه آن   زايي ضعيف دارند، تزريق مي هايي كه ايمني ژن ها موادي هستند كه همراه آنتي ادجوانت
هـا را افـزايش    زايـي ايمونـوژن   ها موادي هسـتند كـه قـدرت ايمنـي     به عبارت ديگر ادجوانت. را افزايش دهند  ژن آنتي
به همراه ادجوانت بـه بـدن بايـد      ژن براي تزريق آنتي. دهندتوانند به هاپتن خاصيت ايمونوژنيسيته ب دهند، اما نمي مي

 .كرد نه كونژوگه (mixed)را با ادجوانت مخلوط   ژن آنتي

  )1(گزينه  .32

 . مراجعه كنيد 1به پاسخ سؤال 

 )1(گزينه  .33

 . مراجعه كنيد 1به پاسخ سؤال 

  )3(گزينه  .34

 . مراجعه كنيد 1به پاسخ سؤال 

  )1(گزينه  .35

 . اجعه كنيدمر 11به پاسخ سؤال 

  )3( گزينه .36

 . مراجعه كنيد 2به پاسخ سؤال 

  )2(گزينه  .37

 . مراجعه كنيد 29به پاسخ سؤال 
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  )4(گزينه  .38

 . مراجعه كنيد 29به پاسخ سؤال 

  )3(گزينه  .39

 . مراجعه كنيد 1به پاسخ سؤال 

  )2(گزينه  .40

 . مراجعه كنيد 29به پاسخ سؤال 

  )2(گزينه  .41

 . مراجعه كنيد 11به پاسخ سؤال 

  )3(گزينه  .42

 . مراجعه كنيد 11به پاسخ سؤال 

  )4(گزينه  .43

 . مراجعه كنيد 29به پاسخ سؤال 

  )1(گزينه  .44

 . مراجعه كنيد 11به پاسخ سؤال 

  )2(گزينه  .45

 . مراجعه كنيد 12به پاسخ سؤال 

 )3(گزينه  .46

ترين  كه به ژل آلومينيوم معروف است، رايج 3AL(OH).تركيبات آلومينيوم به ويژه فسفات يا هيدروكسيد آلومينيوم
 . شود مي IgEباشد و از لحاظ ايمني همورال بيشتر باعث توليد  ادجوانت مورد استفاده در انسان مي

  )4(گزينه  .47

 . مراجعه كنيد 4به پاسخ سؤال 

 )1(گزينه  .48

 . مراجعه كنيد 11به پاسخ سؤال 

 )1(گزينه  .49

 . مراجعه كنيد 11به پاسخ سؤال 

 )4(ه گزين .50

 . مراجعه كنيد 2به پاسخ سؤال 

 )2(گزينه  .51

 . مراجعه كنيد 24به پاسخ سؤال 

   )2(گزينه  .52
  .زاست ژن التهاب هم بدون واسطه آنتي Agي  واسطه ادجوانت هم به

هـاي محـرك    كمپلكس. گفته شد درست هستند 46و  24هاي  همانطور كه به ترتيب در پاسخ سؤال 3و  1هاي  گزينه
  ژن توان آنتـي  هايي هستند كه به واسطه آن مي ها ادجوانت ISCOMيا  (Immuno Stimulating Complex)ايمني 

 CTLبـه   MHC-Iدر نهايـت بـه واسـطه      ژن پروتئيني محلول را وارد سيتوپالسم سلول عرضه كننده كرد و اين آنتي
كـه از   Quil Aوزيـدي بـه نـام    اين ادجوانت عبارتسـت از گليك .) باشند مي Cross primingمحرك . (گردد عرضه مي

 . آيد عصاره پوست درختي در آمريكاي جنوبي بدست مي
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