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سوال 2:

:

.

همه گزینه ها در مورد بیمارى آگاماگلوبینمى وابسته به کروموزوم X صحیح است به جز 

گزینه صحیح : عالئم بیمارى از ابتداى تولد قابل تشخیص مى باشد
توضیح  :

این بیمارى، همانگونه که از نام آن برداشت مى شود، با فقدان گاماگلوبولین در خون توصیف شده و یکى از شایع ترین بیمارى هاى نقص ایمنى ارثى و 
نمونه اولیه نقص تکامل سلول B است.

.

.

بیماران مبتال به فقدان گاماگلوبولین در خون وابسته به کروموزومX  بطورمعمول داراى مقادیر کم یا غیرقابل تشخیص ایمونوگلوبولین، فقدان یا کاهش 
هستند  سلول هاىB  در خون محیطى و بافت هاى لنفاوى، فقدان مراکز زایا در گره لنفى و فقدان پالسماسل ها در بافت ها 

بدلیل جهش ها یا حذف هائى در ژن رمزگذار آنزیمى بنام تیروزین کیناز بروتون )Btk( ایجاد شده و منجر به نقص در تکامل سلول هاى B پس از 
د مرحله Pre-B در مغز استخوان مى شو 

اختالل هاى خودایمن در تقریبا 02% بیماران به دلیل هاى نامعلومى ایجاد مى شود. برخى نقایص اولیه آنتى بادى ها ممکن است از ابتداى تولد 
مشخص شوند اما برخى دیگر ممکن است با افزایش سن خود را نمایان سازند.

معموال  با افزایش سن و نه در بدو تولد به دنبال بروز عفونت هاى راجعه سیستم تنفسى فوقانى و تحتانى که چندین نوبت باعث بسترى شدن بیمار مى شود 
و همچنین سایر عفونت هایى مانند سلولیت و عفونت هاى دستگاه گوارش احساس ضعف و خستگى مزمن فرضیه وجود بروتون براى پزشک مطرح مى 

گر دد.

https://telegram.me/joinchat/BSg6QT-C0bqyzHOC3FoCwA
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سوال19:
داراى همه ى خصوصیات زیر هستند به جز : FDC  سلول هاى

بیان نمى کنند الف. مولکول MHCII را 
ب. از مغز استخوان منشا مى گیرند

ج. خاصیت فاگوسیتى ندارند
د. آنتى ژن را پروسس نمى کنند و به صورت ایمینوکمپلکس شناسایى و عرضه مى کنند

این سلول ها در واقع صرفا از نظر نام شباهت به دندرتیک سل هاى کالسیک و شناخته شده براى ما دارند اما اساسا به طور کلى متفاوت هستند 
از نظر منشا و ویژگى هاى عملکردى و نقشى که در بروز پاسخ هاى ایمنى ایفا مى نمایند

سلول هاى  FDCدر واقع اسکلت مستحکمى در شکل دهى به ژرمینال سنتر محسوب مى شوند و به عنوان یک جایگاه براى عرضه ایمونوکمپلکس ها 
به سنتروسیت ها عمل مى کنند .اما عرضه ى آنتى ژن در این مورد با عرضه ى آنتى ژن توسط دندرتیک سل ها متفاوت مى باشد.در واقع FDC صرفا 

به عنوان یک نمایشگاه عمل مى کنند که محصولى را به طور آماده عرضه مى کنند اما دندرتیک سل ها پروسس را انجام و محصول پروسس خود را 
توسط MHCII عرضه مى کنند .

سلول هاىFDC  در پاتوژنز HIV نیز نقش پر رنگى را دارند چون به عنوان یکى از اقامتگاه هاى این ویروس مهلک عمل مى کنند و در مراحل 
انتهایى بیمارى FDC ها هم در نهایت متالشى مى شوند.

بنابراین (از مغز استخوان منشا مى گیرند ) گزینه صحیح براى این سوال مى باشد.

. سوال فوق در واقع از کتاب ابوالعباس و بخش مربوط به بروز پاسخ هومورال بر علیه آنتى ژن هاى پروتئینى طرح گردیده است
در صفحه 261 ویژگى هاى FDC به صورت تیتروار ذکر شده است .

سوال 5:

؟ کدام پاتوژن با تولید مولکول decoy mhc پاسخ NK سل را مهار مى کند

CMV : گزینه صحیح

 NK ) در واقع پرچم سفید را بھ یکی از کشنده ترین سلول ھای ایمنی بدن انسان یعنی سلول ھای کشنده طبیعی MHC-I سلول ھای بدن ما با بیان
. سل ھا ) نمایش می دھند و از این طریق از مرگ خود را نجات می دھند

در یک اتفاق جالب سایتومگال ویروس موشی در یک ترفند ھوشمندانھ decoy mhc را تولید و با این شیوه NK سل ھا را فریب می دھند.در 
واقع CMV موشی پرچم سفید مانند آن چھ سلول ھای انسانی در دست دارند را برای خود فراھم می نماید.(CMV موشی=عمروعاص!)

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در

۷



سوال 11:

؟ منبع عمده اینترلوکین 23 در سیستم ایمنى کدام سلول و هدف اصلى این اینترلوکین چیست

TH17 گزینه صحیح: ماکروفاژها و سلول هاى دندرتیک القاء تکثیر سلول هاى

.

: سوال 72

کدام گزینه در مورد گیرنده هاى سایتوکاینى نوع یک صحیح نیست ؟

گزینه ى صحیح : تمامى آن ها دایمر هستند

) Hematopoietin Receptor Family ( توضیح : گیرنده نوع یک سایتوکاین ها یا

این گیرنده ها دایمر یا ترایمر هستند داراى یک زنجیره اتصال به لیگاند و یک یا چند زنجیره ى دخیل در سیگنالینگ هستند.زنجیره ى دخیل در 
سیگنالینگ معموال بین چند گیرنده ى سایتوکاینى مختلف مشترك مى باشد.بنابراین گزینه اى که به دایمر بودن اشاره میکند پاسخ صحیح تست مى 

. باشد

بر اساس اینکه گیرنده هاى سایتوکاینى نوع یک از کدام زنجیره ى مشترك دخیل در سیگنالینگ استفاده مى کنند این خانواده سایتوکاینى خود به 
د. زیر گروه هاى مختلفى تقسیم مى شو

IL-2, IL-4. IL-7, IL-9, IL-15, and IL-21 : استفاده مى کنند γc یا CD132 گروهى که از

GM-CSF IL-5 : استفاده مى کنند CD122 گروهى که از

IL-6, IL-11, and IL-27 : براى سیگنالینگ استفاده مى کنند GP130 گروهى که از

. تمامى این گیرنده هاى سایتوکاینى از مسیر JAK-STAT signaling استفاده مى کنند

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در
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: سوال 10 

همه ى گزینه هاى زیر در مورد MDSC ها صحییح است به جز :

گزینه صحیح : با مهار تولید پر اکسید نیتروژن سلول هاىT  فعال را مهار 

مى کنند.

توضیح : مکانیسم هاى متعددى وجود دارد که MDSC ها با استفاده از آن ها سیستم ایمنى را به شدت سرکوب میکنند .یکى از این مکانیسم ها 
عبارت است از:

سلول هاى MDSC مولکول هاى اکسید کننده ترشح میکنند. H2O2 باعث از دست رفتن زنجیره ى زتا ى  TCRمیشود وپراکسى نیتریت باعث 
نیتریته شدن اجزاى سیگنال رسانى TCR میشو د.

پس همانطور که مالحظه میفرمایید طراح محترم در گزینه ى یک دقیقا مطالب را بر عکس بیان نموده است .در واقع تولید پراکسى نیتریت توسط 
MDSCها در نهایت پاسخT  سل بر ضد تومور را سرکوب مى نماید.

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در
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سوال 12:

؟ مهم ترین گیرنده ى کموکاینى که در نقش گیرنده هاى کمکى براى HIV عمل مى کنند کدام یک از موارد زیر مى باشند

گزینه صحیح : CXCR4 بر سطح لنفوسیت هاى T و CCR5 بر سطح ماکروفاژها و لنفوسیت هاى T خاطره اى

توضیح : بهترین توضیح پاراگرافى است در این مورد که در صفحه ى 478 در کتاب ابوالعباس وجود دارد:

سوال 24:

فراوان ترین گروه لمفوسیت هاى T ساکن در پوست طبیعى انسان کدام گزینه است ؟

لمفوسیت هاى T خاطره اى

توضیح : مهمترین نکات لمفوسیت ها و پوست به طور خالصه عبارت اند از:

.

در پوستT سل هاى فراوانى وجود دارد که بیشترین تعداد آن ها 59 درصد از نوع memory هستند.

از کل لمفوسیت هاى پوستى 98 درصد درون درم هستند و فقط 2 درصد از آن ها در اپى درم هستند لمفوسیت هاى T درمال بیشتر در 
جایگاه هاى perivascular and perifollicular هستند و از نوع both CD4+ and CD8+ cells هستند.

دد 

تعداد اندکى از این لمفوسیت هاى خاطره اى در اپى درم حضور دارند و اینتگرین CD103 را بیان مى کنند که به لیگاند خود بر روى 
. اپیتلیال سل ها بیان  میشوند

ین لمفوسیت هاى پوستى بعد از مواجه با آنتى ژن ها به انواعى از لمفوسیت هاى افکتور نظیر Th1, Th2, Th17, and Treg تبدیل مى 
. شوند

لمفوست T گاما دلتا در بسیارى از اختالالت التهابى پوست به عنوان منبعى براى تولید IL17 عمل مى کند.

point_right:  @ImmunologyToday:

د. :white_check_mark:لمفوست T گاما دلتا در بسیاری از اختالالت التھابی پوست بھ عنوان منبعی برای تولید IL17 عمل می کن

در پوست 2 × 1010 (دو ضرب در 10 به توان 10 ) لمفوسیت T وجود دارد.

تعداد زیادى از این لمفوسیت هاى T فنوتیپ خاطره دارند و فاقد بازچرخش هستند و در واقع ساکن همیشگى پوست هستند و از غدد لمفاوى 
به پوست مهاجرت کرده اند.که به آن ها resident memory T cells گفته مى شود.

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در
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سوال 7:

کدام یک از آنتى ژن هاى تومورى زیر بیشترین میزان ایمونوژنسیته را دارد ؟

گزینه صحیح : آنتى ژن هاى حاصل از ویروس هاى انکوژنیک

از بین آنتى ژن هاى تومورى آنتى ژن هاى حاصل از ویروس هاى انکوژن به عنوان ایمونوژن ترین آنتى ژن ها محسوب مى شوند.چرا که مهمترین اصل 
در تعیین میزان ایمونوژنى بیگانگى محسوب مى شود و این نوع از آنتى ژن ها از تفاوت الزم برى ایجاد ایمونوژنى باال برخوردار هستند.

: سوال 6

د؟ از کدام گزینه براى تکثیر پلى کولونال لمفوسیت هاى T استفاده نمى شو

گزینه صحیح : مونوکلونال آنتى بادى ضد CD25 که روى ذرات بید قرار گرفته است.

این سوال چندین نوبت در آزمون هاى قبلى عینا تکرار شده براى تکثیر پلى کولونال لمفوسیت هاى T از محرك هاى لکتینى یا آنتى بادى هاى مونوکلونال 
د. متصل به بید مانند Anti CD3 و Anti Cd28 استفاده مى شو

سوال 8:

؟ کدام دسته از سایتوکاین هاى زیر قادرند از سنتز پروتئین هاى ویروسى جلوگیرى کنند و ژنوم ویروسى را تکه تکه کنند

گزینه صحیح : اینتر فرون هاى آلفا و بتا

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در
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: سوال 16

؟ کدام گزینه در مورد CTL ها غلط است
. گزینه صحیح : پرفورین توسط حفرات ایجاد شده با گرانزیم وارد سلول مى شود و آپوپتوز را القا میکند

. پرفورین ها هستند که بعد از پلیمریزه شدن منافذى را در غشا ایجاد مى کنند و باعث ورود گرانزیم ها به درون سلول هدف مى شوند

: سوال 1

گزینه ى ب

: سوال 3

گزینه ج

عملکرد زیرگروههاى لمفوسیتى به سایتوکین هایى بستگى دارد که تولید مى کنند .TH17 از جمله زیرگروههاى کلیدى لمفوسیت هاى T محسوب مى 
شود که به طور خالصه مهم ترین سایتوکاین هایى که تولید میکند عبارت است از :

 اصلى ترین عملکرد TH17 فراخوانى نوتروفیل ها به موضع عفونت مى باشد .در واقع عامل ایجاد نوعى التهاب تحت عنوان التهاب نوتروفیلى یا نوع سه 
. التهاب مى باشد

.  سایتوکاین IL17 تولید شده توسط TH17 عامل محرك پپتیدهاى ضد میکروبى مانند دیفنسین و کاتلسیدین مى بشد
دد.  اینترلوکین 22 از این سلول در سطوح اپى تلیالى تولید مى شود و سبب تقویت سد مخاطى با تقویت برهمکنش سلول هاى اپى تلیالى مى گر

 اینترلوکین 21 تولیدى توسط Th17 نقش هاى متفاوتى را دارد که مهم ترین آن نقش محورى در وقایع مربوط به مرکز زایگر مى باشد.این سایتوکاین 
براى تمایز TFH و همچنین خود TH17 ضرورى مى باشد.در واقع TH17 به صورت اتوکرین بر روى خود IL21 را تولید و ترشح میکند.همچنین عامل 

. ضد فرسودگى لمفوسیت هاى CD8 مثیت مى باشد.براى عملکرد NK سل ها ضرورى مى باشد
به طور کلى TH17 نقش کلیدى را در دفاع بر علیه باکترى هاى خارج سلولى و همینطور قارچ هاى خارج سلولى ایفا مى نماید و اهمیت آن در یکى از 

نقایص اولیه ایمنى تحت عنوان Job syndrome مشخص مى شود که استعداد شدید به عفونت هاى پوستى قارچى و باکتریایى وجود دارد و علت اصلى 
. نقص در STAT3 و عدم تکامل TH17 مى باشد

. TH17 در پاتوژنز بسیارى از بیمارى هاى التهابى مانند موارد زیر نقش پر رنگى ایفا مى نماید
, psoriasis 

inflammatory bowel disease 
, rheumatoid arthritis, and multiple 

د. تولید موکوس از اثرات اینترلوکین 13 محسوب مى گردد .که توسط TH2 بیان مى شو

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در
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سوال4 : 

گزینه 2

از جمله متدهاى ایمونوتراپى در برابر تومور تجویز سایتوکاین ها براى تقویت سیستم ایمنى بر علیه تومورها مى باشد.از تعداد ى از سایتوکاین ها به این 
منظور استفاده  مى شود که عبارت اند از :

بیشترین تجربه در مورد اینترلوکین 2 مى باشد که با دوز باال به صورت داخل وریدى با هدف تقویت پاسخ لمفوسیت هاى T تزریق مى شود..این شیوه 
درمانى در 10 درصد از بیماران مبتال به مالنوماى پیشرفته و همینطور کارسینوماى کلیه به طور قابل توجه اى اثربخش بوده  و براى این دو نوع سرطان 

مجوز سازمان غذا و داروى امریکا ( FDA ) را دریافت نموده است.تجویز دوز باالى IL2 خطراتى را هم دارد که مهم ترین آن التهاب بیش از اندازه و 
زد. سیستماتیک و اختالل عروقى تحت عنوان سندروم نشت رگى که ممکن است حیات بیمار را با خطر مواجه  سا

همچنین IFN-α براى تجویز در  برخى از انواع سرطان ها مانند مالنوما و انواعى از لوسمس و لنفوم و همینطور سارکوم کاپوزى ناشى از HIV تایید شده 
 . است

مکانیسم احتمالى IFN آلفا بر ضد تومور مى تواند به علت :
 اثر مهارى بر روى تکثیر (پرولیفراسیون ) سلول هاى تومورى 

 افزایش فعالیت سایتوتوکسیک NK سل ها و 
د.  افزایش بیان مولکول MHCI بر سطح سلول هاى تومورى و حساس تر کردن آن ها به مرگ درابرابر CTL اشاره نمو

 : سوال 9

در این سوال اندکى ابهام وجود دارد.در نسل 4 از CART Cell معموال این قابلیت براى سلول در کنار سایر ویژگى هاى منحصر به فرد قرار داده مى 
شود تا بتواند سایتوکاین IL12 را به طور مستمر تولید نماید.از این نظر پاسخ گزینه مربوط به IL12 مى باشد . اما از طرفى همانطور که در سوال 4 توضیح 

د. داده شد به طور کلى از IL2 برى ایمونوتراپى به صورت تزریف وریدى استفاده مى شو

سوال 13:

گزینه ى د

تکنیک ELispot براى تشخیص اختصاصى سلول تولید کننده سایتوکاین و یا سلول تولید کننده آنتى بادى استفاده مى شود.در چاهک هاى مخصوص 
آنتى بادى ضد سایتوکاین یا آنتى بادى خاص تعبیه شده است و لنفوسیت ها در این چاهک ها کشت داده مى شوند و در صورت تولید سایتوکاین یا 

کموکاین مورد نظر در نتیجه واکنش آنتى ژن آنتى بادى لکه اى ایجاد مى گردد که اساس سنجش محسوب مى شود.

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در
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: سوال 14

گزینه الف

 defensins, S100, and کراتینوسیت هاى به عنوان سلول هاى اپى تلیالى تخصص یافته پوست انواعى از پپتیدهاى ضد میکروبى مانند
. cathelicidins را تولید مى کنند

سایتوکاین هاى مشتق از TH17 محرك بسیار قوى تولید دفنسین و کاتلیسیدین از کراتینوسیت ها محسوب مى شوند و IL22 پرولیفراسیون سلول هاى 
د. اپى درمى را باعث مى شو

اما در مقابل سایتوکین ناشى از Th2 یعنى IL4 و IL13 عامل سرکوب کننده تولید دفنسین و کاتلیسیدین محسوب مى شوند که باعث استعداد ابتال  به 
دد. عفونت هاى پوستى مى گر

سوال15 :
گزینه ى الف 

. ویروس هپاتیت C یک ویروس کوچک متعلق به خانواده Flaviviridae مى باشد که ژنوم آن یک RNA تک رشته اى مى باشد

: سوال 17
گزینه ى الف

SDS-PAGE تکنیکى است که در آن مولکولهاى زیستى بر اساس اندازه جداسازى مى شود . مولکولهایى چون انواع پروتئین ها , RNA , DNA . ژل 
آگاروز براى درشت مولکولهایى مانند DNA بهترین گزینه است . SDS-PAGE براى پروتئین هاى کوچکتر بهتر است .

مواردى که SDS-PAGE کاربرد دارد عبارت است از : 1- تصدیق اندازه پروتئین ها 2- شناسایى پروتئین ها 3- تعیین خلوص پروتئین ها 4- شناسایى 
ب پیوند هاى دى سولفید 5- کمیت و مقدار پروتئین ها 6- آشکار کردن عیو

SDS یک دترجنت و مخفف sodium dodecyl sulfate مى باشد . بعد از اضافه کردن آن , و احاطه کردن پروتئین ها , پروتئین ها بار نسبتا همسان 
د . پیدا کرده ( و بار منفى )  و به صورت خطى در مى آیند . بدین ترتیب جداسازى فقط بر اساس اندازه صورت مى پذیر

: سوال 18
گزینه ى الف

آنتى بادى هاى طبیعى آنتى بادى هایى هستند که در شرایط طبیعى در خون افراد وجود دارند.در مورد چرایى وجود آن ها تئورى هاى مختلفى مطرح 
مى باشد که از جمله میتوان به تولید آن ها بر علیه میکروب هاى روده اى اشاره نمود. این آنتى بادى ها توسط B1 سل ها تولید مى شوند افینیتى بسیار 

پایینى دارند و معموال به صورت اتورى  اکتیو عمل مى کنند .بنابراین گزینه یک گزینه کامال اشتباهى مى باشد.این آنتى بادى ها به طور عمده بر علیه 
. آنتى ژن هاى پلى ساکاریدى مى باشند

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در
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: سوال 20
گزینه ى د 

. CD21 یا EBVReceptor یا گیرنده 2 کمپلمان مى باشد .جدول FCR را در ادامه مالحظه مى فرمایید

: سوال21
گزینه ى ج

به طور کلى آنتى بادى ها بیشترین کارایى را زمانى دارند که عامل پاتوژن در خارج از سلول باشد و بعد از ورود به سلول عمال آنتى بادى نسبت به سایر 
د. عوامل از اهمیت کمترى برخوردار خواهد بو

: سوال22
گزینه ى د

تومور در تقابل با سیستم ایمنى از انواع و اقسام مکانیسم ها بهره مى برد تا یتواند سیستم ایمنى را سرکوب نماید و از طرفى تا مى تواند از ایمونوژنى 
خود بکاهد . در این بین مکانیسم هاى متعددى وجود دارد از تولید مدیاتور هاى ایمونوساپرسیو مانند TGF بتا گرفته تا تولید IDO و آجر کردن 

( کینورینین ) نان لمفوسیت ها ( تریپتوفان ) .تغییرات آنتى ژنى و ایجاد سد فیزیکى براى عدم دسترسى سلول هاى ایمنى از دیگر مکانیسم هاى تومور 
در این زمینه محسوب مى شود.اما لنفوسیت هاى تنظیمى و همینطور MDSC ها نیز به عنوان دوستان سلولى تومور و عناصر خود فروخته سیستم 

. ایمنى در خدمت تومور هستند

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در
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 LAG3 و PDL1 حال در این بین گزینه چهار با هر استداللى 100 درصد غلط است چرا که تومور هرگز رقیب خود را تقویت نمیکند و حتى با بیان
و TIM3 به عنوان کمک مهارى ها لمفوسیت هایى که خود را به ریز محیط تومور رسانده اند را خسته و فرسوده مى نماید.

: سوال23
گزینه ى ج

یکى از اصلى ترین نکات در پاسخ هاى ایمنى ضرورت وجود مولکول هاى کمک محرك براى فعال شدن موثر و کارامد لمفوسیت هاى T مى باشد. در واقع 
سلول هاى عرضه کننده ى آنتى ژن حین عرضه ى آنتى ژن وظیفه ى مهم دیگرى را بر عهده دارند و آن چیزى نیست به جز مهیا نمودن مولکول کمک 

. T تحریکى الزم براى فعال شدن لمفوسیت هاى
و   CD28.دارند شدیدى  رقابت  آن  به  رسیدن  براى   T هاى  لمفوسیت  سطح  بر  مولکول  دو  که  باشد  مى   B7 ها  مولکول  این  ترین  شده  شناخته  از  یکى 
4ALTC را میتوان رقباى عشقى همدیگر تصو رنمود که براى رسیدن به معشوق 7B با سرسختى میجنگند.4ALTC با این اینکه دیر تر وارمع دل مدوش ى 
اما به طور ذاتى افینیتى 01 تا 03 براب رى در مقایسه با 82DC براى اتصال به 7B دارا مى باشد.اتصال 82DC باعث تحریک ولى ات لاصLTCاب A4عث مهار 
لمفوسیت ها مى شود.حال تصور کنید در اى نرقابت ما به یارى 4ALTC برویم و با اتصال آن به CF آنتى بادى GgI نیمه عمر آن را ىدنچن ب ربارو شانس 
اتصال آن براى 7B را چندین برابر نمایى م.به طبع نتیجه مشخص است و آن بى کاله ماندن سر 82DC است و در نهایت مهار لمفوسیت  ىاهT ومدع  

. فعالیت مناسب آن ها
د. در اختالالت خود ایمن از این داروى بیولوژیک به تایید سازمان غذا و داروى آمریکا رسیده است به عنوان یک ایمونوساپرسیو گ استفاده مى شو

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در
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: سوال 25
گزینه ى الف

جز C5a در واقع یک آنافیالتوکسین مى باشد که باعث تشدید التهاب و فراخوانى سلول هاى ایمنى به موضع التهاب مى شود.این جزء باعث اتصال محکم 
نوتروفیل ها به جداره ى عروق مى شود و با اتصال خود به رسپتورش باعث بروز انفجار تنفسى در بیگانه خوارها مى شود.اما نقشى در کمک به انحالل و 

. پاکسازى کمپلکس هاى ایمنى نمى نماید چرا که جزء C3b و همینطور رسپتور CR1 در این زمینه بیشترین نقش ر ایفا مى کنند
نکته : در برخى از مقاالت این نکته ذکر شده است که C5a در واقع کمک میکند تا MDSC ها خود را به ریز محیط تومور برسانند و در واقع این یکى از 

مکانیسم هاى گریز تومور از سیستم ایمنى معرفى شده است .حتى در مقاالت به این نکته اشاره شده است که تومور به طور مستقل از فعال کردن کمپلمان 
این قابلیت را دارد تا C5 را شکسته و آن را به C5a تبدیل نماید.( تصویر مربوط به این نکته مى باشد)

: سوال26
گزینه ى الف

 T هاى  لنفوسیت  خصوصا   T هاى  لنفوسیت  که  است  شده  مشخص  ها  سرطان  از  برخى  همینطور  و  هپاتیت  مانند  ویروسى  مزمن  هاى  عفونت  طى 
سایتوتوکسیک عالرغم پاسخ مناسب ابتدایى اما رفته رفته میزان اثر بخشى خود را از دست مى دهند و به درستى فعالیت دفاعى خود را انجام نمى دهند 

د. که به این حالت فرسودگى یا Exhaustion گفته مى شو
بارزترین  ویژگى این وضعیت افزایش بیان PD1 بر سطح لمفوسیت هاى T مى باشد که با اتصال به PDL1 و PDL2 بر سطح سلول هاى تومورى و 

د. همینطور سلول هاى آلوده به ویروس به شدت باعث مهار فعالیت T سل مى شو
. T سل هاى فرسوده میزان اندکى از اینترفرون گاما را به عنوان یک محرك اصلى ماکروفاژى تولید مى کند

نکته ى جالبى که وجود دارد این مى باشد که T سل ها در شرایط عادى براى اینکه بتوانند در ریز محیط تومورى که شرایط سخت و کم اکسیژنى دارند 
دوام بیاورند متابولیسم بى هوازى را عالرغم وجود اکسیژن انجام مى دهند اما در T سل هاى فرسوده به علت سیگنال مهارى ناشى از1DP این اتفاق نمى 

. افتد و در نتیجه لمفوسیت از پاى در مى آید
نکته 1 : یکى از متدهاى ایمونوتراپى بر علیه تومورها و همینطور برخى از بیمارى هاى عفونى مزمن ویروسى مهار مسیر PD1-PDL1 با استفاده از آنتى 

. بادى مونوکلونال ضد این دو مى باشد
اما دامین  مانند PD1 است  T سل ها است که دامین خارج سلولى آن ها  بر سطح  پروتئین کایمریک  استراتژى هاى جالب طراحى  از  : یکى  نکته 2 

د. سیتوپالسمى آن ها به طور جالبى به گونه ى تغییر یافته است که باعث ایجاد سیگنالینگ تحریکى مى شو
نکته 3 : مونوکلونال آنتى بادى ضد PD1-PDL1 تنها در 50 درصد از بیماران مبتال به سرطان موثر بوده است و سایر بیماران به این شیوه درمانى 

. مقاومت نشان مى دهند چرا که تنها راه فرسودگى T سل ها محور مهارى PD1-PDL1 نمى باشد
نکته 4 : در اختاللت خود ایمنى به نظر مى رسد PD1-PDL1 دچار نقص مى باشد و یکى از ایده هاى جالب براى درمان این اختالالت تئورى هایى 

. براى تقویت آن مى باشد

فرمایید. قرائت فاتحهاى اهواز) خلیلى دکتر موسسه ایمونولوژى (داوطلب حافظى خانم مرحوم روح شادى جهت اثر، این مطالهى ازاى در

۱۷



سوال 28
گزینه ى ب

رجوع به سوال 20

سوال 29
گزینه ى الف

دو گروه عمده از دندرتیک سل ها وجود دارد که از نظر فنوتیپى و عملکردى با یکدیگر متفاوت هستند.دندرتیک هاى کالسیک و دندرتیک سل هاى 
پالسماسیتوئیدى در جدول زیر ویژگى هاى کلى این دو زیر گروه اصلى آورده شده است . ویژگى هاى دندرتیک سل هاى پالسماسیتوئیدى عبارت اند 

از : 
 منبع عمده تولید IFN آلفا و نقش کلیدى در دفاع ضد ویروسى دارند

T به دام انداختن آنتى ژن هاى خونى و انتقال به طحال براى عرضه ى آنتى ژن به لمفوسیت هاى 

 از نظر مورفولوژى شبیه پالسماسل ها هستند

 به طور عمده در خون  و کمتر در ارگان هاى لنفاوى حضور دارند و ار مغز استخوان منشا مى گیرند

سوال 30 :
گزینه ى ج

منظور از تولرنس مرکزى فرایندى است که حین تکامل لمفوسیت ها در ارگان هاى لمفاوى اولیه رخ مى دهد . در مرحله ى نابالغ T و B سل ها 
به ترتیب در تیموس و مغز استخوان لمفوسیت هایى که بر علیه آنتى ژن هاى خودى پاسخ ایجاد مى کنند دچار حذف و یا ویرایش گیرنده (فقط 

. براى لمفوسیت هاى B ) مى شوند

در ازاى مطاله ى این اثر، جهت شادى روح مرحوم خانم حافظى (داوطلب ایمونولوژى موسسه دکتر خلیلى اهواز) فاتحه اى قرائت فرمایید.
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