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 : مقدمه

موسسه علمی آموزشی فرهیختگان راه دانش با هدف ارائه کیفی ترین خدمات آموزشی و با تالش گسترده توانست 
ها و بازدهی در زمره فرنسروز بودن مطالب، پوشش دادن مطالب ره اي از خدمات آموزشی را که از نظر علمی، بمجموعه
 .ها است ارائه دهد بهترین

 

 :ه و پشتیبانی تحصیلیمشاور

ي مالی و زمان زیاد نمی توانند ها هستند و هر ساله با وجود صرف هزینه مواجهمشکل عدیده اي که بیشتر داوطلبان با آن 
، صحیح باشد که داوطلبان آگاهی کافی از منابع مطالعاتی، روشهاي مطالعه و مرور مطالب می در آزمون قبول شوند به این دلیل

مدیریت زمان را ندارند بنابراین موسسه فرهیختگان جهت تحکیم رسالت خود که همواره ارتقاء کیفیت  زنی وت سروشهاي ت
ي تک رقمی را به خدمت گرفته است تا با ارائه منابع مطالعاتی کاربردي، ها از برترین مشاورین و رتبه آموزش بوده است جمعی

مطالعاتی روزانه و هفتگی به داوطلبان، آنها را  زنی صحیح و برنامهتست هاي مطالعه و مرور مطالب هر درس، نحوهآموزش روش
 . گردد در آزمون موفقیت آنهاسبب  داوطلبان درو تمرکز انگیزه  آورده و با ایجاداز سردرگمی در

 

 :هاي آموزشی موسسه بسته

هاي تک  که ترکیبی از رتبه(روه علمی موسسه ها تالش بی پایان گگردد حاصل ماه می که به داوطلبان ارائه ي آموزشیها بسته
. وزارت بهداشت تالیف گردیده است منابع باشد که با در نظر گرفتن می) هاي تهرانو اساتید دانشگاه دکتري و کارشناسی ارشدرقمی 

نکات کلیدي  ،طالباز دروس ارائه گردد و جهت تفهیم بیشتر م جامعیتالش شده است که درسنامه به صورت شرح  ها در این بسته
جهت محک و خودآزمایی  و هاي اخیر نیز به درسنامه اضافه گردیده استوزارت بهداشت و نکات تستی سواالت کنکور سال منابع

را از نظر فرهیختگان ي آموزشی موسسه ها به این ترتیب بسته. هاي هر فصل همراه با پاسخنامه گنجانده شده استداوطلبان، تست
بسته هاي بندي و جمعمطالعه  با اي کم نظیر تبدیل نموده به نحوي که داوطلببه مجموعه صل هاي آزمون سرفپوشش دادن 

 .گوي بیشتر سواالت کنکور خواهد بودبراحتی پاسخهمراه با مطالعه منابع وزارت بهداشت  آموزشی موسسه
 .گرددهاي جدید نیز به آن اضافه میتست روز گردیده و نکات، مطالب وه ي آموزشی موسسه هر سال ویرایش و بها بسته

 

 :آزمونهاي آزمایشی 

 مطالعاتیریزي برنامه بایستی بندي مطالب هاي مختلف بایستی جهت محک و خودآزمایی خود و جمعداوطلبان رشته
 3اي و مرحله7هاي آزمایشی موسسه با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان مختلف اقدام به برگزاري آزمون .داشته باشند صحیح
 .رشته نموده است 28اي در مرحله

 قبولی، کمترین موفقیت شماست 



هاي  این است که در آزموننماید هاي آزمایشی موسسه فرهیختگان را از دیگر موسسات متمایز میکه آزموننکته بارزي  2

 یدهدگر ین موضوع سبب سردرگمی داوطلبان گردد که ا سواالت زبان به صورت جامع و کلی طرح می ،آزمایشی موسسات دیگر
شروع کنند، به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق  منبع مطالعاتیرا از کدام درس زبان انگلیسی و داوطلبان نمی دانند مطالعه 

کند به نحوي که ممکن است داوطلب  و این موضوع لطمه بزرگی به داوطلب وارد می نمودهداوطلبان مطالعه درس زبان را رها 
افی داشته باشد و در آزمون اصلی نیز درصدهاي خوبی را کسب کرده باشد ولی با توجه در چندین درس یک رشته تسلط ک

سبب عدم این مقوله نماید که  به اینکه درس زبان را مطالعه نکرده معموال این درس را سفید و یا درصد بسیار ضعیفی کسب 
ت برطرف نمودن این مشکل و چه بسا موسسه فرهیختگان جه. گردد هاي علمی وي می قبولی داوطلب با وجود شایستگی

هاي آزمایشی خود نموده تا داوطلبان بتوانند با برنامه ریزي  معضل، اقدام به ارائه طرح درس و سرفصل زبان انگلیسی در آزمون
شود که  را انجام داده و دچار سردرگمی نشوند، این روش سبب می) که ضریب باالیی دارد(صحیح مطالعه زبان انگلیسی

 .لب با طبقه بندي مبحثی، درس زبان را مطالعه نمایندداوط
با توجه به حجم مطالب تنظیم ) مرحله جامع 3مرحله طبقه بندي و 4( ي آزمایشیهافواصل زمانی آزمونکه  نکته دوم اینست

. ست یابدگردیده است، تا داوطلب بتواند با مطالعه بدون استرس و صحیح و مرور و جمع بندي مطالب به آمادگی کامل د

زنی را به صورت هاي مطالعه صحیح، روشهاي مرور و تستروش توانند بعد از ثبت نام جزوه می داوطلبان

 .رایگان از موسسه دریافت نمایند

 

 :کالسهاي آمادگی 

دلیل ساعات کالسی کم، موفق به یادگیري مطالب دروس تخصصی  به در دانشگاه دانشجویانبا توجه به این که بیشتر  
موسسه فرهیختگان با در . باشدیادگیري نمی بسیاري از نکات براي آنها قابل فهم و ،شوند و با مطالعه چند باره جزوات نیز نمی

هاي DVDاقدام به تهیه و تدوین  هاي آمادگی حضوري را ندارندکه امکان استفاده از کالس ینظر گرفتن شرایط داوطلبان
ها سبک تدریس در این کالس. دروس مختلف نموده استدر ) هاي تهراندانشگاه ید برتربا استفاده از تدریس اسات(آموزشی 

 .باشدهاي حضوري شامل شرح درس، نکته گویی و حل تست میمانند کالسب
هاي آزمایشی، هاي آموزشی، آزمونبسته(گیري از خدمات آموزشی موسسه توانند جهت بهرههاي مختلف میداوطلبان رشته

هاي سراسر کشور مراجعه نموده و یا با دفتر مرکزي توانند به نمایندگیمی) آمادگی و مشاوره و پشتیبانی تحصیلی هايکالس
 .تماس حاصل فرمایند 021 - 66 97 95 24 موسسه

هاي بزرگتري به موفقیت مندي از تالش خود و خدمات آموزشی موسسه شما عزیزانامید است که در سایه حق تعالی و بهره
 .ست یابیدد
 

             تیبا آرزوي موفق                                                                                                              
 موسسه فرهیختگان راه دانش مدیریت       
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را  Tبادي یا گیرنـده سـلول    شود که توانایی اتصال اختصاصی به یک مولکول آنتی اي گفته می به ماده واقعژن در  آنتی
 :شوند بندي می ها بر اساس توانایی تحریک سیستم ایمنی به دو گروه دسته ژن داشته باشد این آنتی

 ـ هاپتن ـ ایمنوژن 

شوند ولی تنهـا بعضـی از آنهـا     شناسایی می Bو  Tها  لنفوسیتها توسط  ژن هرچند که تمامی آنتی: ایمنوژن
شود ولی ایمنوژن بودن یک ویژگی ذاتـی   توانایی تحریک سیستم ایمنی را دارند که به آنها ایمنوژن گفته می

ژن، و  ژن و نحوه ورود آنتـی  نیست و به شرایط مختلفی از جمله عوامل محیطی مختلف مثل نوع میزبان آنتی
 .ژن بستگی دارد ل ماهیت آنتیعواملی مث
هـاي   شود که به تنهایی توانایی تحریک سیستم ایمنی را ندارند و از جمله ویژگی هایی گفته می ژن به آنتی :هاپتن

تـوپ تـک    رنـد، معمـوالً یـک اپـی    ادالتـون د  1000ها معموالً وزن مولکولی زیـر    ژن مختلف آن این است که این آنتی
بـراي اینکـه بتواننـد     هـا دارنـد و   بـادي  نسبتاً پایینی براي اتصال به آنتـی  affinityباشد و  ظرفیتی یا جزئی از آن می

باشـند   یا حامل دارند که معموالً این حامل از جنس پروتئین مـی  Carrierرا تحریک کنند نیاز به یک  سیستم ایمنی
 . کرد سیولوئیل اشاره وفنیل و پنیرنیت دي توان به ها می  ژن ز جمله این آنتیا

را شناسـایی و بـه آن     ژن تنها قسـمتی از مولکـول آنتـی     ژن ي آنتی بادي یا گیرنده در واقع هر آنتی: توپ اپی
زایـی   ژنسـیته یـا ایمنـی    خاصـیت آنتـی    ژن شود و در واقع این قسمت از مولکول است که به آنتـی  متصل می

دارد و این منطقه معمـوالً در   determinantژنیک،  توپ، شاخص آنتی هاي مختلف مانند اپی دهد که نام می
قرار دارد براي همین باید داراي خواص هیدروفیلی باشد تا در دسترس سیستم ایمنی   ژن سطح مولکول آنتی

 High mobilityهاي این منطقه این اسـت کـه داراي جنـبش زیـاد یـا       قرار بگیرد و از جمله دیگر ویژگی

 .باشد

 

 توپ ساختار اپی
توپ از واحد سازنده در ساختمان اول باشد یا کنار هم قـرار گـرفتن واحـدهاي سـازنده      که ساختار اپیبر اساس این

 :شود بندي می در ساختمان سوم یا شکل فضایی تشکیل شده باشد به دو گروه دستهژن آنتی 
 ـ خطی، پیوسته، ترتیبی

 ـ فضاي شکلی یا ساختاري

 

 ساختار خطی، پیوسته، ترتیبی
در کنار هـم باشـند جـنس ایـن       ژن شود که اجزاء آن در ساختمان اول مولکول آنتی هایی گفته می توپ یدر واقع به اپ

واحـد   6اي باشـد کـه حـدوداً از     اي، اسیدهاي نوکلئیک تک رشـته  هاي رشته ساکاریدي، پروتئین تواند پلی می  ژن آنتی
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تـوپ بـا پیونـد محکـم      هـا، اجـزاء اپـی    ن مولکـول شود به دلیل اینکه در سـاختمان اول ایـ   کنار هم معموالً ساخته می
کننـده کـه بیشـتر پیونـدهاي غیرکوواالنسـی را مـورد        هاي دناتوره اند نسبتاً به آنزیم کوواالنسی در کنار هم قرار گرفته

 . باشند ها مقاوم می توپ دهند این اپی حمله قرار می

 

 فضایی، شکلی یا ساختاري
  ژن ساختار آن از کنار هم قرار گرفتن اجزاء آن در ساختمان سوم مولکول آنتـی شود که  هایی اطالق می توپ به اپی

هاي طبیعی دو رشته است و بـه دلیـل    هاي کروي، اسید نوکئیک ها شامل پروتئین توپ آید جنس این اپی به دست می
هـاي   نسـبت بـه آنـزیم   تـوپ   مولکول این اپی... داشتن انواع پیوندهاي غیرکوواالنسی در تشکیل ساختمان دوم و سوم 

 . باشند کننده حساس می دناتوره

 

 توپ شناسایی اپی
گفتـه   TCRو  BCRشوند که به اختصار به آنها  شناسایی می Tو  Bهاي  هاي لنفوسیت گیرنده طها توس توپ اپی

 . شود می

 هایی که توسط گیرنده لنفوسیت  توپ انواع اپیB  یاBCR شود بادي شناسایی می یا همان آنتی: 
 
 
 
 

 هایی که توسط  توپ انواع اپیTCR شود شناسایی می: 
 
 
 

 

 ژن ها از لحاظ آرایش در آنتی توپ بندي اپی دسته

 از نظر دسترس بودن به سیستم ایمنی: 

 . ژن قرار دارند هایی که در سطح مولکول و به صورت آشکار در آنتی توپ به اپی: فعالـ 

ژن قرار دارد و در صـورت دنـاتوره شـدن و شـرایط خـاص قـادر بـه         ن مولکول آنتیبه صورت نهفته درو :ـ پنهان

 . تحریک سیستم ایمنی است

 محلول ـ غیرمحلول: از نظر حاللیت

 ساکاریدي ـ لیپیدي ـ پلی) دناتوره شده native(پروتئینی : جنس ظلحااز 
 خطی ـ فضایی : ساختار لحاظاز 

 خطی: از لحاظ ساختار

 غیرمحلول: از نظر حاللیت

 Apcهاي دناتوره شده توسط  پروتئین: جنس لحاظاز 
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 ژن نسبت به یکدیگر هاي یک آنتی توپ از نظر نحوه آرایش اپی: 

 :polyvalencyیا  Multivalencyچند ظرفیتی یا 
 ژن توپ همسان در یک آنتی ـ وجود چندین اپی

 ساکاریدي و اسید نوکلئیدي ي پلیها ژن ـ همانند آنتی
 سل Bسازي سلول  باعث فعال ← BCRهاي  سبب تجمع گیرنده: ـ مزیت

 کرويهاي  ژن مثل پروتئین توپ یکسان در آنتی فاقد اپی :Monovalencyظرفیتی یا  تک

 

 : پوشان هم هاي غیر ها یا شاخص توپ اپی
 ژن اي مختلف با فاصله مناسب از هم دیگر بر روي یک مولکول آنتیه توپ ـ به قرارگیري اپی

 بادي بدون تأثیر بر یکدیگر ـ مزیت اتصال انواع آنتی

 

 :پوشان هاي هم ها یا شاخص توپ اپی
 هاي مختلف با فاصله نزدیک به هم  توپ ـ قرارگیري اپی

 ها به یکدیگر بادي ـ سبب اختالل در اتصال آنتی
 . شود هاي پنهان و فعال گفته می توپ به مجموع اپی: ظرفیت مولکولی

 

 ژن عوامل مؤثر بر ایمنوژنسیته یک آنتی

باشـد در نتیجـه یکـی از     یکی از وظایف اصلی سیستم ایمنی تشخیص بین مولکولی خودي و بیگانـه مـی   :بیگانگی

تـر و   هاي خودي بدن متفاوت کولژن ساختارش با مول و هر چه یک آنتی. ژن بیگانگی آن است ترین ویژگی یک آنتی مهم
را بـه   Sequestered Antigenژن خـودي مثـل    البته گاهی آنتـی . باشد ژن بیشتر می تر باشد ایمنوژنسیته آنتی بیگانه

 .کند سیستم ایمنی به عنوان بیگانه شناسایی می

 

  :وزن و اندازه مولکولی

تـر   ژن ایمنـوژن  تر است در نتیجه آنتـی  ها راحت رندههر چه وزن و اندازه مولکول بیشتر باشد شناسایی آن براي گی
باشد اما عکـس ایـن    دالتون می 1000هایی با وزن مولکولی باالي  ها پروتئین ترین ایمنوژن است و همواره در کل قوي

 . ینسصادق نیست که بگوییم مولکول کوچک توانایی ایمنوژن قوي بودن را ندارد مثل آنژیوتان
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 :ژن با میزبان آنتیچگونگی مواجه شدن 

 ژن ـ میزان دوز آنتی2 ژن به بدن  ـ راه ورود آنتی1

 : ژن به بدن ـ راه ورود آنتی1

 کند ایجاد بیشترین پاسخ ایمنی را می:  
 .براي تحریک ایمنی سلولی بهترین است: (Id)ـ داخل پوستی 

  .کند به خاطر وجود سلول النگرهاس پاسخ قوي ایجاد می: (Sc)ـ زیر جلدي 

  شود یا تحمل بیشتر می تولرانسباعث ایجاد:  
 .شود میژن  کاهش غلظت آنتیباعث به دلیل ورود به خون : (Iv)ـ داخل وریدي 

 )Oral(خوراکی  -
 . شود  بیشتر در کاربرد با ادجوان کار می: (IM)اي  ـ داخل ماهیچه
 (Ip)ـ داخل صفاقی 

 

 :ژن ـ میزان دوز آنتی2

ژن دچـار   تا جایی که بدن نسبت به افزایش مقدار آنتـی کند  ژن افزایش پیدا می میزان آنتی پاسخ ایمنی با افزایش
 . شود تحمل یا تولرانس می

کنـد و   زایـی آن افـزایش پیـدا مـی    تري داشته باشد ایمنـی   ختار پیچیدهژن سا هر چه آنتی :پیچیدگی شیمیایی

و هتـر شـود بـه عنـوان مثـال      مـی ... ن، باال بودن تنوع، ژ یته بودن آنتیسوژنرپیچیدگی ساختار شیمیایی آن شامل هت
هایی حلقـوي مثـل    وزن خود ایمنوژنسیته بیشتري دارد و همچنین اسید آمینه هممر هاي  مرها نسبت به هموپلی پلی

Tyr شود  ژن می باعث افزایش ایمنوژنسیته آنتی . 

هـا درون   ژن شان ممکن بعضـی از آنتـی   سیستم ایمنی حیوانات مختلف براساس ژنتیک :ساختار ژنتیکی میزبان

ماننـد تحریـک   سیستم ایمنی را تحریک کند ولی در بعضی حیوانات دیگر این سیستم ایمنی تحریک نشود ه بدنشان
 .خرگوش و خوکچه هندي در تحریک سیستم ایمنی موش و عدمساکارید در انسان  سیستم ایمنی توسط پلی

 

 ادجوان
هایی مثـل غیرمحلـول کـردن     شود، با مکانیسم عث افزایش خاصیت ایمنوژنسیته میشود که با اي گفته می به ماده

شـود و همچنـین بـا     ژن که باعث تسـهیل فاگوسـیتوز مـی    بزرگ شدن اندازه آنتی ،ژن ژن، افزایش نیمه عمر آنتی آنتی
گفتـه   depot effectشـود کـه بـه آن اثـر      ژن و یک منطقه مـی  ژن باعث افزایش غلظت آنتی کاهش آزاد شدن آنتی
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ژن باعـث ایجـاد    شود و به نـوعی غیروابسـته بـه آنتـی     باعث تقویت غیراختصاصی سیستم ایمنی می،ادجوانت شود می
 . شود التهاب می

 

 ـ طبیعی3ـ روغنی 2ـ معدنی 1 :انواع ادجوان

 نیآلوم یا آلومینیوم پتاسیم فسفات استفاده در واکسن انسا ←ـ معدنی1

 مکانیسم

 

 
 

 :اند به دو صورت ←  گیرد ژن را در برمی آنتی ←ـ روغنی2

 
 
 
 
 
 

 

 :، شامل Hsp  ،12ILتوان اشاره کرد به  ادجوان طبیعی که می ←ـ طبیعی3

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ژن باعث افزایش نیمه عمر آنتی
 ژن باعث افزایش اندازه آنتی

 IgEتحریک ایمنی همورال و تولید 

 فاده در واکسن ثالثمورد است
 

 ژن نامحلول کردن آنتی مکانیسم
 هم ادجوان و همه ایمنوژن

 ایجاد عوارض آنسفالوپاتی ← (IgE)محرك همورال 
 ها محرك غیراختصاصی لنفوسیت

Lps ← ها ها با افزایش کمک محرك محرك غیراختصاصی لنفوسیت 
 بروتالپروتوسیس 

 
 
 
 

 مورامیل پیتید آن محرك ماکروفاژر لنفوسیت مایکوباکتریوم
 .شود  در پست رفت تومورها استفاده می

 ناقص فروند

 
 وزیس غیرفعال و خشک لکپیتیدمایکوباکتریوم توبر مورامیل ديدارا بودن  روندکامل ف

 ... CMIو  DTHو متعاقب ایجاد  TNFباعث تحریک ماکروفاژر 
 استفاده انسانی ندارد... نی مما و اتوایولوو ایجاد آبسه و گران سمیتبه دلیل 

  (IgG)ل راوالر و ایمنی همولمحرك ایمنی س

 م با ایجاد گرانولو
 لمحرك پاسخ همورا
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 هاي ویروسی و توموري ژن لیپیدها دربرگیرنده آنتی فسفویا  Aمسیلی که کوئیل  :لیپوزومی

 . ادز ژن خارجی به مسیر درون رود آنتیمسیر متقاطع با وکردن   فعال ← Apcورود به سلول  ←

 ژن انواع آنتی

 از لحاظ حاللیت 

 

 از لحاظ وابستگی به تیموس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ←  Particalاي،  نامحلول، ذره 
 ←محلول              
 ←)      يلیپید(کلوییدي  

 Abاز لحاظ واکنش با 
 آگلوتیناسیون

 )رسوبی(پیتاسیون  پرسی
 فلوکوالسیون

Ti-1:  کهLps هـاي   کند و توسـط گیرنـده   شود و غلظت باال همانند میتوژن عمل می باکتري را شامل می

TLR بادي تولید شده ضد  شود آنتی شناسایی میLps   نیست و در غلظت کـمB    سـل را بـاAffinity 

 . کند تولید می Lpsضد  Abشود و  شناسایی می BCR BCellیا  IgMکند و توسط  باال تحریک می

Ti-2: ولیپیدي، اسید نوکئیک اسـت و بـا تحریـک    کیلژن پلی ساکاریدي، گ جنس این آنتیB   سـل بـدون

Tبادي  سل آنتیIgM  را باAffinity ریـک آن  کند و البتـه بـه طـور غیرمسـتقیم در تح     پایین تولید می

 . شود می IgG2بادي  کالس به آنتی تعویضسل نیز نقش دارد که باعث Tرتیک سل و ددن

 

 انواع
 

پروسز شده و به  Apcهایی که پروتئینی هستند که توسط سلول  ژن براي آنتی: (TD)ه به تیموس وابست
 . شود عرضه می Bو  Tسلول 

 : (Ti)غیروابسته به تیموس 
 

لیپیـدي، اسـید نوکئیـک، شناسـایی     سـاکاریدي، گلیکو  ها پلـی  ژن این آنتی جنس
 Bو باعـث فعـال شـدن سـلول      Apcبدون کمک سلول  Bهاي  توسط لنفوسیت

 .شوند می Tهاي  بدون کمک سلول
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 از لحاظ ماهیت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اي گونه ژن از نظر ارتباطات بین انواع آنتی: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ژن از نظر نحوه ایجاد  انواع آنتی 

 
 

 

 ژن از لحاظ شناسایی و ارتباط با  انواع آنتیMHCII 

 

زایی با یک دیگـر   ها قدرت ایمنولوژیکی دارند و تنها از لحاظ قدرت ایمنی همه پروتئیناصوالً : ـ پروتئینی
 . متفاوت هستند

هـا مثـل دکسـتران و لـوان و هممچنـین       یکروارگانیسـم هـاي در سـطح م   ژن بیشتر آنتی: ساکاریدي ـ پلی
 . شود هاي گروه خونی را شامل می ژن آنتی

ها کمتر است اما در بیمـاري   ساکاریدها و پروتئین ویژگی ایمنوژنسیته آن نسبت به پلی: ـ اسید نوکلئیدي
 . یافت شده است DNAها مثل  ئیکلبادي ضد اسید نوک خاص مثال لوپوس اریتماتوز آنتی

بـادي   ژن فیلوژنی است که در بیماري سفلیس آنتی مهمترین آنها شامل انواع فسفولیپیدها، آنتی :لیپیدها

 . شود ضد لیپید یافت می
هـا بـه صـورت سـنتیک بیـان       ژن آنتـی ... در حال حاضر با اهداف مختلف مثل تولیـد واکسـن،   : موضوعی

ژن  باعث تغییـر آنتـی  ... کینون  السیون، یوبیکنند که حتی با تغییراتی مثل گلیکوزیالسیون، فسفری می
 . کنند ها را ایجاد می ژن شود و نئوآنتی می

 
 

 . گویند ژن یک فرد براي همان را می آنتی: ژن ـ اتو آنتی
 گویند مثل انسان و میمون نه براي فردي از گونه دیگر را میژن یک فرد از یک گو آنتی: ژن ـ هتروآنتی
 گویند آنتی ژن گروه خونی ژن یک فرد از یک گونه براي فردي از همان گونه را می آنتی: ژن ـ ایزوآنتی
هـاي مختلـف حیـوانی، میکروارگانیسـم و گیاهـان       ژنی که صرف نظر از فیلوژنی در گونه آنتی: ـ هتروفیل
 .شود یافت می

ژن است که دو گونه از لحاظ فلیـداژنی اخـتالف بیشـتري دارنـد انسـان و       همان هتروآنتی: ژن گزنوآنتیـ 
 . خرگوش

 

 . شود اختصاصی می Abژنی که باعث تولید   آنتی: همولوگـ 
دهـد و بـه نـوعی واکـنش      ژن اصلی واکـنش مـی   تولید شده بر علیه آنتی Abژنی که با  آنتی: ـ هترولوگ

 .شود متقاطع ایجاد می
 

 . شود سل عرضه میTبه  MHCIIپردازش و در داخل  Apcپس از ورود به بدن توسط : ژن سلولی ـ آنتی
قـادر بـه    MHCIIاسـت کـه در کنـار مولکـول     ... محصوالت خاص باکتریـایی، ویروسـی   : ژن ـ سوپرآنتی

 .سل است Tتحریک طیف وسیعی 
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 ژن انواع آنتی
 
 
 

  

 palrticleاي،  نامعلول، ذره
 محلول 

 )لیپیدي(کلوییدي 
 از لحاظ حاللیت 

 

 Ab از لحاظ واکنش با
 آگلوتیناسیون 

 )رسوبی(پرسی پیتاسیون 
 فلوکوالسیون

 

← 
←  
← 

 

 APCهایی که پروتئینی هستند که توسط سـلول   ژن براي آنتی ←) ID(وابسته به تیموس 
 . شود عرضه می Bو  Tپروسز شده و به سلول 
 )Ti(غیروابسته به تیموس 

 از لحاظ وابستگی 
 به تیموس

 
، ساکاریدي، لگلیکولپیدي، اسیدنوکلئیک ها پلی ژن جنس این آنتی

و  APCبـدون کمـک سـلول     Bهـاي   شناسایی توسط لنفوسـیت  
 .شوند می Tهاي  بدون کمک سلول Bباعث فعال شدن سلول 

LPS  کنـد و توسـط    شـود در غلظـت بـاال هماننـد میتـوژن عمـل مـی        باکتري را شامل مـی
 B نیست و در غلظت کم LPSبادي تولید شده ضد  شود آنتی شناسایی می TLRهاي  گیرنده

شـود و   شناسایی مـی  Bcell BCRیا  IgMکند و توسط  باال تحریک می affinityسل را با 
Ab  ضدLPS کند تولید می. 

 انواع
 

Ti-1 که 
 

Ti-2 
 

سـل   Bساکاریدي، گلیکولپیدي، اسـیدنوکلئیک اسـت و بـا تحریـک      ژن پلی جنس این آنتی
سـتقیم  و البته به طور غیرم کند پایین تولید می affinityرا با  IgMبادي  سل آنتی Tبدون 

بـادي بـه    سل نیز نقش دارد که باعث تعویض کالس آنتـی  Tدر تحریک آن دندرتیک سل و 
IgG2 شود می. 

زایی با یـک دیگـر    اصوالً همه پروتئین ها قدرت ایمنولوژیکی دارند و تنها از لحاظ قدرت ایمنی: پروتئینی
 . متفاوت هستند

هـا مثــل دکسـتران ولــوان و همچنــین    هـاي در ســطح میکروارگانیســم  ژن تر آنتــیبیشـ : ســاکاریدي پلـی 
 . شود هاي گروه خونی را شامل می ژن آنتی

ها کمتر اسـت امـا در بیمـاري     ساکاریدها و پروتئین ویژگی ایمنوژنسیته آن نسبت به پلی: اسید نوکلئیدي
 . یافت شده است DNAبادي ضداسیدنوکلئیک شامل  خاص مثل لوپوس اریتماتوز آنتی

بادي ضدلیپید یافـت   ژن فرسمن ات است که در بسیاري سفلیس آنتی ها شامل آنتی مهمترین آن: لیپیدها
 . شود می

هـا بـه صـورت سـنتیک بیـان       ژن آنتـی ... در حال حاضر با اهداف مختلف مثل تولیـد واکسـن،   : موضوعی
ژن  باعـث تغییـر آنتـی   ... ون، یوبی کینیون کنند که حتی با تغییراتی مثل گلیکوزیالسیون، فسفریالسی می
 .کنند ها را ایجاد می ژن شود و نئوآنتی می

  از نظر
 ماهیت
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ژن از نظر  انواع آنتی 
 اي گونه ارتباطات بین
 

 . گویند ژن یک فرد براي همان را می آنتی: ژن اتوآنتی
گویند مثل انسان  ژن یک فرد از یک گونه براي فردي از هرگونه دیگر را می آنتی: ژن هتروآنتی

 و موش
ژن گـروه   گویند آنتی از یک گونه براي فردي از همان گونه را میژن یک فرد  آنتی: ژن ایزوآنتی

 خونی
هـاي مختلـف حیـوانی، میکروارگانیسـم و      نظر از فیلوژنی در گونه ژنی که صرف آنتی: هتروفیل

 . گیاهان یافت شود
ژن است که دوگونه از لحـاظ فیلـوژنی اخـتالف بیشـتري دارنـد       همان هتروآنتی: ژن گزنوآنتی

 شانسان و خرگو

ژن از نظر  انواع آنتی
 نحوه ایجاد پاسخ 

 

 . شود اختصاصی می Abژنی که باعث تولید  آنتی: همودوگ
دهـد و بـه نـوعی     ژن اصلی واکنش مـی  تولید شده بر علیه آنتی Abژنی که با  آنتی: هترولوگ

 . شود ایجاد میواکنش متقاطع 

ژن از لحاظ  تیانواع آن
شنایی و ارتباط با 

MHC II 
 

سل عرضـه   Tبه  MHCIIپردازش و داخل  APCپس از ورود به بدن توسط : ژن معمولی آنتی
 . شود می

قادر بـه   MHCIIمحصوالت خاص باکتریایی، ویروسی است که در کنار مولکول : ژن سوپرآنتی
 . سل است Tتحریک طیف وسیعی 
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 فصل در یک نگاه
 

 توپ  اپی ←ساختار  ←ژن  آنتی

 
 
 
 

 ← :ژن عوامل مؤثر در ایمنوژنسیته آنتیژن  آنتی ←ژن آنتی

 
 
 
 
 
 

 ایمنوژن ـ هاپتن: توانایی تحریک سیستم ایمنی ←ژن  انواع آنتی ←ژن  آنتی

 خطی ـ فضایی : توپ ساختار اپی
  TCRـ  BCR: شناسایی

 فعال ـ پنهان : ه سیستم ایمنیاز لحاظ آرایش در دسترس بودن ب
 چند ظرفیتی ـ تک ظرفیتی ـ غیرهمپوشان ـ همپوشان: ها به یکدیگر توپ نحوه آرایش اپی

 
 

 بیگانگی
 اندازه مولکولی

 ژن با میزبان چگونه مواجه شدن آنتی
 پیچیدگی شیمیایی

 ساختمان ژنتیکی میزبان
 

 افزایش خاصیت ایمنوژنسیته
 
 ادجوان   
 

 معدنی
 روغنی
 طبیعی

 لیپوزومی
 

 : ـ حاللیت
 نامحلول ـ محلول ـ کلوییدي 

 : ـ وابستگی به تیموس
 )Ti-2و  Ti ) :Ti-1به ـ غیروابسته  TDوابسته به تیموس 

 : ـ از نظر ماهیت
 ساکاریدي، اسید نوکلئیدي ـ لیپیدي ـ مصنوعی  پروتئینی ـ پلی

 : اي گونه ـ از نظر ارتباطات بین
 ژن  ژن ـ هتروفیل ـ گزنوآنتی ژن ـ ایزوآنتی ژن ـ هتروآنتی اتو آنتی

 ـ از نظر نحوه ایجاد 
 همولوگ ـ هترولوگ

 MHcIIاط با ـ از لحاظ شناسایی و ارتب
 



 
 
 
 

 

11 

 آنتی ژن

 

                        www. Farhikhteganp.ir            www.Olompezeshki.org 
021-66979524: تلفن دفتر مرکزي  

 

  :اصطالحات پایه
 

affinity  شود توپ گفته می بادي به اپی به میل پیوندي آنتی . 
 . شود بادي گفته می به توانایی اتصال به آنتی ژنیسیته  آنتی

high mobalily  هاي مختلفـی هسـتند و منـاطقی در مولکـول      هاي داراي حرکت و جنبش در واقع مولکول
 . تري دارد هاي دیگر تحرك بیش نسبت به قسمت

BCR  Bcell receptor 
TCR  Tcell receptor  
APC  Antigen presenting 

Sequestered  سیسـتم ایمنـی بیگـانی تلقـی     هایی در بدن هستند که به دلیل دور بودن از استرس  مولکول
 . شود شود و باعث تحریک سیستم ایمنی می می

antigen  ژن غضروف، قرنیه، اسپرم مثل آنتی 
Iv  intravenous 
Id  intradermal 
Sc  subcutaneous 
Im  intramuscular 
Ip  intraperitoneal 

 .شود به توانایی تحریک سیستم ایمنی گفته می ایمنوژنیسیته 
TD  Thymas depend 
Ti  Thymas indepord 

 
 
  



 
 
 
 

    

12 

 شناسی عمومی ایمنی

 

                        www. Farhikhteganp.ir            www.Olompezeshki.org 
021-66979524: ن دفتر مرکزيتلف  

 

 ژن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ سواالت آنتی  

شوند و به صورت محلول و جـدا از یـک مولکـول     هاي زیر یک هاپتن محسوب می کدام یک از مولکول. 1

  )84-85ارشد ایمنی، (  بادي است؟ تر قادر به تحریک سیستم ایمنی همورال و تولید آنتی بزرگ

 .لیزوزیوم که در اشک و بزاق وجود دارد) 1 
 . شود استفاده می Aهاي استرپتوکک گروه  سیلین که در عفونت پنی) 2 

C)3جزء سوم کمپلمان ) 3   . که بین اجزاي کمپلمان بیشترین مقدار را در سرم دارد (
 . ضد زنجیره کاپا تولید شده استبادي منولکونال که بر  آنتی) 4 

  هاي وابسته به تیموس کدام گزینه غلط است؟ ژن در رابطه با روند پاسخ ایمنی بر ضد آنتی. 2
 )84-85ارشد ایمنی، ( 

 . ها نیست ژن ژن قادر به شناسایی آنتی کننده آنتی بدون مشارکت سلول عرضه Tلنفوسیت ) 1 
 . ساکاریدي را ندارند هاي پلی ژن ثر آنتیتوانایی شناخت اک Tهاي  لنفوسیت) 2 
 . ها ندارند هاي ناپیوسته را در پروتئین توپ توانایی شناخت اپی Tهاي  لنفوسیت) 3 
 . آید ها به وجود نمی ژن ، خاطره ایمنولوژیک براي آنتیTهاي  در لنفوسیت) 4 

 : هاي زیر را دارند به جزء همه ویژگیهاي پروتئینی قرار دارند  ژن هاي پیوسته که در سطح آنتی توپ اپی. 3
 )80-81دکتري ایمنی، ( 

 . شود شناسایی می Tهاي  ها توسط لنفوسیت توپ برخی از این اپی) 1 
 . یا جنبش زیاد دارند High mobilityها  توپ اپی) 2 
 . ترند کننده مقاوم هاي ناپیوسته، به حرارت و عوامل دناتوره توپ در مقایسه با اپی) 3 
 4 (Hydrophobic هستند . 

 )80-81دکتري ایمنی و قارچ، (  چرا ادجوان کامل فروند در انسان نبایستی مورد استفاده قرار بگیرد؟. 4

 . چون حاوي کورینه باکتریوم است) 2 . شود چون موجب ایجاد گرانولوم می) 1 
 . شود بادي می موجب افزایش ترشح آنتی) 4 .شود ژن در بدن می موجب افزایش بقا آنتی) 3 

  شود؟ ژن توسط کدام نوع سلول شناسایی می در ساختمان آنتی Conformationalهاي  توپ اپی. 5
 )84دکتري ایمنی، ( 

 NKهاي  سلول) 4CD  4هاي  سلول) 8CD 3هاي  سلول) B 2 هاي سلول) 1 

  تري برخوردار است؟ یک از ایمنوژنسیته بیش هاي زیر کدام سکانسیک از  مر هر در صورت تشکیل پلی. 6

 )85دکتري ایمنی، ( 

 1 (Glu – Glu – Glu   2 (Glu – Tyr – Val  

 3 (Glu – Lys – Gly  4 (Glu – Tyr – phe  
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 )79-80دکتري ایمنی، ( توپ اشتباه است؟ کدام گزینه در مورد اپی. 7

 . شوند شناسایی می Bو  Tهاي  ژن هستند که به وسیله لنفوسیت اختمان آنتیها بخشی از س توپ اپی) 1 
 . هاي پیوسته نسبت به عوامل دناتورکننده مقاومند توپ اپی) 2 
 .کنند هاي ناپیوسته را شناسایی می توپ عمدتاً اپی Tهاي  لنفوسیت) 3 
 . شود یشناسایی م Bهاي  هاي پیوسته و ناپیوسته توسط لنفوسیت توپ اپی) 4 

تواننـد بـه آنهـا     ها می کتینلها شناسایی شده و  ینهاي شیمیایی زیر توسط لکت ز ساختمانیک ا کدام. 8

 )79-80ارشد ایمنی، ( ؟ متصل شوند

 ها لیپوپروتئین) 4 لیپیدها) 3 ها پروتئین) 2 قند) 1 

 )79-80میکروب، هماتو، ویروس، انگل، قارچ ارشد ایمنی، (: ها صحیح است به جز توپ هاي زیر در مورد اپی  ي گزینه همه. 9

 . هاي پیوسته و ناپیوسته است توپ هاي کروي داراي اپی پروتئین) 1 
 . هاي پیوسته و ناپیوسته هستند توپ قادر به شناسایی اپی Bهاي  لنفوسیت) 2 
 . ها هستند هاي ناپیوسته و مقاوم به عوامل دناتورکننده در پروتئین توپ اپی) 3 
 . کنند هاي پیوسته را شناسایی می توپ عمدتاً اپی Tهاي  نفوسیتل) 4 

 )81-82ارشد ایمنی، میکروب، ویروس، قارچ ( ها اشتباه است؟  توپ هاي زیر در مورد اپی یک از توصیف کدام. 10

 . ها هستند توپ قادر به شناسایی اپی Tو  Bهاي  لنفوسیت) 1 
 . ژن وجود دارد نجیره مولکولی آنتیپیوسته در ساختمان اولیه ز  توپ اپی) 2 
 .ژن وجود دارد توپ ناپیوسته در ساختمان سوم و چهارم زنجیره مولکولی آنتی اپی) 3 
 . توپ پیوسته و ناپیوسته باشد تواند داراي هر دو نوع اپی ژن پروتئینی نمی یک آنتی) 4 

 : شود به جز اي زیر میه ژن و ادجوانت کامل به بدن باعث همه پدیده تزریق توأم آنتی. 11
 )82-83ارشد ایمنی، (

 . ماند ژن مدت بیشتري در محل تزریق باقی می آنتی) 1 
 . شوند ماکروفاژها فعال می) 2 
 . یابد ژن افزایش می بر ضد آنتی Abتولید ) 3 
 . تأثیري ندارد (CMI)بر سیستم ایمنی سلولی ) 4 

 )83-84ارشد ایمنی، (  .ناپیوسته انتخاب کنید هاي توپ گزینه درست را در مورد تعریف اپی. 12

 . شود متصل می Fabاسید آمینه دارد که به صورت خالی به  6حدود ) 1 
 . سکانس اسیدهایی آمینه آن متوالی نیست) 2 
 . آید می وجودهاي دیگر به  سکانس اسید آمینه آن با ترکیب با پروتئین) 3 
 .کند ختار آن ایجاد نمیدناتوره شدن پروتئین تغییري در سا) 4 



 
 
 
 

    

14 

 شناسی عمومی ایمنی

 

                        www. Farhikhteganp.ir            www.Olompezeshki.org 
021-66979524: ن دفتر مرکزيتلف  

 

-84ارشد ایمنی (  ؟شود چیست بادي تولید می ترین جزء یک مولکول که به ضد آن در بدن آنتی کوچک. 13

83( 

 توپ یک اپی) 4 یک رادیکال بزرگ) 3 یک مونوساکارید) 2 یک پیتید) 1 

  )83-84ارشد ایمنی، ( میکروارگانیزم موجود در ادجوانت کامل فروند کدام است؟ . 14

 BCG) 2 ا سیل سل انسانی تضعیف مدت یافتهب) 1 
 با سیل سل آتیپیک زنده) 4  با سیل سل کشته شده) 3 

 )82رشد انگل، مدرس ( شناسد؟  ژن را می یک از مناطق یک آنتی بادي کدام آنتی. 15

 هاپلوتایب) 4 توپ اپی) 3 ایدیوتایب) 2 پاراتوپ) 1 

 )84ارشد هماتولوژي، مدرس ( اختارهاي زیر بیشتر است؟ یک از س قدرت ایمنوژنسیته کدام. 16

 ساکاریدها) 2  لیپیدها) 1 
 ها پروتئین) 4  مونوساکاریدهاي تکرار شونده) 3

  شود چه نام دارد؟ بادي شناسایی می ژن که توسط آنتی اي از آنتی موقعیت ویژه. 17
 )84ارشد هماتولوژي، مدرس (

 آلوتیپ) 4 ژنایمنو) 3 پاراتوپ) 2 توپ اپی) 1 

 )85ارشد انگل، مدرس ( :هاپتن عبارتند از. 18

 یک ایمنوژن) 4 یک حامل مولکول) 3 توپ یک اپی) 2 یک پاراتوپ) 1 

 )82-83دکتري میکروب، ( : درباره خواص ایمنوژنسیته همه موارد صحیح است به جزء. 19

 پیچیدگی شیمیایی) 2  وزن مولکولی باال) 1 
 بیگانه نبودن) 4  افیپایداري و ثبات ک) 3 

 باشد؟  هاي عمل ادجوانت نمی یک از موارد زیر از مکانیسم کدام. 20
 )86دکتري انگل، ویروس، باکتري، قارچ، هماتولوژي و ایمنی (

 تحریک التهاب) 1 
 ژن تسریع در آزادسازي آنتی) 2 
 ژن توسط ماکروفاژها تسهیل در برداشت مؤثر آنتی) 3 
 پروتئینی محلول و رسوب آنان به صورت ذرات هاي ژن تجمع آنتی) 4 

 )86دکتري ایمنی (: ها صحیح است به جز جمالت زیر در مورد ادجوان. 21

 . دهند ها به طور غیراختصاصی پاسخ ایمنی را افزایش می ادجوان) 1 
 . کنند ژن ایجاد التهاب می هاي وابسته به آنتی ها با مکانیسم ادجوانت) 2 
 . هاي انسانی آلوم است تصویب شده براي استفاده در واکنشهاي  ادجوانت) 3 
 .کنند حاصل پیتیدهایی هستند که به عنوان ادجوانت عمل می) کننده ایمنی هاي تحریک کمپلکس( (Iscom)ایسکوم ) 4 
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 گردد؟ هاي انسانی استفاده می هاي زیر عموماً در واکسن یک از ادجوانت کدام. 22

AL(OH)3هیدروکسید  آلومینیویدم) 1   ادجوانت کامل فروند) 2 ((
 Saponin) 4  ادجوانت ناقص فروند) 3 

 )87ارشد ایمنی، (  ژن مؤثر است؟ هاي آنتی ضایی مولکولفکدام مولکول زیر در تنظیم فرم . 23

1 (Hsp 70 2 (Hsp 90 3 (Hsp 60 4 (همه موارد 

 )79-80ارشد ایمنی، ( . وپ ناپیوسته تعیین نماییدت گزینه صحیح را در مورد اپی. 24

 .شود شناسایی می TCRتوسط ) 1 
 .ازیکردیف اسید آمینه متوالی تشکیل شده است) 2 
 .ها مقاوم هستند در برابر اثر آنزیم) 3 
 . کنند در اثر حرارت تغییر می) 4 

 .گویند می.......... شود را  می ها شناسایی ژن که به طور اختصاصی توسط لنفوسیت قسمتی از آنتی. 25
 )88ارشد ایمنی، مدرس (  

 توپ پلی) 4 توپ مینی) 3 پاراتوپ) 2 توپ اپی) 1 

  :باشند به جزء می) یار هم(ها  هاي عمل ادجوانت همه موارد زیر ارگانیسم. 26
 )88شناسی  شناسی، ویروس شناسی، انگکل ارشد ایمنی، هماتولوژي، قارچ(

 تحریک التهاب) 1 
 ژن تسریع در آزادسازي آنتی) 2 
 ژن توسط ماکروفاژها تسهیل در برداشت مؤثر آنتی) 3 
 هاي پروتئینی محلول و رسوب آنها به صورت ذرات ژن انباشت آنتی) 4 

 )88شناسی، هماتولوژي  ارشد ایمنی، باکتري(؟ شود تري ایجاد می یک از موارد زیر پاسخ ایمنی قوي در کدام. 27

 ژن فردي تزریق آنتی) 2 ژن از طریق دهان تیتجویز آن) 1
 ژن افزایش وزن مولکولی آنتی) 4 ژن  آنتی  تزریق مقدار بسیار زیاد) 3

 )89-90شناسی،  دکتري ایمنی( ژن کدامند؟  هاي غالب در یک مولکول آنتی توپ اپی. 28

 . اند ژن متراکم شده در داخل مولکول آنتی) 1 
 . اند نواحی هیدروفیل مولکول متراکم شدهدر سطح خارجی مولکول در ) 2 
 . داراي وزن مولکولی زیادتري هستند) 3 
 . پذیر قرار دارند در نواحی هیدروفوب به صورت پایدار و انعطاف) 4 
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 :صحیح است به جزء T (I independent)مستقل از  هاي ژن آنتیهاي زیر در رابطه با  همه گزینه. 29
 )89-90شناسی  دکتري ایمنی( 

 . است Iو  Mبادي تولید شده در برابر آن عمدتاً از نوع  آنتی) 1 
 . شود عرضه می MHCپردازش شده و همراه مولکول  Apcتوسط ) 2 
 . باشند هاي یکسان می توپ چند ظرفیتی بوده و داراي اپی) 3 
 . دهند ناحیه حاشیه طحال به آنها پاسخ می Bهاي  سلول) 4 

 شود؟ زائی آن می ژن باعث افزایش قابل مالحظه ایمنی هاي زیر به آنتی ولکولیک از م اتصال کدام. 30
 )89-90شناسی،  دکتري ایمنی( 

 1 (4CD 2 (3C d 3 (25CD 4 (C4 
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ـ پاسخ  ـــــــــــــــــــــــــــــنامه تشریحی ــــــــــ ــ
 .صحیح است» 2«گزینه  -1

ها درجه  هاي بزرگی هستند و هممچنین این مولکول بادي مونوکونال هر سه مولکول  کمپلمان، آنتی C3لیزوزیم و 
 . بیگانگی کمی با بدن انسان دارند

 .صحیح است» 4«گزینه  -2
هاي خطـی پروتئینـی هسـتند کـه      ژن ادر به شناسایی آنتیتنها ق TCRتوسط  Tهاي  با توجه به اینکه لنفوسیت

 . غلط است 4صحیح است و گزینه  3و  2و  1پس گزینه . شود به آنها عرضه می Apcهاي  توسط سلول
 .صحیح است» 4«گزینه  -3

بدوست یا ژن قرار گیرند و براي داشتن این ویژگی با آ ها براي اینکه شناسایی شوند باید در سطح آنتی توپ این اپی
 . غلط است 4هیدروفیل باشند در نتیجه گزینه 

 .صحیح است» 1«گزینه  -4
مـورد   CMIو  DTHهـاي گرانولـوم و     این ادجوان به دلیل ایجاد ضایعات پاتولوژیک در انسـان توسـط مکانیسـم   

 . استفاده انسانی ندارد
 .صحیح است» 1«گزینه  -5

 8CDو  4CDهـاي   هاي فضایی را دارند و سلول توپ سایی اپیتوانایی شنا BCRتوسط  Bمطابق بر جزوه سلول 
 . سل هستندTهاي  که جزء زیردسته

 .صحیح است» 4«گزینه  -6
جـایی کـه    به دلیل همسان بودن اسیدهاي آمینه تنوع کمتري در مقابـل سـه گزینـه دیگـر دارد و از آن     1گزینه 

 . شود بیشتر مولکول می ایمنوژنسیتهها حاوي اسید آمینه آروماتیک است باعث افزایش  گزینه
 .صحیح است» 3«گزینه  -7

اشـتباه   3کنـد پـس گزینـه     را شناسـایی مـی   Apcهاي خطی عرضه شده توسط  ژن آنتی TCRبا توجه به اینکه 
 . است

 .صحیح است» 1«گزینه  -8
 . کنند ایل اتصال به قندها را دارند و براي شناسایی قندها از آن استفاده میها در واقع موادي هستند که تم تینلک

 .صحیح است» 3«گزینه  -9
هـاي فضـایی و در سـاختار دومشـان داراي      تـوپ  هاي کروي در ساختمان سـوم و چهارمشـان داراي اپـی    پروتئین

تـوپ   توانـایی شناسـایی اپـی    BCR کـه  از آنجایی 2صحیح است و گزینه  1پس گزینه . باشند هاي خطی می توپ اپی
هـاي ناپیوسـته داراي سـاختار سـوم و      توپ غلط است چون اپی 3پیوسته و ناپیوسته را هم دارد صحیح است و گزینه 
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باشـد و   کننده یا دما حساس هستند زیر پیوندهاي آنها از نوع غیرکوواالنسـی مـی   دناتوره Eچهار هستند که بسیار به 
 . کند صحیح است توپ پیوسته را شناسایی می اپیچون  Tلنفوسیت  4گزینه 

 .صحیح است» 4«گزینه  -10
 . توپ فضایی و خطی باشند توانند داراي اپی اشتباه است چون پروتئین کروي هم می

 .صحیح است» 4«گزینه  -11
شـود   مـی  CMIو  sDTHم وطور که در جزوه گفته شد ادجوانت کامل فروند باعث شروع مکانیسم گرانول همان

 .شود می CMIسازي سیستم ایمنی سلولی یعنی  که در نتیجه باعث فعال
 .صحیح است» 2«گزینه  -12

قسمت اینکه سکانس اسـید  : 3گزینه . توپ پیوسته دارد شود اشاره به اپی متصل می Fabکه به  6aaاین : 1گزینه 
آید غلظت است و از کنار هم قرار گرفتن قسمت و پـیچ   هاي دیگر به وجود می ترکیب با پروتئینآمینه آن ذکر شده با 

به دنـاتوره   4توپ به دلیل ساختمان  غلط است چون این اپی: 4آید؛ گزینه  هاي یک پروتئین به وجود می خوردگی تاب
 . تنها صحیح است 2شدن حساس است پس گزینه 

 .صحیح است» 4«گزینه  -13
 .صحیح است» 3«گزینه  -14

 . باشد یس کشته شده با حرارت میزولركبطبق جزوه داراي مایکوباکتریوم تو
 .صحیح است» 3«گزینه  -15
 .صحیح است» 4«گزینه  -16

 .به دلیل وجود تنوع در ساختارشان ایمنوژنسیته بیشتري خواهند داشت ها پروتئین
 .صحیح است» 1«گزینه  -17
 .تصحیح اس» 2«گزینه  -18
 .صحیح است» 4«گزینه  -19
 .صحیح است» 2«گزینه  -20

 .شود ژن می ها باعث کاهش سرعت آزادسازي آنتی چون ادجون
 .صحیح است» 2«گزینه  -21

 .کنند ژن ایجاد التهاب می هاي غیروابسته به آنتی طبق جزوه، ادجون همراه با مکانیسم
 .صحیح است» 1«گزینه  -22
 .صحیح است» 4«گزینه  -23

هـاي پروتئینـی    گیري و تنظیم فرم فضـایی مولکـول   در شکل Heat shock proteinیا  Hspهاي  انواع مولکول
 . نقش دارند
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 .صحیح است» 4«گزینه  -24
 .صحیح است» 1«گزینه  -25
 .صحیح است» 2«گزینه  -26
 .صحیح است» 4«گزینه  -27

ژن نیز باعث تـولرانس   تزریق مقدار کم یا زیاد آنتی شود و همچنین هاي دهان باعث تحمل می ژن از راه تجویز آنتی
کـه افـزایش وزن مولکـولی     4کند پس گزینه  ژن فردي به دلیل نداشتن بیگانگی پاسخ قوي ایجاد نمی شود و آنتی می

 .باشد صحیح است ژن از خواص افزایش ایمنوژنسیته می آنتی
 .صحیح است» 2«گزینه  -28

غلط اسـت چـون بـراي تحریـک      1بیشترین پاسخ ایمنی را ایجاد کند پس گزینه ایست که  توپ توپ غالب اپی اپی
تـر   ها بیشتر مطرح است که با افزایش وزن مولکولی و عظـیم  ژن این براي آنتی 3گزینه . پاسخ نیاز دارد در سطح باشد

، غلـط اسـت پـس    پـذیري  به دلیل اشاره به انعطاف 4گزینه . هاي بیشتري خواهد داشت پس غلط است توپ بودن اپی
 . صحیح است 2گزینه 

 .صحیح است» 2«گزینه  -29
 .صحیح است» 2«گزینه  -30
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