
 1400سال  بیولوژي تولید مثلرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 یو مولکول یسلول یشناسیستز

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

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

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

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

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

 هاي بنیادي مزانشیمیسلول )الف
 سازهاي بنیادي خونسلول )ب
 هاي اندوتلیال ورید بندنافسلول )ج
 اسکلتیهاي عضلهسلول )د

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

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

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

 است؟ غیرفعالچگونه در سیتوپالسم  B-NFKفاکتور رونویسی  ـ 9
 شدندفسفریله )الف
 Badجداشدن از  )ب
 IKBاتصال با  )ج
 IKBفسفریدشدن  )د

قلبی، هاي عضلههاي غشایی سلولکانالسازي یک بیماري قلبی ناشی از جهش در یکی از براي شبیه ـ 10
ي اثبات هاي عضله قلبی تمایز داده شده است. برابه سلول (iPSCs)هاي بنیادي پرتوان القایی فردبیمار سلول

 :بجزهاي زیر کاربرد دارد، هاي عضله قلبی تمایز یافته استفاده از همه تکنیکوجود این جهش در سلول
 PCR الف)
 Patch Clamp ب)
 Immunofluorescent Staining ج)
 Immuno Precipitation د)

 :بجزتمام موارد زیر در مورد میتوکندري درست است،  ـ 11
 نخورده باشند. شوند باید تاهایی که از سیتوزول وارد ماتریکس میتوکندري میپروتئین )الف
 نیاز به چاپرونین دارد.هاي ماتریکس خوردن نهایی بسیاري از پروتئین تا )ب
 هـاي پروتئینـی کـه عمـدتا دارايکننـد، از کانالهایی که از غشاي خارجی میتوکنـدري عبـور میبسیاري از پروتئین )ج

Tom40 کنند.هستند، عبور می 
 شود پروتئین وارد ماتریکس میتوکندري شود، در انتهاي کربوکسیل آن قرار دارد.توالی هدف که باعث می )د

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

 گردند؟توسط کدامیک از عوامل زیر تنظیم می (CDK)هاي وابسته به کیناز در طی تقسیم میتوز سیکلین ـ 13
 اتصال به سیکلین )الف
 فسفریالسیون )ب
 اتصال به سیکلین و فسفریالسیون )ج
 شدنکوئینهیوبی )د
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 3صفحه  
 

 توکورها اتصال دارند؟طور صحیح به کینهها بههاي زیر میکروتوبولدر کدامیک از حالت ـ 14
 Monotelicاتصال  )د Syntelicاتصال  )ج Merotelicاتصال  )ب Amphitelicاتصال  )الف

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

 کند؟اي یا کروموزوم متصل میهاي زیر، اسکلت سلولی داخلی سیتوزول را به المین هستهکدامیک از پروتئین ـ 16
 Plectin د) SUN+KASH ج) KASHپروتئین  )ب SUNپروتئین  )الف

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

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

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

 گردد.سادگی تبدیل به نطفه میبه )الف
 قابلیت تمایز را ندارند. )ب
 هاي خاص درمانی گردند.ین سلولتوانند جایگزمی )ج
 باشند.پذیر و محرك سیستم ایمنی فرد اهداکننده میآسیب )د

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

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

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

 گردد؟کدامیک از موارد زیر، یک پروتئین اسکلت سلولی محسوب می ـ 22
 3پروتئین باند  )د اسپکترین )ج Bگلیکوفرین  )ب Aگلیکوفرین  )الف
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 4صفحه  
 

 شود؟هاي فیزیولوژیک، وجود کلسترول در غشاي سلول، باعث کدامیک میدر موقعیت ـ 23

 ـ افزایش دوام غشاء 1 

 نفوذپذیري غشاءـ افزایش  2 

 ـ کاهش ماندگاري غشاء 3 

 ـ کاهش نفوذپذیري غشاء 4 

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

ها، هاي زیر، کدام ویژگیاند. از بین گزینهبعدي مقایسه شدهدر یک مطالعه دو روش کشت دوبعدي و سه ـ 24

 کند؟بهتر توصیف می بعدي را در مطالعات سرطان،اهمیت کشت سه

 ) تکرارپذیري و هزینه کمتر1 

 ) تعامالت سلولی در همه جهات2 

 رسانمواد پیام ) ایجاد شیب غلظت3 

 ) ایجاد شیب غلظت گازهاي محلول در محیط کشت4 

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

 :بجزشوند، محسوب می  BodyNuclearهمه موارد زیر جزو  ـ 25

 Nucleolus الف)

 Cajal Bodies ب)
 Interchromatin Grannule Cluster ج)
 P-Bodies د)

 

 مثل یدعلوم تول

 در کدام قسمت جنین قرار دارد؟ Decidua capsularis ـ 26

 پوشیده شده است.اندومتري  هاي نازكبا سلول و Abembryonic) (غیر رویانی  در قطب الف)
 هاي نازك اندومتري پوشیده شده است.و با سلول (Embryonic)  رویانی در قطب ب)
 قرار دارد. desidua basalis زیر در و رویانی در قطب ج)
 قرار دارد. desidua basalis زیر در و غیر رویانی در قطب د)

 ست؟ا ساز قلبی از کجاهاي پیشمنشا سلول ـ 27

 .است گرفته منشا گاستروالسیون شروع در مزودرم داخل جنینی که از ثلث کرانیالprimitive streak  الف)
 .است گرفته منشا گاستروالسیون شروع در مزودرم خارج جنینی که از ثلث کودال primitive streak ب)
 .است گرفته منشا گاستروالسیون درابتداي مزودرم داخل جنینی که از ثلث میانی primitive streak ج)
 .است گرفته منشا گاستروالسیون ابتداي در مزودرم خارج جنینی که از ثلث کرانیال primitive streak د)
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 5صفحه  
 

 باشد؟یر درست میک از جمالت زیکدام ـ 28

 .باشدیمجزا م ياک هستهی يهاسلول يتوتر و فوبالست داراین سیس الف)
 .باشدمی ياچند هسته يهاسلول يتوتروفوبالست دارایس ب)
 .شودمیل یتوتروفوبالست تشکیدر س یصورت حفراته الکونا ب ج)
 .دهدمیرخ  11-12 يدر روزها یرحم ـ یگردش خون جفت د)

 ک در جنس مونث است؟یمانده دستگاه مزونفریر باقیز يهاک از بخشیکدام ـ 29

 Upper part of vagina الف)

 Epoophoron ب)
 Lower part of vagina ج)
 Uterine tube د)

 کنند؟میهاي زیر پرولیفراسیون پیدا هاي تکا تحت تاثیر کدامیک از هورمونسلول ـ 30

 FSH الف)
 LH ب)
 فولیکول انترال در موجوداستروژن  ج)
 FSH استروژن و د)

 شود؟هاي اضافی در هر سیکل قاعدگی می) فولیکولatresiaدامیک از موارد زیر موجب آترزي (ک ـ 31

 از هیپوفیز قدامی FSH کاهش تولید الف)
 کاهش استروژن از فولیکول غالب ب)

 تولید فراوان پروژسترون از جسم زرد ج)
 از هیپوفیز قدامی LHکاهش تولید  د)

 شود؟یجاد میر ایز يهاک از ساختمانیتوسط رشد در کدام Cephalo-Caudal fold ـ 32

 Intra embryonic cavity الف)
 Neural tube ب)
 Somite ج)
 Primitive gut د)

 د؟یآینتال به وجود میژیاپ يهاضه از لولهیب يک از مجاریکدام ـ 33

 )Rete testisضه (یشبکه ب الف)
 )Ductuli efferentsوابران ( يمجار ب)
 (Epididymis)م یدیدیاپ ج)
 )Deferenseدفران ( يمجرا د)
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 6صفحه  
 

 :بجز ،است صحیح زیر هايگزینه همه) Hydatidiform molesفرم (یدیداتیدر رابطه با مول ه ـ 34
 .شودیاد ترشح میمقدار زه ب HCGهورمون  )الف
 .است يکروموزوم پدرآن از  Genomeتمام  )ب
 .است ینیبافت جنتاً ل دهنده عمدیبافت تشک ج)
 .ل گرددینوم تبدیوکارسیممکن است به کور د)

 باشد؟میپیامد بارداري در بیماران باردار هیپوتیروئیدیسم  ضاز عوار موردکدامیک  ـ 35
 پره اکالمپسی د) ماکروزومی ج) پره ترم ب) دیابت الف)

 شود؟هاي اسیدوفیل هیپوفیز قدامی ترشح میهاي زیر از سلولکدامیک از هورمون ـ 36
 ACTH د) هورمون رشد ج) TSH ب) FSH الف)

 ) کدامیک از موارد زیر درست است؟AMH( مولیریندر رابطه با هورمون آنتی ـ 37
 .شودترشح نمی در جنس مذکر بعد از دوران بلوغ الف)
 .شودترشح آن در جنس مذکر از هفته پنجم تا هشتم زندگی جنینی شروع می ب)
 .شودترشح می الیه تکاهاي در جنس مونث توسط سلول ج)
 کند.عمل می AMHاز طریق پروتئین  G گیرنده د)

 شود؟از اثرات زیر می کدامیکپروژسترون سبب  ـ 38
 درجه حرارت بدنکاهش  الف)
 تحریک ترشح موکوس رقیق وآبکی سرویکس ب)
 کاهش فعالیت انقباض رحم ج)
 هاي استروژن رحمافزایش تعداد گیرنده د)

ها و موي پوبیس در بررسی اولیه پستان ،ساله که با شکایت امنوره مراجعه کرده است 17در یک دختر خانم  ـ 39

ن وغ نشاو معاینه ژنیتال نرمال است. سونوگرافی رحم و تخمدان را در حد قبل از بل رشد نکرده است. بررسی

 بیشتر مطرح است؟ هاي زیراز تشخیص کدهد. کدامیمی
 سندرم عدم حساسیت به آندروژن الف)

 swiyerسندروم  ب)

 امنوره هپیوتاالمیک ج)

 سندرم تخمدان پلی کیستیک د)

 شود؟در چه زمانی انجام می گذاريتخمک ـ 40
 به حداکثر  LHساعت پس از رسیدن 36تا  34 )الف
 pg/ml 200ساعت پس از حداکثر میزان استروژن یعنی  24 )ب
 به حداکثر LH ساعت پس از رسیدن 24تا  12 )ج
 در وسط سیکلLH ساعت پس از افزایش ابتدایی  36تا  34 )د
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 7صفحه  
 

 شود؟ریزي در سیکل قاعدگی میتغییرات هورمونی زیر سبب شروع خونکدامیک از  ـ 41
 افزایش اینهیبین و آکتیوین الف)
 کاهش اینهیبین و آکتیوین ب)
 افزایش استروژن و پروژسترون ج)
 کاهش استروژن و پروژسترون د)

از موارد زیر  کدامیک ،مایع منی این فردمشخصات در مورد  .بیماري به طور مادرزادي کیسه منی ندارد ـ 42
 است؟ صحیح

 .شودمنی لخته نمیـ  فروکتوز کمـ حجم کم  الف)
 .منی نیمه لخته استـ فروکتوز طبیعی ـ حجم طبیعی  ب)
 .شودمنی لخته نمیـ فروکتوز طبیعی ـ حجم کم  ج)
 .منی لخته استـ  فروکتوز کمـ حجم طبیعی  د)

 از موارد زیر صحیح است؟ کدامیک median eminenceدر مورد  ـ 43
 .آن قسمت از هیپوتاالموس که در حیوانات فعال است ولی در انسان فعال نیست الف)
 .حد فاصل هیپوفیز خلفی و قدامی را گویند که در انسان فعال نیست ب)
هـا هسـتند بـه ایـن ناحیـه ل ترشـح هورمونئوسـشان که مهایی که در هیپوتاالموس قرار دارند انتهاي عصبینورون ج)

 .شوندمی ختم
 .بخشی از هیپوفیز خلفی است که ارتباطش با هیپوتاالموس از طریق سیستم پورت است د)

از موارد  کدامیکدر مرد جوانی که به دلیل تومور هیپوفیز عمل جراحی شده و هیپوفیز او برداشته شده است  ـ 44
 زیر صحیح است؟

 تستسترون باال، اسپرماتوژنز طبیعی باال، FSHباال،  LH الف)
 اسپرماتوژنز مختل ،پایین تستسترون پایین، FSHپایین،  LH ب)
 اسپرماتوژنز طبیعی پایین، تستسترون پایین، FSHباال،  LH ج)
 اسپرماتوژنز طبیعی پایین، تستسترون پایین، FSH پایین، LH د)

 اي قرار دارند؟هاي تخمدانی در چه مرحلهدر دوران قبل از بلوغ، فولیکول ـ 45
 oogonia د) primordial ج) secondary ب) primary الف)

هاي گرانولوزا بر روي سلول FSHهاي هاي زیر در فاز فولیکوالر موجب افزایش گیرندهکدامیک از هورمون ـ 46
 شود؟می

 استروژن د) پروژسترون ج) LH ب) FSH الف)

 شوند؟هایی تولید میتوسط چه سلول oocyte maturation inhibiting factorها قبل از بلوغ، در خانم ـ 47
 هاي تکاي تخمدانسلول الف)
 هاي گرانولوزاي تخمدانسلول ب)
 هاي استرومال تخمدانسلول ج)
 تلیال تخمدانهاي اپیسلول د)
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 شود؟ها و در پاسخ به چه محرکی تولید میدر مردان از کدام سلول Inhibin ـ 48
 FSHـ  هاي سرتولیسلول الف)
 LH ـ هاي سرتولیسلول ب)
 FSH ـ هاي لیدیگسلول ج)
 LH ـ هاي لیدیگسلول د)

 شود؟از کجا و در اثر کدام هورمون تولید می در دوران جنینی تستوسترون ـ 49
 LH ـ جفت د) hCG ـ جفت ج) LH ـ گنادها ب) hCG ـ گنادها الف)

 غده هیپوفیز از کدام نوع است؟ Pars tuberalisهاي بیشترین سلول ـ 50
 Thyrotrophs د) Somatotrophs ج) Gonadotrophs ب) Corticotrophs الف)

 :بجز ،هاي زیر در رابطه با عضالت قلبی صحیح استتمام گزینه ـ 51
 ظاهري مخطط دارند. الف)
 هسته در وسط سلول عضالنی قرار دارد. ب)
 کنند.هاي عضالنی را فراهم میارتباط کناري رشته (Intercalated disc) هاي بین سلولیدیسک ج)
 تخصص یافته دارند. (SER)شبکه اندوپالسمیک صاف  د)

 کدامیک بهترین تعریف براي قشر تخمدان یک دختر شش ساله است؟ ـ 52
 اند.ها وجود ندارند براي اینکه تکامل نیافتهفولیکول الف)

 شوند.در حدود سیصد فولیکول وجود دارد که در دوره تولید مثل بالغ می ب)
 د.چند صد هزار فولیکول وجود دار ج)
 ها وجود دارند ولی در این سن فولیکولی وجود ندارد.اووسیت د)

 شود؟ورود بیضه به داخل اسکروتوم در چه زمانی از دوران جنینی و به چه علت انجام می ـ 53
 در طی ماه هفتم تا نهم به علت کوتاه شدن گوبرناکولوم الف)
 شدن گوبرناکولوم به علت کوتاه 20تا  12 هايدر هفته ب)
 در طی ماه هفتم تا نهم به علت بزرگ شدن کیسه اسکروتوم ج)
 اسکروتوم کیسه شدن بزرگ علت به 20 تا 12هاي در هفته د)

 گیرد؟هاي ثانویه مغزي در طی کدام هفته از دوران جنینی شکل میوزیکل ـ 54
 ششم د) سوم ج) چهارم ب) پنجم الف)

 :غده فوق کلیه Zona reticularis يهاسلول ـ 55
 قطرات چربی کمی داشته و شبکه اندوپالسمی توسعه یافته دارد. الف)
 قرار دارد. ACTH چربی زیادي داشته و تحت کنترل هورمونقطرات  ب)
 است. ACTHي رنگ بوده و تحت کنترل هورمون اداراي قطرات لیپوفوشین قهوه ج)
 است. ACTH کورتیزول ترشح کرده و تحت کنترل هورمون د)
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هاي رده اسپرماتوژنیک هاي سمینی فر و امکان استفاده از سایر سلولدر صورت عدم تولید اسپرم بالغ در لوله ـ 56
 تواند باشد؟ترین سلول کدام میبراي لقاح، مناسب

 اسپرماتوگونیا الف)
 1اسپرماتوسیت  ب)
 2اسپرماتوسیت  ج)
 اسپرماتید د)

 کدام عامل در جلوگیري از ریزش طبقه بازال آندومتر طی قاعدگی دخیل است؟ ـ 57
 ماهیت ترشح غدد الف)
 گیرينوع خون ب)
 ها در این منطقهتکثیرناپذیري سلول ج)
 هاي استروما در این ناحیهویژگی سلول د)

 یابند؟ها تکثیر میعضالت کدام قسمت از دستگاه تناسلی زنانه در پاسخ به هورمون ـ 58
 تخمدان د) واژن ج) لوله رحم ب) رحم الف)

 ها قرار دارد؟کدام فاز رحمی تحت تاثیر ترشحات فولیکول ـ 59
 خونریزي د) ایسکمی ج) تکثیر ب) ترشحی الف)

 ها هستند؟هاي بینابینی در تخمدان باقیمانده کدام سلوللسلو ـ 60
 هاي آترتیکگرانولوزاي فولیکول الف)
 هاي گرافتک داخلی فولیکول ب)
 هاي آترتیکتک داخلی فولیکول ج)
 هاي گرافگرانولوزاي فولیکول د)

 هاي گراف صحیح است؟کدام گزینه در مورد فولیکول ـ 61
 .آیندوجود میه هاي بدوي بهر سیکل از رشد و تکامل فولیکول در الف)
 .داراي رسپتور هستند FSH نسبت به ب)
 .گردددر هر سیکل یک فولیکول گراف تشکیل می ج)
 .شوندنهایتا به جسم زرد تبدیل می د)

 کند......... را به استروژن تبدیل می هايهاي ........ فولیکول تخمدانی، آندروژن ترشحی از سلولسلول ـ 62
 تک داخلی ـکومولوس  الف)
 تک خارجی ـتک داخلی  ب)
 تک داخلی ـگرانولوزا  ج)
 گرانولوزا ـکرونا رادیاتا  د)

 جفت حاوي کدام سلول آندومتري است؟ ـ 63
 دسیدوا د) دارتلیال مژهاپی ج) غددي ب) تلیال ترشحیاپی الف)
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 هاي سرتولی پوشیده شده است؟کدام مجراي ناقل اسپرم فقط از سلول ـ 64
 هاي مستقیمابتداي لوله الف)
 شبکه بیضه ب)
 کانال افران ج)
 اپیدیدیم د)

 کند؟هاي اسپرماتوژنیک را فراهم میاي با کدام مکانیسم امنیت ایمنی سلولبیضه ـ سد خونی ـ 65
 هاي اسپرماتوژنیک به خونهاي اختصاصی سلولژنجلوگیري از نفوذ آنتی الف)
 هاي سمینیفراسپرم به داخل لوله بادي ضدجلوگیري از آنتی ب)
 هاي سمینیفرممانعت از ورود عوامل ایمنی به لوله ج)
 هاي اسپرماتوژنیک به خونممانعت از ورود سلول د)

 اثر مهاري دارد؟ FSHهاي سرتولی، بر ترشحات ماده ترشحی سلولکدام  ـ 66
 ABP الف)
 (AMH)  مولرینماده آنتی ب)
 Inhibin ج)
 تستوسترون د)

 گردد؟هسته اسپرم در کدام مرحله از اسپرمیوژنز، طویل و متراکم می ـ 67
 بلوغ د) کالهکی ج) آکروزومی ب) گلژي الف)

 کدام ساختار در بیضه معادل پرده صفاقی و داراي دوالیه جداري و احشایی است؟ ـ 68
 مدیاستینوم د) طبقه واژینالیس ج) طبقه آلبوژینه ب) اسکروتوم الف)

 کدام سلول در اپیتلیوم ژرمینال آزاد بوده و فاقد پل سیتوپالسمی است؟ ـ 69
 اسپرماتوگونیا الف)
 اسپرماتوسیت اولیه ب)
 اسپرماتوسیت ثانویه ج)
 اسپرماتید د)

 شود؟می دیده فولیکول رشد مراحل از کدامیک در CALL EXNER BODY ـ 70
 فولیکول لوتیینزه د) انترال ج) پره انترال ب) پریموردیال الف)

 کدام عملکرد را بر عهده دارد؟در طی فرآیند اسپرماتوژنزیس تحریک  FSH ـ 71
 تولید تستوسترون الف)
 هاي سرتولیدر سلول LHهاي سنتز گیرنده ب)
 هاي الیدیگهاي آندروژن در سلولسنتز گیرنده ج)
 تولید مایع تستیکوالر د)

 فتد؟ااتفاق می اتصال موقت نوتوکورد با اندودرم براي تشکیل صفحه نوتوکوردي حدودا در چه روزي ـ 72
 18-17 د) 22-21 ج) 19-18 ب) 21-20 الف)
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 قاعده جمجمه در دوران جنینی به ترتیب از کجاست؟ exoccipitalهاي استرنوم و بخش منشا استخوان ـ 73
 مزودرم پاراکسیال ـ مزودرم طرفی الف)
 نورال کرست ـ مزودرم طرفی ب)
 مزودرم طرفی ـ مزودرم پاراکسیال ج)
 مزودرم طرفی ـ نورال کرست د)

 شوند؟یضه از کجا مشتق میگ بیدیل يهاسلول ـ 74
 هیاول یجنس يهاطناب الف)
 يمدوالر يهاطناب ب)
 یغه تناسلیت یم اصلیمزانش ج)
 یغده جنس یوم سطحیتلیاپ د)

تواند پذیر گردد استفاده از کدام پروتئین میبراي جلوگیري از بارداري امکاناگر استفاده از واکسیناسیون  ـ 75
 ) شود؟zygotمانع تشکیل تخم (

 ZP3گیرنده  الف)
 تلیال آندومترهاي اپیهاي سطحی سلولگیرنده ب)
 هاي کومولوسهاي سطحی سلولگیرنده ج)
 هاي سطحی اووسیتگیرنده د)

 ؟باشدنمیوقایع زیر جزء اتفاقات هفته دوم دوران جنینی  کدامیک از ـ 76
 آغاز تشکیل سیتیوتروفوبالست و سن سیتیوتروفوبالست الف)
 تشکیل حفره آمنیوم ب)
 تشکیل کیسه زرده ثانویه ج)
 هاي خونی رحمپیوند الکوناهاي تروفوبالست با سینوزوئید د)

 فتد؟ادر چه زمانی از تکوین جنین اتفاق می راست بدنـ  تشکیل محور چپ ـ 77
 Primitive streakهمزمان با تشکیل نودهاي اولیه در انتهاي کرانیال الف)
 Primitive streak همزمان با شروع تشکیل ب)
 Body folding همزمان با ج)
 Primitive streakها ازدر زمان مهاجرت سلول د)

 آورد؟می وجوده ب را افراگمیهاي دل دهنده زیر پایکیتشک يهاشک از بخیکدام ـ 78
 ذیواره عرضی الف)
 عضالت جدار بدن ب)
 مزانتر مري ج)
 قلبی ـ چین جنبی د)

 شود؟شود چه نامیده میفضاهاي جداگانه تقسیم می 25-15که به  intravellousفضاهاي  ـ 79
 chorion fondosum د) chorion leave ج) cytoledons ب) placental septae الف)
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 ها صحیح است؟کدام عبارت در مورد تشکیل ریه ـ 80
 کنند.هاي ریوي در داخل اندودرم فورگات رشد میجوانه الف)
 شود.جنینی با ایجاد برجستگی ونترال اندودرم فورگات شروع می 22ها در روز تشکیل ریه ب)
 .کنندمی رشد Ventrocranial هاي ریوي در داخل مزودرم احاطه کننده فورگات در جهتوانهج ج)
 شود.هاي اولیه برنشی آغاز میجنینی با ایجاد جوانه 26-28ها در روزهاي تشکیل ریه د)

شود و این ژن در کجا میتنظیم تشکیل مزودرم خلفی در نواحی میانی و دمی جنین توسط کدام ژن کنترل  ـ 81
 گردد؟بیان می

 primitive streakدر  ـ HESX1 الف)
 primitive streak در ـ GOOSECOID ب)
 نوتوکورد سازپیش هايسلول در ـ OTX2 ج)
 نوتوکورد سازپیش هايسلول در ـ BRACHYURY (T) د)

 هاي زیر نیاز است؟همدیگر به کدامیک از مولکولبراي چسبیدن غشاي دو سلول اسپرم و تخمک به  ـ 82
 egg Tetraspanin (CD9) الف)
 sperm serface protein SED ب)
 sperm chemotropic factor ج)
 ZP3 د)

 سازد؟را می کدامیکاي در مغز میانی اي صفحه قاعدهالیه حاشیه ـ 83
 الفهسته ادینگروست )الف
 پایک مغزي  )ب
 3هسته زوج )ج
 ماده خاکستري )د

 آید؟به وجود می کدامیکینی از ببه ترتیب از راست به چپ ستیغ و نوك  ـ 84
 برجستگی بینی داخلی + برجستگی بینی خارجی )الف
 برجستگی بینی داخلی + برجستگی بینی داخلی )ب
 برجستگی بینی داخلی + برجستگی ماگزیالري )ج
 داخلیخارجی + برجستگی بینی بینی برجستگی  )د

 :بجز ،شوندهاي زیر در بافت تخمدان دوره جنینی بیان میتمام ژن ـ 85
 TAFII 105 د) DAX1 ج) SF2 ب) WNT4 الف)

 هاي زیر در دندان منشاء ستیغ عصبی دارند؟از الیه کدامیک ـ 86
 خارجیتلیوم دندانی اپی )الف
 تلیوم دندانی داخلیاپی )ب
 ايتیکولوم ستارهر )ج
 پاپیالي دندانی )د
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 آید؟از مزوگاستر شکمی به وجود می کدامیک ـ 87
 کرونري رباط )الف
 ايمعدهرباط طحالی  )ب
 چادرینه بزرگ )ج
 رباط طحالی کلیوي )د

 :بجزهاي جنینی صحیح است، و پرده تمام موارد زیر در مورد جفت ـ 88
 .باشدیکی از تغییرات مهم جفت در انتهاي بارداري رسوب فیبرینوئید در سطح پرزها می )الف
 .تواند از عوارض کشیدن سیگار باشدمی (PROM)ها پارگی زودرس پرده )ب
 .دهدیونی رخ میهاي تک تخمی تک کورسندرم انتقال خون بین دوقلوها در بارداري )ج
 .هاي مادري استافزایش ضخامت جفت به دلیل نفوذ بیشتر آن به درون بافت )د

 شود؟هاي زیر مرتبط میاز حفره کدامیکبه دنبال پاره شدن غشاهاي دهانی حلقی و کلواکی لوله گوارش با  ـ 89
 Chorionic cavity الف)
 Primitive yolk sac ب)
 Amniotic cavity ج)
 Exraembryonic celom د)

ت توسط ورهاي دیستال و پروگزیمال آئدر کوارکتاسیون پس از مجرایی آئورت گردش خونی جانبی بین بخش ـ 90
 گیرد؟کدام شریان صورت می

 توراسیک داخلی )الف
 براکیوسفالیک )ب
 کاروتید مشترك چپ )ج
 پولموناري راست )د

 باشد؟می کدامیکداري از مشتقات جپلوراي  ـ 91
 مزودرم مجاور محوري )الف
 مزودرم بینابینی )ب
 مزودرم اسپالنکنیک )ج
 مزودرم سوماتوپلوریک )د

 گیرد.لوله قلبی، تنه شریانی در......... دهلیز اولیه قرار می (Looping)بعد از حلقه زدن  ـ 92
 پایین )د جلو )ج عقب )ب باال )الف

 :بجزآید، به وجود می )Sinus venosus(تمام موارد زیر از سینوس وریدي  ـ 93
 بخش صاف دهلیز راست )الف
 ولیهدهلیز ا )ب
 سینوس کروناري )ج
 ورید مایل دهلیز چپ )د
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 مزودرم خارج رویانی در کدام ناحیه قرار دارد؟ ـ 94

 پره کورديصفحه  )الف
 اطراف لوله عصبی )ب
 ساقه اتصالی )ج
 صفحه کلواك )د

 :بجزطناب نافی داراي تمام موارد زیر است،  ـ 95

 کوریون )د پوشش آمنیونی )ج ساقه زرده )ب آالنتویس )الف

 :بجزتمام موارد زیر در سیستم ادراري منشاء مزودرمی دارند،  ـ 96

 مجاري جمع کننده )الف
 لوله درهم پیچیده دور )ب
 کپسول بومن )ج
 پوشش اپی تلیال مثانه )د

 بازماندن سوراخ اولیه در دیواره دهلیزي ناشی از کدام علت زیر است؟ ـ 97

 رسدجذب بیش از حد دیواره اولیه که در اثر آن به بالشتک قلبی نمی )الف
 ثانویهعدم تشکیل دیواره  )ب
 سوراخ بیضی بیش از حد بزرگ )ج
 هاي قلبی برسدتواند به بالشتکدیواره اولیه کوتاه که نمی )د

 توانند وارد خون مادر شوند؟هاي جنینی از چه زمانی توانایی عبور از سه جفتی را دارند و میسلول ـ 98

 12ـ  14هفته  )د 10ـ  12هفته  )ج 10ـ  8هفته  )ب 6ـ  4هفته  )الف

 :بجزگیرد، اسپرم صورت می )Capacitation(پذیري تمام موارد زیر در هنگام ظرفیت ـ 99

 اسپرم Hyper Activation الف)
 pHافزایش  )ب

 3HCOافزایش  )ج

 افزایش کلسترول غشا )د

 :بجزهمه موارد زیر در سیکل تخمدانی صحیح است،  ـ 100

 .گیردمی انجام GDF-9هاي گرانولوزا توسط تکثیر سلول )الف
 .گرددباعث تحریک تولید پروژسترون می LHافزایش  )ب
 .کننده دیون تولید میهاي گرانولوزا استرون و آندرستنسلول )ج
 .شودها در تخمدان میباعث افزایش پروستاگالندین LHافزایش  )د
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