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 روش هبی مطبلعه سلول هباول: فصل 

 

 روش هبی میکروسکوپی مطبلعه سلولهب -الف

ٔیىطٚٔتط زاقتٝ ثبقٙس. ثٝ ٕٞیٗ  5اقیبیی وٝ ثب ٔیىطٚؾىٛح ٘ٛضی ٔغبِؼٝ ٔی قٛ٘س ثبیس ضربٔتی زض حسٚز  

زِیُ اظ ته یبذتٝ ٞب ٚ یب ثبفتٟبیی ثب یه الیٝ ؾَّٛ اؾتفبزٜ ٔی قٛز ٚ اظ ثبفتٟبی ضریٓ ثبیس ثٛؾیّٝ ٔیىطٚتْٛ، 

 ثطـ ٞبی ٘بظن ٚ ٔٙبؾت تٟیٝ قٛز.

 (EMروش تهیه نمونه برای مطبلعه در میکروسکوپ الکترونی ) 

لبثُ ٔمبیؿٝ ثب ٘ٛضی ثٛزٜ، ِٚی ثط حؿت ٘یبظ ٔیىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ی،  تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای ٔیىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ی

تغییطاتی زض آٟ٘ب ثٛخٛز ٔی آیس. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ثبفت اثتسا ثٝ وٕه آِسئیس ٚ ؾپؽ تٛؾظ تتطا اوؿیس اؾٕیْٛ 

 تثجیت ٔی قٛز. ثطای تٟیٝ ثطـ ٞبی فٛق اِؼبزٜ ٘بظن ٞٓ اظ اِٚتطا ٔیىطٚتْٛ اؾتفبزٜ ٔی قٛز. 

 (96 زوتطی)، فیىؿبتیٛ ثب٘ٛیٝ ثب وساْ ٔٛضز ا٘دبْ ٔی ٌیطز؟ EMعی آٔبزٜ ؾبظی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثطای ؾٛاَ: 

 ٌّٛتبضآِسئیس              ز(اؾٕیْٛ تتطاوؿبیساِف(پطٚپیّٗ          ة(پبضافطٔبِسئیس          ج(

 پبؾد: ٌعیٙٝ  ز

 

 هب  مختصری در مورد انواع میکروسکوپ

 (: light microscopeمیکروسکوپ نوری ) -۱ 

ػٕٛٔی تطیٗ ٔیىطٚؾىٛح لبثُ اؾتفبزٜ اؾت. ثعضٌٕٙبیی زض ٔیىطٚؾىٛح ٘ٛضی ٟٔٓ ثٛزٜ ٚ اظ ضاثغٝ ویفیت یه 

( تؼییٗ ٔی قٛز تٛاٖ تفىیه ٟٕٔتطیٗ resolution powerٔیىطٚؾىٛح ٘ٛضی ثبتٛاٖ تدعیٝ یب تفىیه )

ضٚی یه قیئی وٝ ٔی تٛاٖ زض ظیط ذهٛنیت ٞط ٔیىطٚؾىٛح اؾت وٝ ػجبضت اؾت اظ فبنّٝ زٚ ٘مغٝ زض 

 ٔیىطٚؾىٛح، خسا اظ ٞٓ تكریم زاز .

 (phase-contrast microscopeمیکروسکوپ فبز کنتراست ) -2

ایٗ ٘ٛع ٔیىطٚؾىٛح ثطای ٔكبٞسٜ ؾِّٟٛبی ضً٘ آٔیعی ٘كسٜ ٚ خعئیبت آٟ٘ب وبضثطز زاضز. ایٗ ٔیىطٚؾىٛح  

قجیٝ ثٝ ٔیىطٚؾىٛح ٘ٛضی ثٛزٜ ٚ تفبٚت آٟ٘ب زض ایٗ اؾت وٝ ثطای ٔیىطٚؾىٛح فبظ وٙتطاؾت یب اذتالف فبظ، اظ 

 وٛ٘سا٘ؿٛض ٔرهٛنی اؾتفبزٜ ٔی قٛز. ػسؾی ٞبی قیئی ٚ
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  (interference microscopeتذاخلی)میکروسکوپ -3

اؾبؼ ٔیىطٚؾىٛح تساذّی ٔثُ ٔیىطٚؾىٛح اذتالف فبظ اؾت. زض ایٗ حبِت ٘ٛض ٔٛضز اؾتفبزٜ لجُ اظ ضؾیسٖ 

ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ زٚ زؾتٝ اقؼٝ تمؿیٓ ٔی قٛز وٝ یىی اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی ٌصضز ٚ زیٍطی اظ وٙبض آٖ ػجٛض ٔی وٙس، زض 

وٝ ٔی تٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا زیس. ثٛؾیّٝ ایٗ ٘ٛع ٔیىطٚؾىٛح ٔی تٛاٖ حطوت ٘تیدٝ قىؿت ٔتفبٚتی ثٛخٛز ٔی آیس 

 ؾَّٛ ٚ وطٚٔٛظْٚ ٞبی زضٖٚ ؾَّٛ ضا ٔكبٞسٜ وطز.

 (fluorescence microscopeمیکروسکوپ فلورسبنس)-4

قبیس لٛیتطیٗ تىٙیه ثطای ضزیبثی پطٚتئیٟٙب ٚ اؾیسٞبی ٘ٛوّئیه زضٖٚ ؾَّٛ ثب ضً٘ آٔیعی فّٛضؾٙت ٚ 

ٔیىطٚؾىٛح فّٛضؾب٘ؽ اؾت. زض ایٗ حبِت فّٛضؾٙت خصة قسٜ ثٛؾیّٝ ؾَّٛ، ٘ٛض ضا زض یه عَٛ ٔكبٞسٜ ثب 

ٚ آ٘طا زض یه عَٛ ٔٛج ثبالتط ٚ ٔرهٛل ٘كط ٔی زٞس. زض آظٔبیكٍبٜ ٞبی  ٔٛج ٔكرم خصة ٔی وٙس

پسیسٜ  زض DNAٚ اتیسیٓ ثطٚٔبیس ثطای ٔكبٞسٜ لغؼٝ ٞبی  تحمیمبتی اظ ضً٘ آٔیعی فّٛضؾٙت اوطیسیٗ/ اٚض٘ح

آپٛپتٛظ ٚ اظ آ٘تی ثبزیٟبی فّٛضؾٙت ٕٞچٖٛ آ٘تی ثبزیٟبی آ٘تی اوتیٗ ثطای ٔكبٞسٜ فیالٔٙت ٞبی اوتیٗ زض 

 زضٖٚ ؾَّٛ اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس.

 ( polarizing microscopeمیکروسکوپ پالریسان)-5

سٜ ٚاوٛئّٟب ٚ ٔیىطٚؾىٛح خٟت ٔكبٞسٜ غیط ٔؿتمیٓ ضا ٔیىطٚؾىٛح پالضیعاٖ یب ظٔیٙٝ تبضیه ٌٛیٙس. ٔكبٞ

 ٚظیىِٟٛب زض ظٔیٙٝ تبضیه یه ؾَّٛ ثب ایٗ ٘ٛع ٔیىطٚؾىٛح ثؿیبض خبِت ٚ زیس٘ی اؾت.

 ( Electron microscopeمیکروسکوپ الکترونی)-6

زض ایٗ ٔیىطٚؾىٛپٟب، اِىتطٟٚ٘ب ثطای تِٛیس تهٛیط ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔی قٛ٘س ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ثٝ ٔیىطٚؾىٛح 

چٝ ؾطػت اِىتطٟٚ٘بی پطتبة قسٜ ثیكتط ثبقس، عَٛ ٔٛج وٛتبٞتط ٚ زض ٘تیدٝ تٛاٖ اِىتطٚ٘ی ٔؼطٚف ٞؿتٙس. ٞط 

تفىیه وٛچىتط قسٜ ٚ ثعضٌٕٙبیی ثیكتط ٔی قٛز. زض ثطذی ٔیىطٚؾىٛح ٞب اظ پطتٛ ایىؽ وٝ زاضای عَٛ ٔٛج 

ٚ  (TMضٜ )وٛتبٞتطی ٘ؿجت ثٝ اِىتطٟٚ٘ب اؾت اؾتفبزٜ ٔی قٛز. ٔیىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ی قبُٔ ٘ٛع ا٘تمبِى یب ٌصا

( اؾت. زض ٔیىطٚؾىٛح اِىتطضٚ٘ی ا٘تمبِی تكىیُ تهٛیط ثب ٌصقتٗ اِىتطٟٚ٘ب اظ ٕ٘ٛ٘ٝ   SM٘ٛع ضٚثٙسٜ یب ٍ٘بضٜ )

ٞب نٛضت ٔی ٌیطز ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ثبیس ثطـ ٞبی ثؿیبض ٘بظن اظ ٕ٘ٛ٘ٝ تٟیٝ قٛز. أب زض ٘ٛع ٍ٘بضٜ تكىیُ تهٛیط 

اِىتطٟٚ٘بی ثب٘ٛیٝ ثٝ  ثب ثطذٛضز اِىتطٟٚ٘ب ثٝ ؾغح ٕ٘ٛ٘ٝ، ا٘ؼىبؼ ثب ثطذٛضز اِىتطٟٚ٘ب ثٝ ؾغح ٕ٘ٛ٘ٝ اؾت. یؼٙی

 ٔٙظٛض تكىیُ تهٛیط ضخ ٔی زٞس.

 ( 96زوتطی )ٔٙبؾجتطیٗ ٔیىطٚؾىٛح خٟت ثطضؾی ؾِّٟٛبی ظ٘سٜ وسأیه ٔی ثبقس؟ؾٛاَ: 

 ز( فبظ وٙتطاؾت            ب٘ؽ                  ج( ظٔیٙٝ تبضیهة( فّٛضؾ           اِف( ٔؼىٛؼ

 پبؾد :ٌعیٙٝ اِف
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 ( 85)زوتطی خٟت ایدبز تهبٚیط ؾٝ ثؼسی اظ ؾِّٟٛب ٚ ثطقٟبی ثبفتی، وساْ ٔیىطٚؾىٛح ٔٙبؾجتط اؾت؟ؾٛاَ: 

 (                                ة( فّٛضؾٙتConfocalاِف( وٖٛ فٛوبَ )

 ز( پالضیعاٖ               ج( فبظ وٙتطاؾت                                   

 پبؾد : ٌعیٙٝ  اِف  

 ( 96ثطای ثطضؾی ٔٛاز وطیؿتبِی ثٟتطیٗ ٔیىطٚؾىٛح وسأؿت؟) زوتطی ؾٛاَ: 

 اِف(پالضیعاٖ            ة(اِىتطٚ٘ی                ج(ٞٓ وبٖ٘ٛ          ز(فبظ وٙتطاؾت

 پبؾد: ٌعیٙٝ  اِف

 نتبیج حبصل از مطبلعبت بیوشیمیبیی سلول-ة

ٚلتی ؾَّٛ ٕٞػ٘یعٜ ٔی قٛز، غكبٞبی ؾیتٛپالؾٕی ثهٛضت لغؼبتی زض ٔی آیٙس وٝ ثٟٓ ٔتهُ ٞؿتٙس ٚ  

ایدبز ٚظیىَٛ ٔی وٙٙس. ٚظیىَٛ ٞبی حبنُ اظ ا٘سأه ٞبی ٔرتّف زاضای ٚیػٌیٟبی ٔتفبٚتی ٞؿتٙس وٝ اظ 

 fractionationؾِّٛی  عطیك ٚیػٌی ٞبی ایٟٙب ٔی تٛاٖ قٙبؾبیی ضا ا٘دبْ زاز ٚ ثٝ ایٗ ػُٕ تفىیه آخعاء

Cell  ٌٜفتٝ ٔی قٛز. ثطای تفىیه اخعاء ؾِّٛی اظ ؾٝ ٔطحّٝ اؾترطاج، ٕٞٛغ٘یعٜ وطزٖ ٚ ؾب٘تطیفیٛغ اؾتفبز

 ٔی قٛز.
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 استخراج:  -۱ 

ذبنی اؾت. عی اؾتترطاج اوثتط اضٌب٘تُ ٞتب، ثؿتیبضی اظ ثیِٛٔٛىِٟٛتب        ٘رؿتیٗ ٌبْ ثطای خساؾبظی یه اضٌبُ٘

 4ٞبی ثیِٛٛغیه ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زٞٙس. اوثط اػٕبَ ثطای خسا وطزٖ اضٌبّٟ٘ب زض زٔتبی  ٘بپبیساض ثٛزٜ ٚ فؼبِیت 

زضخٝ ؾب٘تی ٌطاز نٛضت ٔی ٌیطز. ثطای اؾترطاج ِیپیسٞب ٚ ٘ٛوّئیه اؾیس ٞب اظ حالَ ٞبی آِتی اؾتتفبزٜ ٔتی    

 قٛز.

 هموشنیسه کردن:  -2 

بیس ؾَّٛ ضا زض قطایظ ٘عزیه ثتٝ حبِتت عجیؼتی    ثطای ذبضج وطزٖ یه اضٌبُ٘ یب ثیِٛٔٛىَٛ اظ ؾِّٟٛب، ٘رؿت ث

ذطز وطز. ثطای ایٗ ٔٙظٛض ٔی تٛاٖ لغؼبت تحت ٔغبِؼٝ ضا زض یه ِِٛٝ قیكٝ ای ثب اثؼبز ٔٙبؾت ضیرتٝ ٚ پؽ اظ 

اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ ٔبزٜ ٕٞٛغ٘یعٜ وٙٙسٜ ٔٙبؾت، ؾَّٛ ضا ذطز وٙٙس ٚ زض ٟ٘بیت یه ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ ٕٞٛغٖ ایدبز ٔتی  

 قٛز.

 :  وشیسبنتریف -3 

خسا وطزٖ ٔحتٛیتبت یته ؾٛؾپب٘ؿتیٖٛ ٕٞتٛغٖ، ثتٝ وٕته ؾتب٘تطیفٛغ افتطالتی ا٘دتبْ ٔتى قتٛز، ثركتی اظ             

ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ تٝ ٘كیٗ قسٜ ٚ ثرف زیٍط زض ؾغح ثبلی ٔی ٔب٘س وٝ ؾٛپط ٘بتبٖ ٘بٔیسٜ ٔی قٛز. عی ایٗ فطآیٙس 

ٔیتٛوٙتسضیبیی ٚ   ؾٝ ثرف تٝ ٘كیٗ قتسٜ ثسؾتت ٔتی آیتس وتٝ ثتٝ تطتیتت ػجبضتٙتس اظ: ثركتٟبی ٞؿتتٝ ای،          

ٔیىطٚظٚٔی. وٝ ٞیچىساْ اظ ایٗ ثرف ٞب وبٔال ذبِم ٘كسٜ ا٘س ٚ ثٝ وٕه ضٚـ ا٘ساظٜ ٌیطی آ٘عیٓ ٞبی ٘كتب٘ٝ  

 ٔٙبؾت، تطویجبت قیٕیبیی ٚ ثب ٔیىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ی ٔی تٛاٖ پی ثطز وٝ اخعای ٞط ثرف وساْ اؾت.

  Chromatography-کرومبتوگرافی 

ِٔٛىِٟٛبی ٔرتّف وطٚٔبتٌٛطافی ٔی ثبقس وٝ ثط اؾبؼ ٚیػٌیٟبی ٔرتّف زض لٛیتطیٗ ضٚـ ثطای خساؾبظی 

قبضغ، ا٘ساظٜ، ٔیُ تطویجی اتهبَ ٚ زیٍط ذهٛنیبت، ِٔٛىِٟٛب ضا خسا ٔی وٙس ٚ ثط ایٗ اؾبؼ ثٝ ا٘ٛاع ٔرتّف 

 تمؿیٓ ٔی قٛز.
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  : Gel filtrationالف( کرومبتوگرافی فیلتراسیون شلی 

اؾبؼ ا٘ساظٜ ثبض اؾت. زض ایٗ ٘ٛع وطٚٔبتٌٛطافی ؾتٛ٘ی اظ پّیٕطی قجىٝ ٔب٘ٙس ا٘ترتبة  زض ایٗ ٘ٛع, خساؾبظی ثط 

ٔی قٛز وٝ ٔٙبفص آٖ ا٘ساظٜ ٔتفبٚت زاقتٝ ٚ ِٔٛىِٟٛبی زضقت تط ٚ ثعضٌتط، ؾطیؼتط اظ ِٔٛىِٟٛبی وٛچىتط اظ غَ 

زاْ افتبزٖ آٟ٘ب زض ٔٙبفتص  ػجٛض ٔی وٙٙس ٚ ثٝ پبییٗ ؾتٖٛ ٔی ضٚ٘س. ػّت زیطتط خسا قسٖ ِٔٛىِٟٛبی وٛچه، ثٝ 

 غَ اؾت.

  : Affinityة(کرومبتو گرافی نوع تمبیلی یب 

زض ایٗ ٘ٛع، ِٔٛىِٟٛب ثط اؾبؾی ٚیػٌی اتهبِكبٖ خسا ٔی قٛ٘س. ثؼٙٛاٖ ٔثبَ ٔی تٛاٖ ؾتٟٛ٘بی اذتهبنی ضا 

یٓ تٛؾظ عطاحی وطزٜ ٚ ثطای خساؾبظی ٔٛاز اظ آٖ اؾتفبزٜ قٛز. زض ایٗ ٔٛضز ٔی تٛاٖ ثٝ خساؾبظی آ٘ع

 ؾٛثؿتطای اذتهبنی آٖ، ثؼٙٛاٖ ؾتٖٛ وطٚٔبتٌٛطافی پطزاذت.

  Ion exchange) (ج( کرومبتوگرافی از نوع تعویض یون

ٚ ثبض اِىتطیىی اؾت. ؾتٟٛ٘بیی عطاحی ٔی قٛز وٝ زاضای ٌطٟٚٞبی ثبضزاض  PHزض ایٗ ٘ٛع، خساؾبظی ثط اؾبؼ : 

اؾبظی ٌطٟٚٞبی وبتیٛ٘ی ثٝ وبض ثطزٜ ٔی قتٛز ٚ ثتطػىؽ   ٔی ثبقس ثٝ ایٗ نٛضت وٝ، ؾتٟٛ٘بی آ٘یٛ٘ی ثطای خس

 ؾتٟٛ٘بی وبتیٛ٘ی ثطای خساؾبظی ٌطٟٚٞبی آ٘یٛ٘ی وبض ثطزٜ ٔی قٛز.

 (83)اضقس ثطای تؼییٗ حضٛض یه پطٚتئیٗ زض زاذُ اضٌبُ٘ ٞبی ؾِّٛی اظ وساْ ضٚـ اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟ ؾٛاَ: 

 Pulse-chaseز(         SDS-PAGEج(             PCRایٕٛ٘ٛؾیتٛقیٕی       ة(اِف( 

 اِفٌعیٙٝ  پبؾد : 

 (83)اضقس ثطای ضزیبثی ٔؿیط ؾٙتع یب ٔحُ یه ا٘سأه اظ وساْ ضٚـ اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟  ؾٛاَ: 

 ٔٛاضز اِف ٚ ة ( اتٛ ٞیؿتٌٛطافی          زج( ؾیتٛقیٕی            ( ؾیٕٙبتٌٛطافی           ةاِف( 

 ج  ٌعیٙٝ  پبؾد :

 (83)اضقس ضٚـ ٔٙبؾجتط ثطای خساؾبظی پطٚتئیٟٙب وساْ ٔٛضز اؾت؟  ؾٛاَ:

 وطٚٔبتٌٛطافی اذتالف یٛ٘ی( اِىتطٚفٛضظ ثب غَ پّی اوطیُ آٔیس           ةاِف( 

 وطٚٔبتٌٛطافی الیٝ ٘بظنز( اِىتطٚفٛضظ ثب غَ ٘كبؾتٝ                     ( ج 
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ٌعیٙٝ اِف پبؾد :  

 Electrophoresis -الکتروفورز

ِٔٛىِٟٛبی ٚاخس ثبض اِىتطیىی ٕٞچٖٛ آٔیٙٛ اؾیسٞب ٚ پطٚتئیٟٙب، ٘ٛوّئٛتیسٞب ٚ اؾیسٞبی ٘ٛوّئیه زض یه ٔیساٖ 

اِىتطیىی ثب تٛخٝ ثٝ ثبض اِىتطیىی قبٖ ثب ؾطػت ٞبی ٔتفبٚت ٟٔبخطت ٔی وٙٙس. ایٗ فطایٙس ضا اِىتطٚفٛضظ ٌٛیٙس. 

تفبٚتكبٖ ثّىٝ ٕٞچٙیٗ ثط حؿت ا٘ساظٜ ٚ قىُ قبٖ خسا زض ایٗ نٛضت ِٔٛىِٟٛب ٘ٝ تٟٙب ثٝ ػّت ثبض اِىتطیىی ٔ

ٔی قٛ٘س. ٞط چٝ ٚظٖ ِٔٛىِٛی ثیكتط ثبقس، حطوت ِٔٛىَٛ وٙستط اؾت. اِجتٝ ؾبذتٕبٖ فضبیی ِٔٛىِٟٛب ٘یع زض 

حطوت قبٖ ٔٛثط اؾت. ثطای خساؾبظی ٔٛاز ٔرتّف زض ایٗ ضٚـ ٔی تٛاٖ اظ غِٟبی ٔرتّف اؾتفبزٜ وطز، ثؼٙٛاٖ 

یٗ غَ ثطای پطٚتئیٟٙب وطیُ آٔیس ٚ ثطای اؾیس ٞبی ٘ٛوّئیه غَ آٌبضٚظ اؾت. زض اِىتطٚفٛضظ ٔثبَ ٔؼطٚفتط

SDS-PAGE ًٙخساؾبظی ثط اؾبؼ ٚظٖ ِٔٛىِٛی ٚ زض ضٚـ ایعٚاِىتطیه فٛوٛؾی ،IF پطٚتئیٟٙب ثط اؾبؾی ،

 SDS-PAGEؾبؼ ٘مغٝ ایعٚاِىتطیه قبٖ خسا ٔی قٛ٘س. اِجتٝ زض غَ پّی اوطیُ آٔیس زٚ ثؼسی، یه ثؼس ثط ا

   ، پطٚتئیٟٙب ضا خسا ٔی وٙٙس.IFٚ ثؼس زیٍط ثط اؾبؼ اِىتطٚفٛضظ 

) زوتطی ٔیطٚز؟ زض اِىتطٚفٛضظ ثط ضٚی غَ، وساْ تطویت ظیط ثطای خساؾبظی ظیط ٚاحسٞبی پطٚتئیٙی ثىبضؾٛاَ: 

88) 

 ٘یتطٚؾِّٛعة(             پّی اوطیُ آٔیساِف( 

 آٚیسیٗ -ثیٛتیٗ ز(               ٔطوبپتٛاتبَ٘ٛج( 

 پبؾد:ٌعیٙٝ ج

 ( 90) زوتطی ثطای خساؾبظی پطٚتئیٗ زض اِىتطٚفٛضظ اظ وساْ یه اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟ؾٛاَ: 

 اِف(پتبؾیٓ زٚ زؾیُ ؾِٛفبت                           ة(زی آیٕٙٛ ثٙعیسیٗ

 تتطا اؾتبتج(پبی اوطیُ آٔیس                                         ز(اؾتیُ زی آٔیٗ 

 پبؾد:ٌعیٙٝ اِف

 

 Cytochemistry –سیتوشیمی 

ثب ایٗ تىٙیه ٔی تٛاٖ ؾبذتٕبٟ٘بی قیٕیبیی اخعای ؾِّٛی ضا زض ٚضؼیت عجیؼی آٖ ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض زاز.  

 ثطای ایٗ ٔٙظٛض زٚ ضاٜ ٚخٛز زاضز: 

ظبٞط ؾبظز وٝ لبثُ ٔكبٞسٜ  اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز قیٕیبیی وٝ زض اثط تٕبؼ ثب ٔٛاز زیٍط زضٖٚ ؾَّٛ، ٚاوٙكی -الف

 ثٝ وٕه ٔیىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ی ثبقس.
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اؾتفبزٜ اظ آ٘عیٓ ٞبیی اؾت وٝ ثٝ عٛض اذتهبنی ٔٛاز ضا تدعیٝ ٕ٘بیس. تؼییٗ ایٙىٝ ٔحهَٛ یه ٚاوٙف، -ة 

خعئی اظ ؾبذتٕبٖ ؾِّٛی اؾت یب ذیط، ظٔب٘ی ٕٔىٗ اؾت وٝ ٘تیدٝ ٚاوٙف ؾجت ا٘جبقتٍی ٚ تطاوٓ ٔبزٜ ٔٛضز 

طزز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زض ٘مبط ٔرتّف ؾِّٛی، فؿفبتبظٞب ٚخٛز زاض٘س. اٌط یه ؾَّٛ ثبثت قسٜ ثب آِسئیس خؿتدٛ ٌ

ضا ثب ٔرّٛعی اظ فؿفبت ٔحَّٛ ٚ ٘یتطات ؾطة ٔدبٚض وٙیٓ، زض ٘مبعی وٝ ایٗ آ٘عیٓ ٚخٛز زاضز فؿفبت ٞیسضِٚیع 

ؿفبت ؾطة ثٛخٛز ٔی آٚضز. ایٗ تطویت قسٜ ٚ تِٛیس اؾیس فؿفطیه ٔی وٙس وٝ زض اثط تطویت ثب ٘یتطات ؾطة، ف

لبثُ تكریم زض ؾَّٛ ثٛخٛز ٔی آیس. اظ ایٗ عطیك، ٘مبط زاضای فؿفبتبظ ٔكرم  غیط ٔحَّٛ ثٛزٜ ٚ یه ضؾٛة

 ٔی قٛز.

 عبت حبصله از طریق اتو رادیو گرافیاطال

خٟت تؼمیت وطزٖ ٔطاحُ ؾٙتع یه پطٚتئیٗ تطقحی تب ترّیٝ آٖ اظ ؾَّٛ اظ تىٙیه اتٛ ضازیٌٛطافی اؾتفبزٜ  

ٔی قٛز. ثطای ایٙىٝ ٔحُ ؾٙتع یه پطٚتئیٗ ٔكرم قٛز، تىٝ ای اظ ثبفت ضا زض ٔحَّٛ حبٚی آٔیٙٛ اؾیس 

ؾَّٛ ظ٘سٜ ٌطفتٝ ٔی قٛز ٚ خٟت  ٘كب٘ساض ثطای ظٔبٖ وٛتبٞی آ٘ىٛثٝ ٔی وٙٙس، زض ایٗ ظٔبٖ آٔیٙٛ اؾیس تٛؾظ

ؾٙتع آ٘عیٓ ٞب ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز. ثؼس اظ ایٗ ٔطحّٝ ثبفت ضا تثجیت ٔی وٙٙس ٚ ٔحُ پطٚتئیٗ ٘كب٘ساض 

 تٛؾظ ضٚـ اتٛ ضازیٛ ٌطافی ٔكرم ٔی قٛز.

ٔتتی تتتٛاٖ ٔؿتتیطی ضا وتتٝ پتتطٚتئیٗ ثؼتتس اظ ؾتتٙتع ذتتٛز عتتی ٔتتی          pulse-chaseثتتٝ وٕتته ضٚـ   

َ وتتطز. زض ایتتٗ ضٚـ ٕ٘ٛ٘تتٝ ضا زض یتته ٔحتتیظ اؾتتیس آٔیٙتتٝ ٘كتتب٘ساض لتتطاض ٔتتی زٞٙتتس         وٙتتس، ضا ز٘جتتب 

 ٚ ٍٞٙبٔیىتتتتتٝ ثبفتتتتتت زض ٔحتتتتتیظ اؾتتتتتیس آٔیٙتتتتتٝ غیتتتتتط ٘كتتتتتب٘ساض لتتتتتطاض زازٜ ٔتتتتتی قتتتتتٛز،  

chase .ٌفتٝ ٔی قٛز 
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 ۱واالت فصل ئس

 

 وساْ ٔیىطٚؾىٛح ثطای ٔغبِؼٝ زٚن تمؿیٓ زض ؾَّٛ ظ٘سٜ ٔٙبؾت اؾت؟ -1

 SEMز(             TEMاِف(فّٛضؾب٘ؽ          ة(پالضیعاٖ             ج(

 پبؾد: ٌعیٙٝ ة

 ثطای ٔكبٞسٜ خٙجف ثطٚا٘ی وساْ ٔیىطٚؾىٛح ٔٙبؾت تط ذٛاٞس ثٛز؟ -2

 فطاثٙفف ( اِىتطٚ٘ی ٍ٘بضٜ          ز( ظٔیٙٝ تبضیه             ج(فبظ ٔتضبز           ة اِف(

 پبؾد :ٌعیٙٝ ة

 زضاِىتطٚفٛضظ، قىؿتٗ پطٚتئیٗ ٞب تٛؾظ وساْ ٔٛضز ا٘دبْ ٔی قٛز؟-3

 اِف(ٔطوبپتٛ اتبَ٘ٛ            ة( ؾسیٓ زٚزؾیُ ؾِٛفبت          ج(٘یتطٚؾِّٛع               ز( پّی اوطیُ آٔیس

  پبؾد: ٌعیٙٝ اِف

 ٛح اِىتطٚ٘ی اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟ اظ وساْ ٘ٛع تطویجبت ظیط ثطای ضً٘ آٔیعی ثطقٟبی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٔیىطٚؾى-4

 ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ ٕ٘ه ٞبی فّعی ؾٍٙیٗ ٔب٘ٙس ؾطة ٚ اٚضا٘یْٛ ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔی قٛز.( 1

 زض قطایظ ػبزی اظ ضً٘ ٞبی ٕٞبتٛوؿیّیٗ ٚ ائٛظیٗ اؾتفبزٜ ٔی قٛز.( 2 

 ٛز.ٔؼٕٛال اظ ضً٘ ٞبی لّیبیی اذتهبنی ٞؿتٝ وٝ آ٘طا ثٝ ضً٘ ؾیبٜ زض ٔی آٚضز اؾتفبزٜ ٔی ق(3 

 ٔؼٕٛال اظ ضً٘ ٞبی اؾیسی وٝ زض ؾیتٛپالؾٓ تضبز ایدبز ٔی وٙس، اؾتفبزٜ ٔی قٛز.(4 

 پبؾد: ٌعیٙٝ اِف

 ؾتفبزٜ اظ ٔیىطٚؾىٛح فبظ وٙتطاؾت ثطای ٔكبٞسٜ وساْ ٔٛضز ظیط وٕه ٔی وٙس؟ا-5

        اؾترٛاٖة(                      ضً٘ آٔیعی فٛق حیبتیاِف(  

  ؾَّٛ ٞبی ظ٘سٜ ز(      ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ                             ج(  

 پبؾد:ٌعیٙٝ ز

 ( اظ وساْ ٔٛضز ظیط اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟ Confocalزض ٔیىطٚؾىٛح ٞٓ وبٖ٘ٛ )-6

 اِف(٘ٛض لغجی قسٜ          ة(اقؼٝ ِیعض       ج(پطتٛ اِىتطٚ٘ی          ز(اقؼٝ فطاثٙفف

 پبؾد: ٌعیٙٝ ة
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 وساْ ٔیىطٚؾىٛح وبضثطز ثیكتطی زاضز؟ Freeze Fractureزضثطضؾی غكبء ؾَّٛ ثٝ عطیك  -7

 Polarizing Microscopeاِف( 

 Phase contract Microscopeة(

 Transmission Electron Microscopeج(

 Scanning Electron Microscopeز( 

 پبؾد : ٌعیٙٝ ز

 ٔٙبؾت ثطای فیىؿبؾیٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب وساْ اؾت؟زض ٔغبِؼبت ٔیىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ی زٔبی -8

 65 ز(                   55 ج(                   4ة(                 22اِف(

 پبؾد: ٌعیٙٝ ة

 ؾِّٟٛبی ظ٘سٜ ثب چٝ ٘ٛع ٔیىطٚؾىٛح لبثُ ٔكبٞسٜ ٚ ثطضؾی اؾت؟-9

 فّٛضؾب٘ؽز( ایٙٛضت          ( پالضیعاٖ          جة( ٘ٛضی ٔؼِٕٛی         اِف(  

 پبؾد: ٌعیٙٝ ج

 زض وساْ ٔیىطٚؾىٛح ٔی قٛز؟ copper gridاظ ٌطیس ٔؿی-10

 (         ز(فّٛٚضؾب٘ؽTem(         ج(اِىتطٚ٘ی ٌصاضٜ )SEMاِف( ٞٓ وبٖ٘ٛ           ة(اِىتطٚ٘ی ٍ٘بضٜ )

 پبؾد: ٌعیٙٝ ج

 اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟طای خساؾبظی پطٚتئیٗ زض اِىتطٚفٛضظ اظ وساْ یه ث-11

 اِف(پتبؾیٓ زٚ زؾیُ ؾِٛفبت                           ة(زی آیٕٙٛ ثٙعیسیٗ

 ج(پبی اوطیُ آٔیس                                         ز(اؾتیُ زی آٔیٗ تتطااؾتبت

 پبؾد: ٌعیٙٝ اِف

 اٖ زیس؟ِٔٛىِٟٛبی خٟت زاض ضا ثسٖٚ ضً٘ آٔیعی، تٛؾظ وساْ ٔیىطٚؾىٛح ثٟتط ٔی تٛ-12

 اِف( فّٛضؾب٘ؽ            ة( اِىتطٚ٘ی          ج( فبظوٙتطاؾت         ز( پالضیعاٖ

 پبؾد : ٌعیٙٝ ز
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 ٕ٘ی ثبقس؟ cDNA زض وساْ ضٚـ، ٘یبظی ثٝ تٟیٝ-13

 RT-PCRة(                                                PCRاِف(

 In situ RT-PCRز(                     Quantitative RT-PCRج(

 پبؾد: ٌعیٙٝ اِف

 وساْ ضٚـ ضً٘ آٔیعی زض ٔیىطٚؾىٛح پالضیعاٖ وبضثطز زاضز؟ -14

 پبؼز(           ٘مطٜج(          ٌٛٔٛضیة(           پیىطٚؾیطیٛؼاِف( 

 پبؾد: ٌعیٙٝ اِف
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 هذف ببفت شنبسیدوم: صل ف

 

 روش هبی ببفت شنبسی

 ببفتروش هبی تهیه 

 ببفت و سلول هبی تبزه

 ؾِّٟٛب ٚ یب تدٕؼبت ؾِّٛی وٝ ثٝ قىُ ٔبیغ ٞؿتٙس ٔثُ ِٙف ٚ ذٖٛ ضا ٔی تٛاٖ ثٝ عٛضٔؿتمیٓ ٔكبٞسٜ وطز.

ؾِّٟٛبی ٔٛخٛز زض ثبفت ٘طْ یب ٔیتٛا٘ٙس ٔؿتمیٕب ثب ٔمساضی ٔبیغ ایعٚتٛ٘یه ٔثُ ٘طٔبَ ؾبِیٗ ٔكبٞسٜ قٛ٘س ٚ 

 ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ب ضا خسا ٕ٘ٛزٜ ٚ ثؼس ٔكبٞسٜ وطز.یب  اظ عطیك ٌؿتطزٖ ٚ ضیف ضیف 

زض ضً٘ آٔیعی حیبتی ؾیتٛپالؾٓ افتطاق ٚ ضً٘ ذٛثی ثسؾت ٔی آٚضز ٚ ثٝ عٛض وّی ثٝ زٚ عطیك ایٗ ضٚـ 

ا٘دبْ ٔی قٛز: ٕٔىٗ اؾت ایٗ ضً٘ زض ثسٖ ٔٛخٛز ظ٘سٜ تعضیك قٛز وٝ تحت ػٙٛاٖ ضً٘ آٔیعی حیبتی زاذّی 

فت وٝ ٔدعا قسٜ اؾت تعضیك ٔی قٛز ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ضً٘ آٔیعی حیبتی ذبضخی ٔؼطٚف اؾت ٚ یب زض ثركی اظ ثب

قٙبذتٝ قسٜ اؾت. ضً٘ ٞبی حیبتی فمظ تطویجبت ؾیتٛپالؾٕیه ضا ٔی تٛا٘ٙس ٔكرم وٙٙس ٚ ثربعط ایٙىٝ 

ٞؿتٝ ٘ؿجت ثٝ ٘فٛش ضً٘ ٞبی حیبتی ٔمبْٚ اؾت ٘كبٖ زازٜ ٕ٘ی قٛز ثدع زض ٔٛازی وٝ ؾَّٛ زچبض ٔطي 

 ثبقس ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ٘ٛتطاَ ضز ٔبضوط ذٛثی خٟت ٘كبٖ زازٖ ٔطي ؾِّٛی اؾت.ؾِّٛی قسٜ 

 روش هبی سیتولوشی

ثطای ثطضؾی ؾِّٟٛبی ٔٛخٛز زض ٔبیؼبت ثسٖ ٔثُ ذٖٛ ٚ اؾپیطاؾیٖٛ ٔغع اؾترٛاٖ اثتسا اظ آٟ٘ب اؾٕیط )ٌؿتطٜ( 

ثطضؾی ٔیىطٚؾىٛپی لطاض ٔی  تٟیٝ ٕ٘ٛزٜ، پؽ اظ چؿجیسٖ ؾِّٟٛب ثٝ الْ آٟ٘ب فیىؽ ٚ ضً٘ آٔیعی قسٜ ٚ ٔٛضز

 ٌیط٘س.

اؾت وٝ ٔی تٛا٘س زض تكریم ؾطعبٖ ٞب ٔؤثط ثبقس زض ایٗ ضٚـ  Exfoliative cytologyیىی اظ ایٗ ضٚقٟب 

اظ ضً٘ آٔیعی پبپب٘یىٛال اؾتفبزٜ ٔی قٛز وٝ ؾِّٟٛب ضٍٟ٘بی ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ذٛز ٌطفتٝ ٚ ٔی تٛاٖ زضنس ؾِّٟٛبی 

 ثسذیٓ ضا تكریم زاز.

اؾتفبزٜ وطز. ثطای  Impression methodبی ٘طٔی ٔثُ عحبَ ٚ ٔغع اؾترٛاٖ ٔی تٛاٖ اظ ضٚـ ثطای ثبفتٟ

ایٙىبض ٔمساض وٕی اظ ثبفت ضٚی اؾالیس فكبض زازٜ ٔی قٛز ٚ پٟٗ ٚ ٌؿتطزٜ ٔی ٌطزز، اِجتٝ ؾبذتٕبٖ ثبفت 

٘طْ ضا خٟت تكریم زضنس تمطیجبً ثٝ ٞٓ ذٛضزٜ ٚ آضایف عجیؼی ذٛز ضا ٘ساضز. زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ثبفت تٛٔطی 

ثسذیٕی ثسیٗ عطیك ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ٔی زٞٙس. ؾِّٟٛبیی وٝ زض اؾٕیط ٚ یب ٌؿتطٞبی ثبفتی ٚخٛز زاض٘س ٘ؿجت 

 ثٝ حبِت ٘طٔبَ ثعضي تط ٚ زٚثؼسی ا٘س.
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 ثطای ثطضؾی فطَٔٛ وطٚٔٛظٚٔی ؾِّٟٛبی وكت قسٜ ٚ یب ِىٛؾیتٟبی وكت قسٜ عطیك اؾٕیط ٚ یب ٌؿتطزٜ

 .تٔٙبؾجتط اؾ

 و رنگ آمیسی ببفت نکبتی در مورد برش گیری

ٌبٞی اٚلبت ثؼضی اظ ثبفت ٞب ثٝ حسی ٘طْ ٞؿتٙس وٝ ثطای ثطـ ٌیطی ثبیس وٕی ؾرت قٛ٘س ٚ یب ثؼضی اظ 

 ثبفت ٞب ثحسی ؾرت ٞؿتٙس ٔثُ اؾترٛاٖ ٚ ز٘ساٖ وٝ ثبیس وّؿیٓ ٌیطی قٛ٘س تب ثتٛاٖ اظ آٟ٘ب ثطـ تٟیٝ وطز.

آٔیعی زاقتٝ تب افتطاق ذٛثی ثسؾت آٚض٘س ٚ یب ضً٘ ثرٛز ثٍیط٘س تب ثتٛاٖ  ٘یبظ ثٝ ضً٘پؽ اظ ثطـ ٌیطی، ثبفتٟب 

 زض ظیط ٔیىطٚؾىٛح آٟ٘ب ضا ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز. ٔطاحُ ضً٘ آٔیعی ٕٔىٗ اؾت ثٝ یىی اظ عطق ظیط ا٘دبْ قٛز:

دبز ٔی اِف( تٛؾظ ضً٘  ا٘دبْ قٛز وٝ زض عی آٖ اظ عطیك ٚاوٙكٟبی قیٕیبیی زض ٔحهَٛ ٟ٘بیی ضً٘ ای 

 قٛز.

 ة( ذبنیت فّٛضؾٙت زض ثبفت اِمبء قٛز.

 ج( تٛؾظ آغكتٍی ثب فّعات ایدبز تطویجبت ثبفتی تیطٜ ثىٙس.  

 آٔیعی ٘یع ٕٔىٗ اؾت ثطای ثطـ ٞبی ثبفتی ثٝ وبضٌطفتٝ قٛز. ػالٜٚ ثط ضً٘ آٔیعی ضٚقٟبی ثسٖٚ ضً٘

  ضازیٌٛطافی، ٔیىطٚ ضازیٌٛطافی، ، اتٛقٙبؾی ػجبضتٙس اظ ایٕٛ٘ٛفّٛضٚؾٙت ضٚقٟبی خسیس ٔغطح قسٜ زض ثبفت 

Micro incineration .... ٚ 

زض ضٚـ اتٛ ضازیٌٛطافی ایعٚتٛح ضازیٛاوتیٛ زض اذتیبض ثبفت لطاض زازٜ ٔی قٛز ٚ ؾپؽ ایٗ ایعٚتٛح تٛؾظ  -

ثبفت خصة ٔی قٛز ٚ پؽ اظ تٕبؼ فیّٓ ػىبؾی زض تبضیىی ثب ثطـ ثبفتی، زض ٔٙبعمی وٝ ایعٚتٛح خصة قسٜ 

اؾت ثبػث احیبء ٕ٘ه ٘مطٜ ٔٛخٛز زض فیّٓ ػىبؾی ٔدبٚض اؾالیس حبٚی ثبفت ٔی قٛز. ٔؼٕٛالً ایٗ ضٚـ ثربعط 

 ٔی ٌیطز.  ذغطاتی وٝ زاضز وٕتط ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض

تٛاٖ خبیٍبٜ ٚ ٔحُ ٚ  زض ضٚـ وبض ایٕٛ٘ٛفّٛضٚؾٙت ثب اؾتفبزٜ اظ آ٘تی ثبزی وٙػٌٚٝ ثب تطویجبت فّٛضٚؾٙت ٔی -

ٙسٌی ثؿیبضی اظ تطویجبت ثبفتی ضا ٔكرم ٕ٘ٛز ٚ زض ٟ٘بیت زض ظیط ٔیىطٚؾىٛح فّٛضٚؾٙت ٔكبٞسٜ ٜٛ پطاو٘ح

 وطز.

 ؾپؽ حطاضت زازٜ قسٜ ٚ زضخٝقٛز  اثتسا ثبفت ضٚی اؾالیس چؿجب٘سٜ ٔی Micro incinerationزض ضٚـ  - 

ٔب٘س  ذتٝ قٛز ٚ آ٘چٝ ثبلی ٔیحطاضت ثٝ ٔطٚض افعایف ٔی یبثس تب ایٙىٝ تٕبْ ٔٛاز آِی ثبفت اظ ثیٗ ثطٚز ٚ ؾٛ

ٔؼس٘ی اؾت. ؾپؽ ٔٙبعمی وٝ ضؾٛثبت ٔٛاز ٔؼس٘ی ثبلی ٔب٘سٜ اؾت ضا ثب ٘ٛض ا٘ؼىبؾی ٚ یب ثب ٔیىطٚؾىٛح  ٔبزٜ

 ظٔیٙٝ ؾیبٜ ٔكبٞسٜ ٔی وٙٙس.

آٖ تٛؾظ ثبفت، ٔٛضز ثطضؾی ٚ خصة  Xزض ضٚـ وبض ٔیىطٚ ضازیٌٛطافی اخعاء ثبفتی ضا ثب تٛخٝ ثٝ تبثف اقؼٝ  -

ثیكتط زض ٔغبِؼبت ثبفتٟبی اؾترٛا٘ی ٚ ز٘ساٖ ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔی قٛز تب ٔیعاٖ وّؿیٓ آٟ٘ب ٔٛضز  ض ٔی زٞٙسلطا
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ثیكتطی زاقتٝ ٚ ثط ضٚی فیّٓ  Xثطضؾی لطاض ٌیطز. ٔٙبعمی وٝ ٞیسضٚوؿی آپبتیت ٚخٛز زاضز خصة اقؼٝ 

 ٔی قٛز. ضازیِٛٛغی ٔكرم

 روشهبی مشبهذه و مطبلعه ببفت

 پیوروش مبکروسک 

ثعضٌٕٙبیی ثسا٘س چطا وٝ  ذبل ثبفت قٙبؼ ثبیس چٍٍٛ٘ی ثطضؾی ٔبوطٚؾىٛپی ثبفت ضا ثسٖٚ اؾتفبزٜ اظ ٚؾبیُ 

بیس ٔٙغمٝ وٛچىی اظ ثبفت ثیىٙٛاذت ثٛزٖ ثبفت زض حیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض اؾت چطا وٝ 

 اقىبَ ایدبز ٔی قٛز. زض تكریم نٛضت یىؿبٖ ٘جٛزٖ ثبفت،ضا خٟت ثطضؾی ٔیىطٚؾىٛپی ا٘تربة وطز ٚ زض 

ٕٞچٙیٗ ٍٟ٘ساضی ثبفت ثطای ٔٛظٜ ٚ ٘یع ضٚـ ٞبیی وٝ ٔثالً خٟت قٙبؾبیی ؾیؿتٓ ػطٚلی اظ عطیك تعضیك  

 زاذُ ضٌی ا٘دبْ ٔی قٛز خعٚ ضٚـ ٞبی ٔكبٞسٜ ٔبوطٚؾىٛپی اؾت.

 روش میکروسکوپی 

ا٘س اخعاء ثبثتی ضا  ٔیىطٚؾىٛح قٙبذتٝ قسٜزض ایٗ ضٚـ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٟٞبی ٔرتّف وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ا٘ٛاع 

ٞبیی  قٛ٘س ٚ یب ٕ٘ٛ٘ٝ ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثعضٌتط وٝ ثب اؾتطیٛٔیىطٚؾىٛح ٔكبٞسٜ ٔیلطاض ٔی زٞٙس، چ ٔغبِؼٝ ٔٛضز

، Interference، ٔیىطٚؾىٛح )تساذّی( ح ٘ٛضی ٔؼِٕٛی، ٔیىطٚؾىٛح فبظ وٙتطاؾتوٝ ثب ٔیىطٚؾىٛ

ؾیبٜ، ٔیىطٚؾىٛح پالضیعٜ، ٔیىطٚؾىٛح فّٛضٚؾٙت ٚ ٔیىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ی وٝ ذٛز قبُٔ  ٔیىطٚؾىٛح ظٔیٙٝ

 ٔكبٞسٜ ٔی قٛ٘س. TEM  ٚSEM زٚ ٘ٛع ٔرتّف اؾت

 اؾتفبزٜ اظ ٔیىطٚؾىٛح فبظ وٙتطاؾت ثطای ٔكبٞسٜ وساْ ٔٛضز ظیط وٕه ٔی وٙس؟ؾٛاَ: 

 اؾترٛاٖة(                      ضً٘ آٔیعی فٛق حیبتیاِف( 

 ؾَّٛ ٞبی ظ٘سٜز(      ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ                             ج( 

 پبؾد: ٌعیٙٝ ز

 ( 90ی زوتط ))إِثٙی( اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟ Replicaثطای ٔغبِؼبت ٔٛضٚفِٛٛغیه زض وساْ ٔیىطٚؾىٛح اظ ؾٛاَ: 

 SEM(                ة(Confocalٞٓ وبٖ٘ٛ )اِف(

 ز(پالضیعاٖ                                         TEMج(

 ٌعیٙٝ ج پبؾد:

 (87) اضقس وساْ ٔیىطٚؾىٛح ثطای ثطضؾی ٞبی ضیرت قٙبؾی ؾِّٟٛب ٔٙبؾت تط اؾت؟-3

 ز(پالضیعاٖ                SEMظٔیٙٝ تبضیه           ج((فبظ ٔتضبز            ةاِف( 

 پبؾد: ٌعیٙٝ ج



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 14  وده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان ب

 

 (92 ) زوتطیٔی قٛز؟اؾتفبزٜ ىطٚؾىٛح اظ ٌطیس زض وساْ ٔی-4

 ضؾب٘ؽز(فّٛ                TEMج(             SEMاِف( ٞٓ وبٖ٘ٛ           ة(

 پبؾد: ٌعیٙٝ ج
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 2واالت فصل سئ

 

 عی وكت ؾِّٛی وساْ یه اظ ٔٛاضز ظیط ثٝ ٔحیظ وكت اضبفٝ ٕ٘ی قٛز؟-1

 ثیٛتیه               ج(ٌّٛتبٔیٗ             ز(زی آٔیٙٛثٙعیسیٗاِف(ؾطْ               ة(آ٘تی 

 پبؾد: ٌعیٙٝ ز

 عی تفىیه اخعای ؾِّٛی، وساْ ا٘سأه پؽ اظ ٔیتٛوٙسضی خسا ٔی قٛ٘س؟-2

 اِف(ٞؿتٝ                 ة(ٔیىطٚتٛثَٛ              ج(ٔیىطٚظْٚ          ز(ضیجٛظْٚ

 پبؾد: ٌعیٙٝ ج

 اؾتفبزٜ اظ أالح فّعات ؾٍٙیٗ ثطای وساْ ٔٙظٛض اؾت؟ EMزض آٔبزٜ ؾبظی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای -3

 آة ٌیطیز( لبِت ٌیطی        ج( ایدبز وٙتطاؾت         ة( فیىؿبؾیٖٛ               ( اِف 

 پبؾد: ٌعیٙٝ ة

 ( اظ وساْ یه اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟ TEMثطای ایدبز وٙتطاؾت زض تهبٚیط ٔیىطٚؾىٛح اِىتطٚ٘ی ٌصاضٜ )-4

 أالح عالز( أالح ٘مطٜ     ج( أالح ؾطة           ة( أالح زیبظ٘یْٛ         اِف( 

 پبؾد: ٌعیٙٝ ة

 ٔٙجغ تِٛیس وٙٙسٜ اِىتطٖٚ زضٔیىطٚؾىٛح ٞبی اِىتطٚ٘ی وساْ اؾت؟-5

 اِف( ؾطة           ة(عال            ج( ٔؽ             ز(تٍٙؿتٗ

 : ٌعیٙٝ زپبؾد 

زض ضٚـ ٞبی ٟٔٙسؾی ثبفت، ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ ؾَّٛ ٞبی یه ثبفت خٟت تٟیٝ اؾىبفِٛس اظ وساْ ٔبزٜ -6

 اؾتفبزٜ ٔیكٛز؟

 زی ٔتیُ ؾِٛفٛوؿبیسة( ؾسیٓ زٚ زؾیُ ؾِٛفبت                 اِف( 

 تتطا اوؿیس اؾٕیْٛز( ٔطوبپتٛاتبَ٘ٛ                                ج( 

 ٌعیٙٝ ةپبؾد: 

 ٔٙظٛضی ثٝ ٔحیظ وكت ؾَّٛ اضبفٝ ٔی قٛز؟ثٝ چٝ   Lٌّٛتبٔیٗ -7

 تبٔیٗ ا٘طغیة( ٘تی اوؿیساٖ                  اِف( آ
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 چؿجٙسٌی ؾِّٛیز( فبوتٛض ضقس                        ج( 

 پبؾد: ٌعیٙٝ ة

 ٔجٙبی خساؾبظی وساْ اؾت؟ Gradient  Centrifugationزض خساؾبظی اضٌبٟ٘بی ؾَّٛ ثٝ عطیك -8

 اِف( ضطیت ؾسیٕب٘تبؾیٖٛ                                    ة( ٚظٖ ِٔٛىِٛی

 ز( چٍبِی            ج( حدٓ ِٔٛىِٛی

 پبؾد: ٌعیٙٝ اِف
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