
 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 1  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

  تقسیم سلولی،  تعیین جنسیت، توارث بیرون هسته اي: فصل سوم  

 (cell cycle)سیکل سلولی 

چرخه حیات سلول از لحضه بوجود آمدن تا زمانی که به دو سلول همانند تقسیم می شود سیکل سلولی نام 

سیکل . تبیشتر مطالعات چرخه سلولی بر روي مخمر ساکارومایسس سرویسیه و پمپه انجام شده اس. دارد

 G2و )  DNAهمانند سازي ( G1 ،Sاینتر فاز شامل مراحل و یک  (M)تقسیم سلولی از یک فاز یا 

پنج نوع هیستون نقش جدي در بسته .کرومزوم ها در اینترفاز به شکل کروماتین هستند . تشکیل شده است

تشکیل یک اکتا مر را  H2A ، H2B، H3،H4دونسخه از چهار هیستون . بندي صحیح فیبر هاي کروماتین دارند

با هسته هاي هیستونی را ) DNA )bp146کمپلکس . داده و به کروماتین ظاهر تسبیح مانندي  می دهد

. ، در لبه هر نوکلئوزوم در نواحی بین نوکلئوزومی متصل می گردد H1پنجمین هیستون ، . نوکلئوزوم گویند

به مجموعه . را به وجود می آورند  (solenoid)به سلنوئید نوکلئوزوم ها رشته هاي سیلندري موسوم 

  .گویندکروماتوزوم  H1و هیستون ) bp200(رابط  DNA نوکلئوزوم ،

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

دو برابر مشاهده می شود که در مرحله  DNAمقدار  G2در مرحله . مراحل اینتر فاز و تقسیم سلولی را نشان می دهد 3-1شکل

  .بعد تقسیم سلولی رخ می دهد
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یا بیشتر  100kbیا دومن هایی را به وجود می اورند که به فواصلی در حدود  (loops)ئید ها، حلقه ها سولنو

بعضی از سلول ها مثل نورون . یا ماتریکس پروتئینی غیر هیستونی متصل شده اند (scaffold)به یک چارچوب 

 G1شوند و به طور دایمی در مرحله  ها و گلبول هاي قرمز خونی بعد از این که تمایز یافتند، هرگز تقسیم نمی

  .شده و خارج بشوند G0سلول هاي کبدي می توانند وارد . معروف است متوقف می شوند G0که به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .اجزاي مختلف یک کروموزوم و مراحل بسته بندي آن در حضور هیستونها در هسته را نشان می دهد 3-2شکل

  

  (check points)نقاط کنترلی

از سیکل سلولی که بر صحت و درستی فرایندهاي هر مرحله از سیکل نظارت و مراقبت دارند و معموال بر نقاطی 

این کار توسط پروتئین کیناز ها انجام می . اثر فسفریالسیون و دفسفریالسیون یک آنزیم یا پروتئین رخ می دهد

زیر (cyclin dependent kinase، یا  cdkو )زیر واحد تنظیمی(سیکلین گیرد که هترودیمري از  

خانواده اي از کیناز ها هستند که با اتصال (cdk)  کیناز هاي وابسته به سیکلین.هستند) واحد کاتالیتیک

 –فعالیت این پروتئین ها خود با فسفریالسیون . به سیکلین ها فعال شده و در تنظیم سیکل سلولی نقش دارند

  .دفسفریالسیون تنظیم می شود
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  .که در مراحل مختلف سیکل سلولی را نشان می دهد cyclin/cdkع کمپلکس هاي انوا 3- 1جدول

  عملکرد مربوطه   سیکلین هاي مختلف چرخه سلولی  

cyclinD/CDK4,6   پروتئینRb )را بصورت نسبی فسفریله می  )رتینوبالستوما

. نقش دارد G1/S (G1/S transi�on)نماید و در گذر 

ه وسیله سیگنال هاي خارج سلولی مستقیما ب Dسیکلین هاي نوع 

  .، بر خالف دیگر سیکلین ها، تنظیم می شوند) مثل فاکتور رشد(

cyclinE/cdK2  براي فسفریالسیون کاملRb  و بنا بر این رهایی فاکتور رونویسی

این کمپلکس در . ضروري است E2Fیعنی  Sژن هاي مرحله 

  نیز نقش دارد Mپیشرفت به مرحله 

cyclinA/cdK2 اکتور رونویسی فE2F  را غیر فعال نموده و بنابر این سلول ها را

  .نمایند پیشرفت Sبه مرحله قادر می سازد 

cyclinH/cdc2   دوفعالیت غیر وابسته داردك تنظیم رونویسی پایه و تنظیم فعالیت 

cdk دخالت می کند.  

cyclinB/cdc2    عامل پیش برنده میتوز ( در میتوز فعال استMPF( مرحله  در

G2 نیز نقش دارد.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .هاي  مهم چرخه سلولی و جایگاه تنظیم آنها را نشان می دهد cdkانواع  3- 3شکل
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  )88دکتري ژنتیک پزشکی (؟د ر ارتباط با چرخه سلولی، کدام گزینه درست است-1تست

  .و تلوفاز، چندین نقطه کنترول وجود دارد G0یا  G1بین )1

  .است G2/Mرولی، مهمترین نقطه کنت)2

  .عبور از یک فاز به فاز دیگر، توسط پروتئاز صورت می گیرد)3

  .، چرخه سلولی را با اثر روي کینازها فعال می کنندp21مولکولهاي )4

  .صحیح است 1گزینه -1پاسخ تست

  

  تقسیم سلولی

یوز که در سلول دونوع تقسیم سلولی وجود دارد که شامل میتوز که در سلول هاي سوماتیک رخ می دهد و م

در مردان و زنان ( جفت کرومزوم اتوزوم 22سلول هاي سوماتیک انسانی محتوي . هاي جنسی انجام می شود

  .است (XY)و در مردان همی زیگوس  XXهستند که در زنان به صورت جفت کرومزوم  جنسیو یک )مشابه

  

  .مقایسه تقسیم میوز و میتوز در انسان را نشان می دهد 3-2جدول 

  میوز  میتوز  

  براي بوجود آمدن گامت ها  براي رشد بدن و تمایز  علت وقوع

  چهار سلول با کاهش کرومزوم ها به نصف  دوسلول همانند  سلول اول   نتیجه

تعداد 

  مراحل

دومرحله که در تقسیم اول کرومزوم هاي همولوگ   یک تقسیم

و در  )تقسیم کاهشی(از هم جدا می شوند 

خواهري از هم جدا می  تقسیم دو کروماتیدهاي

  .شوند

 (germinal)سلول هاي رده زایا   سلول هاي سوماتیک  محل وقوع

  

  تقسیم میتوز

مراحل تقسیم میتوز را می توان . میتوز شکل طبیعی تقسیم سلولی از تشکیل سلول تخمک تا مرگ فرد است

  .بصورت زیر نشان داد
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  .مراحل تقسیم میتوز را نشان می دهد 3-3جدول 

  ویژگی هاي هر مرحله به طور خالصه   ل انجام میتوز مراح

با متراکم شدن کرومزوم ها ، ناپدید شدن هستک ها و شروع   پروفاز

در حین حرکت . تشکیل دوك هاي تقسیم میتوزي همراه است

سانتریولها به قطب هاي مخالف سلول، میکروتوبولها از آنها منشعب 

  .می شوند

کثر تراکم رسیده و در صفحه استوایی سلول کرومزوم هاي به حد ا  متافاز

کروموزوم ها از ناحیه سانترومر به دوك اتصال . مرتب می شوند

  .دیده می شوند Xداشته و به شکل حرف 

  ).قانون اول مندل(کرومزوم ها از ناحیه سانترومر جدا می شوند   آنافاز

در ... و  از دست رفتن تراکم کرومزوم و پدید آمدن غشاء هسته اي  تلوفاز

نهایت سیتوپالسم ، پس از رسیدن کرومزوم ها به قطبین ، تقسیم 

  ).سیتوکینز(می شود

  

در اواخر پروفاز میتوز ، یک جفت کمپلکس بزرگ چند پروتئینی به نام کینه توکور به هر سناترومر کروموزومی 

ي ساده توالی هاي کوتاهی ، در یوکاریوت ها. میکروتوبول ها به کینه توکور ها متصل می شوند . می چسبد

 110bpدر حدود  (CEN)ساختار و کارکرد سانترومر را اختصاصی می کنند مثال در مخمر عنصر سانترومر 

در پستانداران سانترومر از هزاران . طول داردکه می تواند بدون هیچگونه پیامدي بین کرومزوم ها مبادله شود

ترکیب اصلی سانترومر در . غیر اختصاصی تشکیل شده است تکراري، بعضی اختصاصی و بعضی DNAکیلوباز 

پروتئین هاي مختلفی با سانترومر ها  همراه می شوند  ).171bpتکراري از (است  α-Satellite DNAانسان 

به  CENP-C,Gبه صفحه خارجی کینه توکور و  CENP-A، )هترو کروماتین(ماهواره ها - αبه  CENP-Bمثال 

  .ر می چسبندصفحه داخلی کینه توکو

  

  

  

  



 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 6  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مراحل انجام میتوز را نشان می دهد که در نهایت دو سلول دختري تولید می شود 3- 4شکل

  

با تقسیم سلولی صحیح  DNAکدامیک از موارد زیر در مورد نحوه ارتباط همانند سازي - 2تست

  )80دکتري ژنتیک پزشکی (است؟

  .    به معنی شروع تقسیم در آن سلول نیست "ک سلول ضروتادر ی DNAشروع فرآیند همانند سازي )1

  .    متعلق به آن به اتمام رسیده باشد DNAتقسیم سلولی فقط زمانی شروع می شود که همانند سازي )2

  .در سیکل سلولی امکان پذیر است Sتقسیم سلولی در هر مرحله اي از فاز )3

  .ت عالمت هاي خاصی در ابتداي پروفاز استشروع تقسیم در هر  نوع سلولی مستلزم دریاف)4

        .       صحیح است 2گزینه -2پاسخ تست
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  میوز

که تقسیم کاهشی نیز نامیده می شود و در آن کرومزوم هاي همتا از  Iتقسیم در . شامل دو تقسیم متوالی است

انجام می  DNAند سازي بدون همان I، که بال فاصله پس از تقسیم  II تقسیم دوم یادر . هم جدا می شوند

  .گیرد

  

ارشد (درانسان به کدامیک از موارد زیر اطالق می شود؟) (Hemizygousهمی زیگوس - 2تست

  )79زیست شناسی 

  در انسان Xحضور دو نسخه جهش یافته از ژنهاي وابسته به )1

  در زنان  Xحضور دو نسخه همانند از ژن وابسته به )2 

  ابسته به جنس در مردان حضور دو نسخه همانند از ژن و) 3

  حضور یک نسخه همانند از ژن وابسته به جنس در مردان) 4

 Xهمی زیگوس به افراد مذکر اطالق می شود که داراي یک کروموزوم  .صحیح است4گزینه -2پاسخ تست

  .هستند

  

  )88ارشد ژنتیک انسانی (؟کدامیک از گزینه هاي زیر درباره میتوز و میوز درست است- 3تست

  .یمات سلولی اولیه در گامتوژنز، میوزي هستند و میتوز تنها در تقسیم نهایی رخ می دهدتقس)1

  .در هر دو نوع تقسیم میوز و میتوز گوناگونی ژنتیکی ایجاد می شود)2

  .جدا شده و کراسینگ اور بین کروموزوم هاي همولوگ رخ می دهد "مستقال Iبی واالن ها هنگام میوز)3

  .توز یک مرحله و میوز چهار مرحله استمرحله پروفاز در می)4

  . صحیح است 3گزینه -3پاسخ تست
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مراحل لیتوتن، . که یک تقسیم کاهشی است را نشان می دهد Iانواع مراحل میوز  3-4جدول

  . بسیار طوالنی است Iپروفاز میوز. است Iزیگوتن، پاکی تن ، دیپلوتن  و دیاکینز مربوط به پروفاز میوز

  رخداد هاي هر مرحله   مراحل انجام 

کرومزوم ها به صورت رشته هاي نازکی قابل مشاهده اند و   -Leptoteneلپتوتن

. بخش هاي کناري کمپلکس سیناپتونمال تشکیل می شود

  .آرایش دسته گل در این مرحله دیده می شود

کمپلکس . کروموزوم ها سیناپس تشکیل می دهند Zygotene- زیگوتن

مگس سرکه . نوترکیبی ضروري استسیناپسی براي فرایند 

کمپلکس . نر و کرم ابریشم ماده فاقد این کمپلکس هستند 

  .سیناپتونمال کامل می گردد

در این مرحله تتراد تشکیل شده و کراسینگ اور رخ می  Pachytene- پاکی تن

  .دهد

کروموزوم هاي نوترکیب همولوگ شروع به جدا شدن می  Diplotene-دیپلوتن

محل ( ضو هر تتراد در نقطه اي به نام کیاسما دو ع. کنند

در هر . در کنار هم باقی می مانند) انجام کراسینگ اور

کیاسما  49- 55سلول در حال میوز فرد مذکور حدود 

کیاسما . بیشتر باشد% 50وجوددارد و ممکن است در زنان 

نقش  Iدر نوترکیبی وجداشدن صحیح کرومزوم ها در میوز 

  .دارد

کیاسماها به . کرومزوم ها به حد اکثر تراکم می رسند Diakinesis-دیا کینز

  ).انتها گرایی(سمت انتهاي کرومزوم ها حرکت می کنند 

  .مانند میتوز است  Iمتافاز 

بی . از هم تفکیک می شوند) تتراد(دو عضو هر،بی واالن   Iآنافاز 

واالن هاي مختلف به طور مستقل از هم جدا می 

و در نتیجه ، تعداد احتمالی ) قانون دوم مندل(شوند
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) پدري و مادر(جفت کرومزوم انسان  23ترکیبات حاصل از 

البته، تنوع به علت . عدد می باشد 223در گامت ها 

این مرحله . تر از این مقدار خواهد بودکراسینگ اوور، بیش

عدم جدایی کرومزوم ها . پر خطا ترین مرحله میوز است

(nondisjunction)  و قرار نگرفتن کرومزوم ها بر روي

یا   chorormosome lagging( رشته هاي دوك 

Anaphase (  باعث به وجود آمدن انواع گامت ها با

  .شودکاهش یا افزایش تعداد کرومزوم ها می 

  .دوسري هاپلوئید در دو قطب مخالف سلول جاي می گیرند  Iتلوفاز 

تنوع در میوز به علت ترکیب .شبیه میتوز می باشدIIمیوز    IIمیوز

و کراسینگ ) قانون دوم مندل(تصادفی کرومزوم هاي همتا

  .اوور اتفاق می افتد

  

  )79رشد زیست شناسی ا(؟درمقایسه دو تقسیم میتوز و میوز کدام گزینه صحیح است- 4تست

  .کرومزومی رخ می دهدnتقسیم میتوز اغلب براي رشد و تعمیر سلولهاي دختري )1

  )دقیقه در سلولهاي انسانی طول می کشد30حدود (طول دوره پروفاز در تقسیم میتوز کوتاه است)2

  )کشد دقیقه در سلولهاي انسانی طول می60حدود (طول دوره پروفاز در تقسیم میوز کوتاه است )3

  تقسیم میتوز اغلب در سلولهاي سوماتیک و به ندرت در سلولهاي جنسی رخ می دهد)4

  .میتوز در سلول هاي سوماتیکی و میوز در بیضه و تخمدان رخ می دهد. صحیح است 2گزینه - 4پاسخ تست

  

  )83ارشد زیست شناسی (تشکیل تتراد در کدام مرحله صورت می گیرد؟- 5تست

  زیگوتن) 4دیپلوتن                  ) 3پاکی تن                 ) 2   لپتوتن            )1

  .صحیح است 4گزینه -5پاسخ تست

  

  



 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 10  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

  .سیتوپالسم در اسپرماتوژنز به صورت یکسان و در اووژنز به صورت نامساوي تقسیم می شود :سیتوکینز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .می دهدرا نشان  IIو میوز Iمراحل انجام میوز 3- 5شکل



 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 11  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

  )77ارشد زیست شناسی (علت تشکیل کراسینگ اور نابرابر چیست؟ -6تست

  نقش تلومر ها در سیناپس                     )1

  نیروي جذب سانترومري )2

                  Meiotic Pressureفشار میوزي )3

   DNAسیناپس هاي اشتباه کروموزوم هاي همولوگ در بخش هاي تکراري )4 

  .صحیح است 4گزینه -6تپاسخ تس

  

ارشد (پیچیده هاي سیناپتونومی در کدام مرحله از تقسیمات سلولی تشکیل می شود؟-7تست

  )77زیست شناسی 

 Iپروفاز میوز )4پروفاز میتوز              )I                    3آنافاز میوز)2آنافاز میتوز                     )1

در زیگوتن سیناپس ها تشکیل می شوند و موجوداتی که فاقد . صحیح است 4گزینه -7پاسخ تست

  .کمپلکس هاي سینانپونمی هستند تبادل ژنتیکی انجام نمی دهند مثل مگس سرکه و کرم ابریشم ماده

  

در کدامیک از مراحل تقسیم سلولی، به موازات حداکثر فشردگی، جفت شدن کروموزوم -8تست

  )88ک انسانی ارشد ژنتی(هاي همولوگ نیز رخ می دهد؟

  دیاکینز)4لپتوتن                )3زیگوتن                           )2پاکیتن                          )1

  .صحیح است 2گزینه -8پاسخ تست 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 12  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

  .مقایسه اسپرماتوژنز و اووژنز را نشان ي دهد 3-5جدول 

  اووژنز  اسپرماتوژنز  

  ماه سوم جنینیاز   بعد از بلوغ جنسی  زمان شروع

در لوله هاي منی سازي   محل 

  بیضه از اسپرماتوگونی

  )اووگونی(سلول هاي قشري تخمدان 

میلیون اسپرم در هر  200  تعداد گامت ها

در طول  1012انزال و 

  زندگی

عدد  400میلیون اووسیت در زمان تولد که  5/2

  .در زمان بلوغ باقی می ماند

  IIو متافاز ) در دیپلوتن(تین در دو مرحله دیکتیو  ندارد  توقف

احتمال خطر با 

  افزایش سن

افزایش بیماري تک ژنی 

  )بویژه غالب(

احتمال جدا نشدن کرومزوم ها 

(Nondisjunction) 

 

  

  )88ارشد ژنتیک انسانی (؟کدامیک از گزینه هاي زیر درباره میتوز و میوز درست است- 9تست

  .ي هستند و میتوز تنها در تقسیم نهایی رخ می دهدتقسیمات سلولی اولیه در گامتوژنز، میوز)1

  .در هر دو نوع تقسیم میوز و میتوز گوناگونی ژنتیکی ایجاد می شود)2

  .جدا شده و کراسینگ اور بین کروموزوم هاي همولوگ رخ می دهد "مستقال Iبی واالن ها هنگام میوز)3

  .مرحله پروفاز در میتوز یک مرحله و میوز چهار مرحله است)4

  .صحیح است 3گزینه -9پاسخ تست

  

  

  

  

  

  



 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 13  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مراحل انجام اووژنز و اسپرماتوژنز را نشان می دهد 3-6شکل

  

  )88دکتري ژنتیک پزشکی (؟د ر ارتباط با چرخه سلولی، کدام گزینه درست است-10تست

  .و تلوفاز، چندین نقطه کنترول وجود دارد G0یا  G1بین )1

  .است G2/Mترولی، مهمترین نقطه کن)2

  .عبور از یک فاز به فاز دیگر، توسط پروتئاز صورت می گیرد)3

  .، چرخه سلولی را با اثر روي کینازها فعال می کنندp21مولکولهاي )4

  .صحیح است 1گزینه - 10پاسخ تست

  

  

  

  



 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 14  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

در خصوص کروموزوم ها و تقسیم سلولی در انسان، کدام گزینه زیر درست -11تست

  )88رشد زیست شناسی کارشناسی ا(است؟

  .ادغام سانترومري بازو هاي بلند دو کروموزوم آکروسانتریک قابل شناسایی نیست)1

  .بین کروموزوم هاي همولوگ رخ می دهد) کیاسماتا(جداشده و کراس اور ها  Iبی واالن ها هنگام میوز )2

  .هایی رخ می دهدمیوز تنها در تقسیم ن. تقسیمات سلولی اولیه در گامتوژنز میتوزي هستند)3

در یک تخم لقاح یافته کروموزوم هاي جنسی به مراتب زودتر از کروموزوم هاي سوماتیکی همانند سازي می )4

  .کنند

  . صحیح است 2گزینه -11پاسخ تست

  

  

  

  

  

  

  

  .مراحل انجام اسپر اتوژنز و تولید اسپرم در افراد مذکر را نشان می دهد 3-7شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

متوقف شده که  IIدر افراد مونث در متافاز  IIمیوز . ام اووژنز  و تولیدتخمک در افراد مونث را نشان می دهدمراحل انج 3- 8شکل

  .تا زمان لقاح ادامه پیدا می کند



 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 15  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

   IIمیوز

در . رفتار کرومزوم ها در آنافاز میوز جالب توجه می باشد. سلول هاي جنسی به طریق میوز به وجود می آیند

کروماتید هاي خواهري از  )IIآنافاز(IIمیوزدر . ي همولوگ و همی لوگ از هم جدا می شوندکرومزوم ها Iمیوز 

نه (اتفاق افتد، کرومزوم هاي موجود در گامت ها دقیقا یکسان  IIهم جدا می شوند که اگر عدم تفکیک در میوز 

ي حاصله کرومزوم باعث می شود که گامت ها Iمی باشند در صورتی که عدم تفکیک صحیح در میوز )همولوگ

در مرحله زیگوتن از قسمت  Yو  Xکرومزوم جنسی .را دریافت کنند) نه یکسان( هاي همولوگ یا همی لوگ 

در محل اتصال بازوهاي . انتها هاي بازوهاي کوتاه و بلند با هم جفت شده و یک تتراد کاذب تشکیل می دهند

  .تداتفاق  می اف) اجباري ( کوتاه حداقل یک کراسینگ اوور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

را  IIعدم تفکیک در میوز  Cو در شکل  Iعدم تفکیک در میوز Bدر شکل . را نشان داده است Iیک جداسازي در میوز Aدر شکل  3-7شکل

  .نشان داده است

  )86ارشد ژنتیک انسانی (؟درست است Iکدامیک از گزینه هاي زیر در مورد تقسیم میوز - 12تست

  .از سانتروم شروع شده و به طرف تلومر ها ادامه می یابد تشکیل کمپلکس هاي سیناپسی)1

  .تبادل ژنتیکی صورت نمی گیرد Yو  Xدر کروموزوم هاي )2

  .جفت شدن کروموزوم هاي همتا در مرحله زیگوتن رخ می دهد)3

  .محل وقوع نوترکیبی هاي میوزي سیناپس ها هستند)4

  .صحیح است 3گزینه - 12پاسخ تست



 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 16  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

ارشد زیست (یک فرد دیپلوئید چیست؟ Iجایی هتروزیگوت در متافاز میوزپی آمد یک جاب- 13تست

  )84شناسی 

  تشکیل یک تترا واالن)2تشکیل یک تري واالن                                )1

  تشکیل یک هگزا واالن)4تشکیل یک بی واالن                                  )3

  .صحیح است 2گزینه - 13پاسخ تست

  

چه )از راست به چپ(میوز به ترتیب  IIمیوز و تلوفاز  Iدر هر سلول انسانی در مراحل متافاز-14تست

  )84ارشد ژنتیک انسانی (تعداد مولکول دو رشته اي وجود دارد؟

1(92 ،23                     2(92 ،46                    3(46 ،23                   4(46 ،46 

  .صحیح است 1گزینه - 14پاسخ تست 

  

مرحله پاکیتن را چگونه می  Yو   Xدر هنگام تقسیم میوز در افراد مذکر، کروموزوم هاي  -15تست

  )83ارشد زیست شناسی (گذرانند؟

  .از انتهاي بازوي کوتاه با هم سیناپس می کنند)1

  .مستقل از هم این مرحله را می کذرانند و هیچ سیناپسی ندارند)2

  .کنند در تمام طول سیناپس می)3

  .یکدیگر را دفع می کنند)4

  .صحیح است 1گزینه - 15پاسخ تست

  

ارشد زیست (؟کدام گزینه در رابطه کروموزوم ها در هسته انترفازي درست می باشد- 16تست

  )84شناسی 

  .کروموزوم ها از ناحیه سانترومري و تلومري به طرف غشاء تمایل دارند)1

  .وموزوم هاي بزرگتر به طرف داخل هسته تمایل دارندکروموزوم هاي کوچکتر به طرف غشاء و کر)2

  .مناطق هتروکروماتین بیشتر به سمت داخل هسته تمایل دارند)3

  .توزیع کروموزوم ها در هسته انتر فازي به صورت تصادفی می باشد)4



 

نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 17  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد

 

هسته تمایل ) نه داخل(مناطق هتروکروماتین بیشتر به سمت غشاء .صحیح است 1گزینه -16پاسخ تست

ند و می توان اینگونه توجیه کرد که مناطق سانترومري و تاومري هتروکروماتینی بوده و بنایراین به سمت دار

  .غشاء تمایل دارند

  

کروموزوم می باشد، تعداد  46با توجه به اینکه هر سلول سوماتیکی طبیعی داراي -17تست

دکتري ژنتیک (:ز برابر است باکروموزوم هاي هاي موجود در هر اسپرماتوگونی قبل از مرحله اینترفا

  )78پزشکی 

  کروموزوم 92)4کروموزوم                   69)3کروموزوم                     46)2کروموزوم                  23)1

  .کروموزومی است 2nاسپرماتوگونی  .صحیح است 2گزینه -17پاسخ تست

  

دو رشته اي  DNAتیک یک مرد، از از سیکل سلولی، در سلول هاي سوما G2در مرحله -18تست

  )79ارشد ژنتیک انسانی (چه تعداد مولکول وجود دارد؟ Yمتعلق به کروموزوم 

  هشت)4چهار                      )3دو                       )2یک                   )1

  .بعد از مرحله همانند سازي است G2. صحیح است 2گزینه -18پاسخ تست
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