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 شناسی سواالت تافتمجموعه 
 

 

 همراه تا پاسخ تشریحی و ذکر منثعته تفکیک مثحث 

 ویژه داوطلبین ارشذ و دکترای رشته علوم تشریحی )آناتومی(

 68-68تا  68-68سواالت وزارت بهذاشت از سال 

 

 

 تالیف و گرد آوری :

 زهرا کوهستانی یگانه 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نخبگان انتشارات فرهنگ گستر

  کتاب طالیی مجمًعٍ سًاالت تافت شىاسی :وام کتاب

  یگاوٍ زَرا کًَستاوی تالیف ي گردآيری: 

 5931 ايل،: تاریخ ي وًتت چاج

  جلذ 5111: تیراش

 5931، فرَىگ گستر وخثگان: تُران: واشر

 .جذيل: .ص521 :مشخصات ظاَری

 369-711-36972-1-5شاتک: 

  ترمٍ: چاج، صحافی

 ریال511111: قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پخشمراکس
مرکزس خزذمات آمًزشزی     – 4ياحذ  -4ساختمان  -(ريتريی ایستگاٌ متري)کًچٍ مُرواز-میذان اوقالب -تُران. 5 

   77312199 -77312175-وخثگان
   -وخثگززانپسشزز ی گززريٌآمًزشززیخززذماتتخصصززیمرکززسزرجززًب، میززذان  ي صززیقالنمیززذانتززیه: رشززت.  2

15999999112   
 مرکس فىی دیتا -جىة داوش ذٌ پسش ی -داوشگاٌ علًم پسش ی اصفُان -خیاتان َسار جریة: اصفُان. 9
 15942942149-طثقٍ سًم -پاساش خیرخًاٌ-میذان شُذا: الَیجان. 4

تمامی حقًق مادی ي معىًی ایه اثر ترای اوتشارات فرَىزگ گسزتر وخثگزان محفزًت اسزت. لزوا َرگًوزٍ ت  یزر ي         

تازوًیسی مطالة تٍ َر وحً مم ه در َرگًوٍ رساوٍ، کتاب، مجلٍ، جسيٌ ي لزً  فشزردٌ تزذين اجزازٌ کتثزی شزرعا        

 شًد.حرام است ي مًجة پیگرد قاوًوی می

 - ۱۳۶۸کَّؼتبًی، یگبًِ صّشا،  ۺ ػشؿٌبػِ

کتبة عالیی هجوَػِ ػَاالت ثبفت ؿٌبػی ثِ تفکیک هجحث ّوشاُ ثب پبػخ تـشیحی ٍ  ۺ ػٌَاى ٍ ًبم پذیذآٍس

 اسؿذ ٍ دکتشای سؿتِ ػلَم تـشیحی )آًبتَهی( رکش هٌجغ ٍیظُ داٍعلجیي

 .۱۳۹۵تْشاىۺ فشٌّگ گؼتش ًخجگبى،  ۺ هـخصبت ًـش

  فۺ جذٍل۱۲۰ ۺ هـخصبت ظبّشی

 لبیس۱۵۰۰۰۰ ۺ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۳۶۲-۰-۱  ۺ ؿبثک

 فیپبی هختصش ۺ ٍضؼیت فْشػت ًَیؼی

 قبثل دػتشػی اػت http://opac.nlai.irفْشػتٌَیؼی کبهل ایي اثش دس ًـبًیۺ  ۺ یبدداؿت

 ۴۶۱۹۲۰۰  ۺ ؿوبسُ کتبثـٌبػی هلی
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 پیشگفتار

 بِ ًبم خذای یکتب:

ِ     ّبی کٌکَس کبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دکتشی ٍصاست ثْذاؿت ّش ػ صهَىآ ّتبی   بل جْتت گتضیٌؾ داًتؾ آهَاتگتبى سؿتت

کٌتذ. لتزا    ش تحصیلی ٍ داًؾ اًذٍصی تشغیت هیآهَاتگبى سا ثشای ٍسٍد ثِ هقبعغ ثبالتگشدد ٍ داًؾ  هختلف ثشگضاس هی

ّبی ػتبلْبی اایتش کٌکتَس     بثؼی اص جولِ تؼتداٍعلجبى گشایـْبی هختلف جْت هَفقیت دس ایي آصهًَْب ثِ دًجبل هٌ

ب ؿًَذ. ثب تَجِ ثتِ ایٌکتِ دس   ثبؿٌذ تب ضوي اػتفبدُ اص هٌبثغ ػلوی کتبة ثتَاًٌذ ثب ؿیَُ عشح ػَاالت گزؿتِ آؿٌ هی

ّبی چٌذ ػبل اایش ػتَاالت ثبفتت ؿٌبػتی     ی تب کٌَى کتبثی کِ هـتول ثش تؼتسقبثت تٌگبتٌگ کتت تؼتی کٌکَس

آصهًَْتبی کبسؿٌبػتی اسؿتذ ٍ    ؿتِ، لزا هجوَػِ ریل سا کتِ ؿتبهل   ّوشاُ ثب پبػخٌبهِ کبهال تـشیحی ثبؿذ ٍجَد ًذا

 یض گشدآٍسی کشدین. دکتشی اػت جْت اػتفبدُ داٍعلجیي ػض

ی  اػت.کتبة حبضش ضتوي اػتتفبدُ  دس ایي هجوَػِ اص تکشاس ػَاالت پشّیض گـتِ ٍ فقظ ػَاالت هـتشک اضبفِ ؿذُ 

ع اص دسٍع هَاسد ّبیی کِ ایي دس تِ ػلَم تـشیحی، ثشای توبهی سؿتِداٍعلجیي هقبعغ کبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دکتشی سؿ

 ثبؿذ قبثل اػتفبدُ اػت. اهتحبًی آًْب هی

ثبؿتذ ثتِ ّوتیي     ثب ٍجَد ایٌکِ ّیچ اثشی ابلی اص ایشاد ًوی ثب کَؿـی کِ دس گشدآٍسی ایي هجوَػِ ثِ ػول آهذُ، ٍ

ًؼجت ثِ سفغ آى اقتذام   تب جْت اص داٍعلجیي ػضیض تقبضب داسم دس صَست ثشاَسد ثب ّش گًَِ اؿکبلی آى سا گَؿضد کشدُ

 گشدد.

 

  ۱۳۹۵صهؼتبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ببفت ّوبٌذ:اٍل فصل

 (85)ارشذ ببشذ؟ سلَل دارای هٌشأ هغش استخَاى هی ّوبٌذی کذام ببفت -1
 ستیکَلش د(  هبػت ػل ج(  چشثیة(  ًـیوی هضاالف( 

 (86)ارشذ زٍکالصى فبقذ کذام هَرد سیز است؟پ -2
 Signal peptideة(  Registration peptideالف( 

 ػبهل گلیکَصیل د(   ػبهل ّیذسٍکؼیل ج( 

 (87)ارشذ شَد؟ در کذام هَرد یبفت هی Vکالصى ًَع  -3

  جفت د(  غضشٍف ج(  تبًذٍىة(  صجبجیِ الف( 

 (88)ارشذ شَد؟ کالصى در خبرج اس سلَل اًجبم هی کذام یک اس هزاحل سٌتش -4

 ّیذسٍکؼیالػیَى لیضیية(   پشٍکالطىتـکیل الف( 

 تـکیل هبسپیچ ػِ تبیی د(   تـکیل تشٍپَکالطىج( 

 (89)ارشذ گیزد؟ ت ّوبٌذی اس هغش استخَاى هٌشأ هیکذام سلَل ببف -5
 پالػوبػل د(  هضاًـیوی ج(  هبػت ػل ة(  آدیپَػیت الف( 

 (89)ارشذ ش هبتزیکس خبرج سلَلی ًقش ًذارد؟کذام سلَل در سٌت -6
 َثالػتاػتئد(  هبػتَػیت ج(  کٌذسٍثالػت ة(  فیجشٍثالػت الف( 

 (89)ارشذ بِ هبتزیکس خبرج سلَلی ًقش دارد؟ّبی سیز در اتصبل سلَل  کذام یک اس پزٍتئیي -7

 ایٌتگشیيد(  کذّشیي ج(  ٍیٌکَلیية(  (اکتیي۱

دستگبُ گلضی تکبهل تز، ریبَسٍم بیشتز ٍ  زاٍاىفکذام سلَل دارای رتیکَلَم اًذٍپالسوی خشي  -8

 (89)ارشذ تز است؟ یبفتِ
 ًَتشٍفیل د(  هبکشٍفبطج(  پالػوبػل ة(  فیجشٍػیتالف( 

 (89)ارشذ َد دارًذ بجش:جى ٍّبی اکسی تبال ّبی سیز در رشتِ ی هَلکَل ّوِ -9
 فیجشیلیيد(  االػتیيج(  IIفیجشٍهَدٍلیي ة(  Iفیجشٍهَدٍلیي الف( 

 (91)ارشذ یي ٍ اسکلت سلَلی است؟زگبیي ایٌتط پزٍتئیي ٍاسکذام  -11

 فیجشًٍکتیيد(  فیجشیلیيج(  تبلیية(  تیتیيالف( 

 (91)ارشذ کٌذ؟ یٌب فیبزّبی لٌگزی ایجبد هیکذام ًَع کالصى در ببسال اله -11
 IIIًَع د(  IVًَع ج(  VIIًَع ة(  XIIًَع الف( 

 (91)ارشذ سلَلی است؟َگلیکبى سطح ئکذام هَرد سیز پزٍت -12

 ٍیٌکَلیيد(  تبلیيج(  ػیٌذکبىة(  اگشکبىالف( 

 (91)ارشذ سبس تشکیل رشتِ االًٍیي هی گزدد؟ّوزاّی پزٍتئیي االستیي بب کذام رشتِ سهیٌِ  -13

 تشٍپَکالطى د(  ستیکَلش ج(  االػتیکة(  اکؼی تبالى الف( 

 (91)ارشذ دارد؟صبل ایٌتگزیي بِ اکتیي ًقش کذام پزٍتئیي در ات -14
 تیٌیيد(  ٍیٌکَلیيج(  الهی ًیية(  فیجشًٍکتیيالف( 

 (92)ارشذ شَد؟ الصى در داخل سلَل اًجبم هیکذام قسوت اس فزآیٌذ سٌتش ک -15
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 تـکیل فیجشیل کالطى ة(  حزف پشٍپپتیذّبی اًتْبییالف( 

 ّبی کالطى  تـکیل دػتِد(   تـکیل صًجیشُ ػِ تبیی ج( 

 (92)ارشذ کذام رشتِ ببفت ّوبٌذ ٍجَد دارد؟فیبزیلیي در سبختبر  -16
 IVى کالطد(  ستیکَلش ج(  االػتیکة(  Iکالطى الف( 

 (93)ارشذ گذارًذ؟ ّبی سیز اثز هی ام یک اس پزٍتئیيهبتزیکس هتبلَپزٍتئیٌبسّب بز رٍی کذ -17

  Vinculinد(  collagenج(  Laminsة(  Talinالف( 

 (93)ارشذ یک پزٍتئَگلیکبى سطح سلَلی است؟ کذام -18

 ػیٌذکبىد(  فیجشًٍکتیيج(  اػیذّیبلَسًٍیکة(  اگشکبىالف( 

(94ارشذ)کذام پزٍتئیي سیز در اتصبل سلَل بِ هبتزیکس خبرج سلَلی ًقش دارد؟ -19  

 د( ایٌتگشیي ج( کذّشیي ة( ٍیٌکَلیي الف( اکتیي

 (94ارشذبتزیکس خبرج سلَلی فبقذ ًقش است؟)اصلی ه ّبی سیز در سٌتش اجشاء کذاهیک اس سلَل -21
 د( اػتئَثالػت ج( هبػتَػیت ة( کٌذسٍػیت الف( فیجشٍثالػت

 (94ارشذ)ًبهٌظن است؟ ّوبٌذی اس ًَع ببفت ّوبٌذ هتزاکنکذام ببفت  -21
 د( داسثؼت تیوَع ج( کپؼَل اسگبًْب ة( آػتش هخبط لَلِ گَاسؽ الف( اػتشٍهبی آدسًبل

 (94ارشذ)شَد؟ هتصل هی Iکذام پزٍتئَ گلیکبى بِ کالصى ًَع -22
 د( اگشکبى ج( ّیبلَسًٍبى ة( ػیٌذکبى الف( دکَسیي

 (94ارشذ)شَد؟ ل سهیٌِ سبس دیبپذس هیّبی آًذٍ تلیب َر کذام پزٍتئیي سیز در سطح سلَلظْ -23
 د( کبدّشیي ج( ػبیتَکیي ة( ایٌتگشیي ػلکتیي -Pالف( 

 (95گیزد؟ )ارشذ  پزٍسِ سٌتش کالصى در داخل سلَل اًجبم هیکذام قسوت اس  -24
   ة( تـکیل صًجیشُ ػِ تبیی  الف( قغغ پشٍپپتیذّب 

 ّبی کالطى د( تـکیل دػتِ ج( تـکیل فیجشیل کالطى 

سلَل، اس ًَع ایٌتگزیي  ّبی اتصبلی هزتبط در سطح خبرجی در کذاهیک اس اتصبالت، پزٍتئیي -25

 ( 95)ارشذ ببشذ؟ هی

 د( ًیوِ دػوَصٍم ج( کوشثٌذ چؼجٌذگی  ة( اتصبل هحکن  لف( دػوَصٍم ا

 (85)دکتزی گیزد؟ ذی اس هغش استخَاى هٌشأ هیکذام سلَل ببفت پیًَ -26
 لیپَػیت  د(  هضاًـیوی ج(  َػیتّیؼتة(  فیجشٍثالػت الف( 

 (85)دکتزی شَد؟ ّبی پَششی یبفت هی َلرأسی سل کذام پزٍتئَگلیکبى در غشب -27
 Cadherinکبدّشیي ة(   Syndecanٌذکبى یػالف( 

 Integrinایٌتگشیي د(   Aggrecanاگشکبى ج( 

هبتزیکس خبرج سلَلی شزکت کذاهیک اس هَلکَلْبی داخل سلَلی سیز در هیبى کٌش ایٌتگزیي ٍ  -28

 (86)دکتزی ؟کٌذ هی
 Lamininد( Vinculinج(  Fibronectinة(  Laminالف( 

 (86)دکتزی هبرپیچ سِ تبیی کالصى ًقش دارد؟ استحکبم سبختوبى کذام عبهل سیز در -29
 ّبی ػباتوبًی  ّب ٍ گلیکَپشٍتئیي پشٍتئَگلیکبىة(  پیًَذّبی کٍَاالى ثیي هَلکَلْبی تشٍپَکالطى الف( 
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   ٍ    جیشُ ّبی ًپپتیذّبی ثجتی دس صد(  پیًَذّبی ّیذسٍطًی ّیذسٍکؼی پشٍلیي ج( 

 (87)دکتزی ى هزبَط بِ کذام هَرد است؟صّبی کال ًَارّبی تیزُ فیبزیل -31

 دم ّبی تشٍپَکالطىد(  ػشّبی تشٍپَکالطى ج(  ًبحیِ هٌفزداس ة(  ًبحیِ ّوپَؿبًی الف( 

 (87)دکتزی ببشذ؟ م ًبحیِ اس ًَع هتزاکن ًبهٌظن هیببفت ّوبٌذ کذا -31

 سثبط د(  هضاًتش ج(  پبلپ قشهض عحبل ة(  لیِ کپؼَل کالف( 

 (87)دکتزی یببذ؟ م جشء اسکلت داخل سلَلی اتصبل هیایٌتگزیي بِ کذا -32
 هیَصیي د(  اکتیيج(  فیالهٌت حذ ٍاػظ ة(  هیکشٍتَثَل الف( 

 (88)دکتزی شَد؟ ى فقط بِ شکل تزٍپَکالصى یبفت هیکذام کالص -33
 IIد(  IVج(  IIIة(  Iالف( 

 (88)دکتزی در فزآیٌذ سٌتش کالصى ًقش دارد؟ کذام آًشین خبرج سلَلی -34
 ػیگٌبل پپتیذاص د(  پشٍلیي ّیذسٍکؼیالص ج(  لیضیل اکؼیذاص ة(  گلیکَصیل تشاًؼفشاص الف( 

 (89)دکتزی گزدد؟ ز در خبرج اس سلَل سٌتش هیکذام هَلکَل سی -35
 فیجشًٍکتیي د(  ّپبساى ػَلفبت ج(  ػَلفبت  کٌذسٍیتیية(  اػیذ ّیبلَسًٍیک الف( 

 (91)دکتزی شًَذ، بجش: ر داخل سلَل سبختِ هیّوِ تزکیببت سهیٌِ خبرج سلَلی ببفت ّوبٌذ د -36
 اػیذّیبلَسًٍیک د(  ّپبساى ػَلفبت ج(  فیجشیلیية(  فیجشًٍکتیيالف( 

 (91)دکتزی شذ؟ببفت ّوبٌذ در کذام ًبحیِ حبٍی الیبف اکسی تبالى هی بب -37
  پشی هیضیَمد(  ای  دیؼک ثیي هْشُج(  سثبط دٍس دًذاًی ة(  پبلپ دًذاىالف( 

 (91)دکتزی تزشحی اس هبست سل چِ ًقشی دارًذ؟سزیي پزٍتئبسّبی  -38

 ّبی التْبثی  فؼبل کشدى ٍاػغِة(  افضایؾ ًفَر پزیشی ػشٍق الف( 

 اًقجبض ػضالت صبف ػشٍق د(  ّب ثِ هذل التْبة  جزة لکَػیتج( 

 (91)دکتزی است؟ IVکذام هبکزٍ هَلکَل دارای گیزًذُ بزای کالصى ًَع  -39

 اػیذّیبلَسًٍیک د(  الهی ًیي ج(  ٍیٌکَلیي ة(  ّپبساى ػَلفبت الف( 

 (92)دکتزی شَد؟ ایٌتگزیي بِ اسکلت سلَل هی ّبی سیز ببعث اتصبل کذام یک اس پزٍتئیي -41

 Claudinد(  Cadherinج(  Talinة(  Desminالف( 

 (92)دکتزی شًَذ؟ ر کذام قسوت ّیذرٍکسیلِ هیّبی پزٍکالصى د هَلکَل -41
 ECMد(  SERج(  RERة(  Golgiالف( 

 (92)دکتزی تز است؟ ببفت ّوبٌذ فزاٍاى کذام اسیذّیبلَرًٍیک در -42
 ستیکَلش  د(  هَکَػیج(  استجبػیة(  ػؼت الف( 

 focal adhesionٍ ّان در سابختوبى    hmidesmosomeکذام پزٍتئیي اتصبلی ّن در سابختوبى  -43

 (93دکتزیشزکت دارد؟)
 د( کالٍدیي ج( دػوَگلیي ة( کذّشیي الف( ایٌتگشیي

 (93دکتزی)کٌٌذ، بجش...  ّبی سیز کالصى سٌتش هی ّوِ سلَل -44

 د( غذُ ػشق ج( اهلَثالػت ة( ادًتَالػت الف( فیجشٍثالػت

 (93دکتزی)االستیک اس کذام پزٍتئیي سبختِ شذُ است؟بخشی هیکزٍفیبزیلی الیبف  -45
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 د( فیجشیلیي ج( االػتیي ة( اکؼی تبالى الف( فیجَلیي

 (94دکتزی)شَد؟ ٍ هتصل بب کالصى ًَع یک دیذُ هی ّبی سیز ّوزاُ کذاهیک اس کالصى-46

 )ػِ( IIIد(  )ًِ( IXج(  )ّفت( VIIة(  )چْبس( IVالف( 
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 ببفت ّوبٌذ فصل ِپبسخٌبه

 ج(-۱

ّبی  سػذ ػلَل گیشًذ ٍ ثِ ًظش هی هی( هٌـأ Stem cellّبی اجذادی هغض اػتخَاى ) ّب اص ػلَل هبػت ػل 

ثبفت ؿٌبػی )یبثٌذ. ثبفت ّوجٌذ، ثِ هبػت ػل توبیض هیکٌٌذ پغ اص ٍسٍد ثِ  اجذادی کِ دس اَى گشدؽ هی

 کَئیشا(جبى 

 ة( -۲

( پتشٍکالطى ثتش سٍی پلتی     ّتبی آلفتبی )   طى، پلی پپتیتذّبیی ثتِ ًتبم صًجیتشُ    دس سًٍذ ػبات پشٍتئیي کال

ؿتًَذ،   ِ ٍ ثِ داال حفشات آى فشػتبدُ هیی آًذٍپالػویک اـي ػبات غـبی ؿجکِ ّبی هتصل ثِ سیجَصٍم

) ثبفتت  ثبؿذ. پشٍکالطى فبقذ ایي پپتیذ هیشایي ؿَد ثٌبث ( جذا هیSingal peptideػپغ پپتیذ هخبثشاتی )

 ؿٌبػی جبى کَئیشا(

 د(-۳

ثبفتت  ).ؿَد ّبی ثیٌبثیٌی یبفت هی پَػت، اػتخَاى، جفت ٍ ثیـتش ثبفتّبی جٌیٌی،  دس ثبفت Vکالطى ًَع  

 ؿٌبػی جبى کَئیشا(

 ج(-۴

پتشٍکالطى  گشدد ٍ  هییی تَػظ پشٍکالطى پپتیذاص قغغ دس ػبات کالطى، دس ابسج اص ػلَل، پپتیذّبی اًتْب 

ؿذُ ٍ فیجشیل کتالطى   اص پلیوشیضُّب تحت تأثیش آًضین لیضیل اکؼیذ ؿَد. تشٍپَکالطى ثِ تشٍپَکالطى تجذیل هی

 )ثبفت ؿٌبػی دکتش ػلیوبًی ساد(آٍسدًذ. سا ثَجَد هی

 ة(-۵

)ثبفت ؿٌبػتی  گیشًتذ.  ( ٍاقغ دس هغض اػتخَاى هٌـأ هیprogenitor cellّب اص ػلَل اجذادی ) هبػت ػل 

 دکتش ػلیوبًی ساد(

 ج(-۶

ِ     فیجشٍثالػت فشاٍاى  ػتبصد.   اجتضای هتبتشیکغ اتبسج ػتلَلی سا هتی      تشیي ػلَل ثبفتت ّوجٌتذی اػتت کت

ّب دس ػتبات   اًذ. دس غضشٍف ًیض کٌذسٍثالػت ػبات اجضای آلی هبتشیکغ اػتخَاًیّب هؼئَل  َثالػتئاػت

ؼذاد صیتبد  ّبی ثضسگی ّؼتٌذ کِ ثِ ت ّب ػلَل هبػتَػیتّب یب  ؾ داسًذ. هبػت ػلهبتشیکغ ابسج ػلَلی ًق

ِ  ثبؿتذ.  ّبی دسؿت ٍ ثبصٍفیل هتی  ّب حبٍی گشاًَل ػیتَپالػن آى ؿًَذ ٍ دس ثبفت ّوجٌذ یبفت هی ای  ٍظیفت

بػتت ػتل ّتب، ّپتبسیي ٍ ّیؼتتبهیي      ی ه ّبی ؿیویبیی هتشؿحِ ثَػیلِ ّب رایشُ ٍاػغِ اصلی هبػت ػل

 کَئیشا(ثبفت ؿٌبػی جبى ).ثبؿٌذ هی

 د( -۷

 ّتبی هتبتشیکغ( کتِ ثتِ کتالطى      گیشًتذُ ّتبی ػتغس ػتلَلی )    ثبفت ّوجٌذ ثب اػتفبدُ اص هَلکَلّبی  ػلَل

ؿتًَذ. ایتي    غ ابسج ػلَلی ٍاسد کٌؾ هتقبثتل هتی  ؿًَذ، ثب اجضای هبتشیک الهیٌیي هتصل هی فیجشًٍکتیي ٍ

ثبفت ؿٌبػی جبى )ی االل غـبیی(. اتصبل دٌّذُّبی  ٍتئیيشای اص پ ّب )ابًَادُ گشیيیٌتّب ػجبستٌذ اص ا گیشًذُ

 کَئیشا(

 ة(-۸
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ّبیی ثضسگ ٍ ثیضَی ؿکل ّؼتٌذ ٍ ثِ ػلت ٍجَد هقذاس صیتبدی ؿتجکِ آًذٍپالػتویک     ّب ػلَل پالػوبػل 

ِ    اـي ٍ سیجَصٍم ثیـتش ػیتَپالػن ثبصٍفیل داسًذ. دػتگب ل ّتب هحت   ُ گلظی ثضسگ ًضدیتک ّتش یتک اص ّؼتت

 )ثبفت ؿٌبػی دکتش ػلیوبًی ساد(ّب اػت. ی ثبدیگلیکَصیالػیَى ًْبیی آًت

 ج(-۹

ذ. الیبف اکؼی تبالى ثبؿ ػتیک هیّبی اکؼی تبالى، االًٍیي ٍ اال ای اص سؿتِ الیبف االػتیک ثصَست هجوَػِ 

اًذ. ایي  ٍ ثغَس ػوذُ فیجشیلیي تـکیل ؿذُ ّب هقبٍهی ّؼتٌذ کِ اص گلیکَپشٍتئیيّبی ظشیف ٍ  هیکشٍفیجشیل

 ؿَد. ل چـن ٍ غـبء دٍس دًذاًی یبفت هیدس صًًٍََع سؿتِ 

ّبی االػتیک  گیشد ٍ سؿتِ هی آٍسًذ کِ االػتیي دس هشکض آًْب قشاس ّبیی سا ثَجَد هی ّبی االًٍیي دػتِ سؿتِ

 )ثبفت ؿٌبػی دکتش ػلیوبًی ساد(آٍسًذ. سا ثَجَد هی

 ة(-۱۰

ؾ هتقبثتل داسًتذ، کتِ تَػتظ     ٌّبی اکتیي، ک کلت ػلَلی، هؼوَالً هیکشٍفیالهبىّب ّن چٌیي ثب اػ گشیيیٌتا 

ثبفتت  )ؿتَد.  یگشی هت  ( هیبًجیLalinبلیي )ت( ٍ Vinculin)تئیي داال ػلَلی، هبًٌذ ٍیٌکَلیيچٌذیي پشٍ

 ؿٌبػی جبى کَئیشا(

 ة(-۱۱

َ    ّبی لٌگشی کِ الیتِ قبػتذُ   کِ کالطى لٌگشی اػت، دس فیجشیل VIIکالطى ًَع   الس دس ای سا ثتِ سؿتتِ ستیکت

 ثبفت ؿٌبػی جبى کَئیشا()کٌٌذ، ٍجَد داسد. ّوجٌذ صیشیي هتصل هیثبفت 

 ة(-۱۲

( دس غضتشٍف ٍ  aggrecanتتَاى آگشکتبى )   ؿتًَذ هتی   ّبیی کِ ثصَست هشکتت دیتذُ هتی    اص پشٍتئَگلیکبى 

 ثبفت ؿٌبػی جبى کَئیشا().یٌذکبى ٍ فیجشٍگلیکبى سا ًبم ثشدّبی ػ َگلیکبى ّبی ػغس ػلَلی ثِ ًبمئپشٍت

 الف(-۱۳

ّبی ضخین تتشی ثٌتبم االًٍتیي     ّبی اکؼی تبالى سؿتِ تئیي االػتیي دس ثیي هیکشٍفیجشیلتجوغ پشاکٌذُ پشٍ 

 ثبفت ؿٌبػی جبى کَئیشا().ؿَد ت ٍ اعشاف غذد ػشق دیذُ هیکِ دس دسم پَػ ؿَد هیحبصل 

 ج(-۱۴

 سجَع کٌیذ. ۱۰ػؤال  خثِ پبػ

 ج(-۱۵

 يجکِ ی آًذٍپالػتوی اـت  ثتِ ؿت   پغ اص ٍسٍد   ٍ    دس سًٍذ ػبات کالطى صًجیشُ ّبی پلی پپتیذی  

شٍکالطى ًبهیتذُ  پت ( دس آهتذُ ٍ    ٍ یک صًجیشُ ی    ّبی ػِ تبئی ٍ هبسپیچ )دٍ صًجیشُ ی  ثصَست سؿتِ

گشدد. دس اتبسج   تِ ثٌذی ثِ ابسج اص ػلَل تشؿس هیؿَد. پشٍکالطى ثِ دػتگبُ گلظی هٌتقل ٍ پغ اص ثؼ هی

ؿَد.  پشٍکالطى ثِ تشٍپَکالطى تجذیل هیگشدد ٍ  اص قغغ هیتَػظ پشٍکالطى پپتیذی اص ػلَل پپتیذّبی اًتْبی

ثبفتت  ).آٍسًتذ  ّبی کالطى سا ثَجَد هی ل اکؼیذاص پلیوشیضُ ؿذُ ٍ فیجشیلّب تحت تأثیش آًضین لیضی تشٍپَکالطى

 ؿٌبػی جبى کَئیشا(

 ة(-۱۶
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ِ   سؿتِ  ًتبًَهتشی اص چٌتذیي    ۱۰ّتبی   ًخؼتت ؿتبهل هحتَسی اص هیکشٍفیجشیتل     ی ّبی االػتتیک دس هشحلت

 ثبفت ؿٌبػی جبى کَئیشا()ثبؿٌذ. هی –ػوذتبً گلیکَپشٍتئیي ثضسگی ثِ ًبم فیجشیلیي  –گلیکَپشٍتئیي هختلف 

 ج(-۱۷

ّبی اتصتبل   فیجشًٍکتیي ٍ الهیٌیي داسای هحل ّبی داسای ابصیت چؼجٌذگی چٌذگبًِ هبًٌذ یکَپشٍتئیيلگ 

 )ثبفت ؿٌبػی دکتش ػلیوبًی ساد(ّبی ػغَح ػلَل ّؼتٌذ. گشیيایٌتٍ  ECMّب ٍ ػبیش اجضای  ثشای کالطى

 د(-۱۸

 سجَع کٌیذ. ۱۲ثِ پبػخ ػؤال 

 د(-۱۹

-ًتَع هتی   ۲۲اًذ ٍ داسای تـکیل ؿذُ  ٍٍاحذ  صیش ّبی ّتشٍدایوشی ّؼتٌذ کِ اص دٍایٌتگشیي پشٍتئیي 

هتبتشیکغ اتبسج ػتلَلی هتصتل     ا ثتِ  ؿتًَذ ٍ ػتلَل س   ّب دس ػغس ثبصال ػتلَل دیتذُ هتی   یيثبؿٌذ ایٌتگش

 ثبفت ؿٌبػی جبى کَئیشا()کٌٌذ. هی

 ج( -۲۰

ّبی ثبفت ّوجٌذ )کالطى  ّوجٌذ ّؼتٌذ کِ ّوِ اًَاع سؿتِفیجشٍ ثالػتۺ ایي ػلَلْب فشاٍاًتشیي ػلَل ثبفت  

ای  هیٌِّب ٍ هَاد آلی هبدُ ص ّب ٍ پشٍتئَگالیکي گلیکَپشٍتئیي -ّب االػتیک( )کلیگَص آهیٌَکالیکي -شستیکَل –

 ثبفت ؿٌبػی جبى کَئیشا().(کٌٌذ هیسا ػٌتض 

ّتب   ؿًَذ. ٍظیفِ اصلی آى جٌذ یبفت هیّبی ثضسگی ّؼتٌذ کِ ثِ تؼذاد صیبدی دس ثبفت ّو هبػتَػیتۺ ػلَل

 -کٌٌتذ )ّپتبسیي   ّتبی آلشطیتک آًْتب سا آصاد هتی     اػتت کتِ دس جشیتبى ٍاکتٌؾ     ییّبی ؿیویب رایشُ ٍاػغِ

ؿًَذ ثجبی ّپبسیي حبٍی  ّب یبفت هی س ثبفت ّوجٌذ هجبسی تٌفؼی ٍ سٍدُدبػت ػل ّبیی کِ هّیؼتبهیي( 

ؿتًَذ کتِ ثبػتث     ای ثٌبم لکتَتشیي هتی   ػجت تشؿس هبدُ ّب ي ػَلفبت ّؼتٌذ. ّوچٌیي ایي ػلَلکٌذسٍئیتی

 گشدد.اًقجبض آّؼتِ ػضالت صبف هی

هَاد آلی هبتشیکغ اػتخَاى ٌتض ّبی اػتخَاًی ّؼتٌذ کِ هؼئَل ػ ّبی اص ػلَلئَثالػتۺ اػتئَثالػتاػت

 ثبؿٌذ. هی

ّب داسای  ایي ػلَل ثبؿٌذ. ٍس هیی ّؼتٌذ ثِ ؿکل ثیضَی یب هذّبی غضشٍف ّب ػلَل کٌذسٍػیتۺ کٌذسٍػیت

ّؼتٌذ  تشیکؼیهبّبی تشؿحی حبٍی هَاد  ػتگبُ گلظی تَػؼِ یبفتِ ٍ گشاًَلؿجکِ آًذٍپالػوی گؼتشدُ، د

)ثبفتت  یبثتذ   ّتب اداهتِ هتی    کِ ػٌتضهبتشیکغ ثَػیلِ کٌذسٍػتیت  ّب ایي اػت اص اصَصیبت دیگش ایي ػلَل

 ؿٌبػی دکتش ػلیوبًی ساد(

 طالیی: تست باشماره تماس جهت تهیه کت
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