
 1كد دفترچه 

 ؟شودمی آمیزیرنگ سلول یک یهابخش از یک كدام ترتیب به ائوزین و هماتوكسیلین با آمیزیدر رنگ .1

 DNA-RNA -الف
 RNA -هسته -ب
 سیتوپالسم -DNA -پ
 هسته-RNA -ت
 هسته-سیتوپالسم -ج
 

 است؟ تردرست زیر یهاگزاره از كدامیک .2
 است. مربوطه پروتئین بیان میزان از بیشتر معموالً سلول یک در RNA هایرونوشت میزان -الف
 است. مربوطه پروتئین بیان میزان از كمتر معموالً سلول یک در RNA هایرونوشت میزان -ب
 است. مربوطه پروتئین یانب میزان با برابر معموالً سلول یک در RNA هایرونوشت میزان -پ
 ندارد. مربوطه پروتئین بیان میزان با مستقیمی رابطه معموالً سلول یک در RNA هایرونوشت میزان -ت
 دارد. مربوطه پروتئین بیان میزان با مستقیمی رابطه معموالً سلول یک در RNA هایرونوشت میزان -ج
 

 است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند .3
 در هاسلول این تقسیم بررسی با. هستند خونی هایسلول ایجاد منشأ استخوان، مغز در موجود یبنیاد هایسلول

 تقسیم در اختالل pro-A1 پروتئین عملکرد. شدیم مواجه  pro-A2 و  pro-A1 پروتئین دو با سالم، فرد یک
 تحریک سبب وارسی نقاط از سلول دادن عبور با  pro-A2 اما. است سلولی تقسیم چرخه كردن متوقف با سلولی
 ...گفت توانمی مذكور هایپروتئین عملکرد به توجه با. شودمی سلولی تقسیم

 
a. پروتئین برها پروتئاز عملکرد افزایش pro-A1  داشت را فرد در یرقان بروز انتظار توانمی. 
b. پروتئین بیان افزایش با pro-A1  یابدمی ایشافز فرد در ایدز بیماری نظیر عالئمی بروز احتمال. 
c. سازنده ژن از رونویسی مهاركننده پروتئین دائمی مهار با   pro-A2دارد وجود هماتوكریت افزایش احتمال. 
d. فعالیت افزایش با pro-A1 یابدمی افزایشها جراحت دنبال به خونریزی توقف عدم احتمال. 

 
 هیچ كدام صحیح نیست. -الف
 مورد 1 -ب
 مورد 2 -پ
 مورد 3 -ت
 مورد ۴ -ج
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 است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند .۴
 ژن بیان تحریک با  pro1۴ پروتئین. دهدمی نشان را سلولی درون متابولیکی مسیر یک بررسی زیر شکل

 به رونویسی برای A (Protease A) پروتئاز. رساندمی انجام به را خود نقش سلول در ATP سازنده هایپروتئین
 قرار......  سوال عالمت جای كه صورتی در شده رسم متابولیکی مسیر به توجه با. تاس نیازمند  A ویتامین حضور
 . .......... در نتیجه گیرد، 

 .كند نمایان لبر بیماری مانند عالئمی تواندمی كبد فعالیت كاهش – فلش -الف

 .شود فرد ونخ گلوكز سطح كاهش به منجر تواندمی  proB12 پروتئین فعالیت افزایش – شده قطع خط -ب

 .شد خواهد رو روبه مشکل با اسکلتی یهاماهیچه ،انقباض proM1 پروتئین ساخت مهار با – فلش -ج

 .شد خواهد انجام سختی به پتاسیم سدیم یهاپمپ عملکرد ،proZ پروتیئن عملکرد كاهش با – شده قطع خط -د
    ) شده قطع خط و تحریک معنی به (↓فلش ) توجه: .است یکمتابولی مسیر رمها معنی ( به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیچ كدام از موارد صحیح نیست. -الف

 مورد صحیح است. 1 -ب

 مورد صحیح است. 2 -پ

 مورد صحیح است. 3 -ت

 مورد صحیح است. ۴ -ج

 
 
 
 
 

 14از  2صفحه 



 1كد دفترچه 

 را چشم لنز دو از یکی و است چشم سیاهی روی بر متراكم همبند بافت جنس از شفاف ایالیه قرنیه، .5
بافت  الیه خارج، سمت در. دارد فیبروبالست مانند هاییسلول و كالژن خود، ساختار در و دهدمی تشکیل

 داخل، سمت در پوششی سنگفرشی چند الیه و غیر كراتینیزه دارد كه توسط الیه اشکی پوشیده شده است.
 شودمی بیمار( یوماندوتل) داخلی الیه وقتی. اندوتلیوم رگ آن را مفروش كرده است مانند بافت پوششی الیه

( كندمی تجمع آن در بافتی میان آب) كندمی ورم قرنیه ،(شودمی كاسته فعال سالم و هایسلول تعداد از)
 درست بیماری این درباره گزاره كدام شما نظر به. یابددید كاهش می و شودمی كاسته آن شفافیت از و

 است؟

 بدتر روز در طول با و است بهتر خواب از بیداری از پس و صبح اول افراد این دید كه كرد بینیپیش توانمی -الف
 .شودمی
 .شودمی بدتر افراد این دید چشم، سطح روی( NaCl) نمکی محلول از غلیظ قطره ریختن با -ب
 یون سه كافی مقدار به تواندنمی (ATPase-+K/+Na) پتاسیم-سدیم پمپ كه است این قرنیه كردن ورم دلیل -پ

 . كند جاجابه قرنیه از پتاسیم دو ازای در( چشم قدامی اتاق داخل مایع) زاللیه سمت از را سدیم
 .شودمی قرنیه درون به زاللیه بیشتر تراوش موجب پایه غشای در اشکال -ت
 سلول سوسپانسیون تزریق با بتوان شاید و باشد نداشته( تکثیر) بازساختی ظرفیت اندوتلیوم، الیه احتماالً -ج

 .كرد درمان را بیماری این تلیال،اندو
 

 برای سلول حاوی پلیمری پذیرتخریب داربست ساختار در زیر عاملی هایگروه یا پیوندها از یک كدام وجود .6
 است؟ مناسب بدن به پیوند

 (-NH-CO-) -الف
 (-COO-) -ب
 (-2CH-2CH-) -پ
 (-O-2CH-) -ت
 بنزنی حلقه -ج
 

 اینکه فرض با. شودمی قلبی عضله هایسلول تحریک و رشد بهبود باعث سلولی خارج كلسیم افزایش .7
 حدوداً است، 2CaCl لیتر در گرم 1653/0 دارای كه است IMDM قلبی عضله هایسلول كشت محیط

 محیط در كلسیم نهایی غلظت تا شود، اضافه كشت محیط لیتر میلی 50 به باید اضافی 2CaCl میزان چه
 باشد؟ موالر میلی 2

 گرم لیمی 8/2 -الف
 گرم میلی 55 -ب
 گرم میلی 222 -پ
 گرم میلی 11 -ت
 گرم میلی 3/8 -ج
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. اگر است m/s  0.۴وPa ۴10  1.۴یب خون درون رگ آئورت، به ترت انیفشار و سرعت جر دیفرض كن .8
درصد كاهش یافته باشد،  30های چربیدر قسمتی از آن به علت تجمع پالک آئورت ی رگطر داخلق

را حساب كنید. خون را به عنوان یک مایع تراكم ناپذیر با چگالی خون در محل گرفته شده  انیت جرسرع
3kg/m 1.06 .3تا  2قطر داخلی رگ آئورت به صورت طبیعی در قسمت شکمی بین   در نظر بگیرید 

 سانتی متر است.
 

  m/s1.28 -الف

  m/s 0.82 -ب

 m/s0.28  -پ

        m/s0.58  -ت

 m/s 0.18 -ج
 

 و داخلی فضای بین پتانسیل اختالف و بار جدایی باعث و است تخت خازن یک همانند سلول غشای .9
 در. كندمی ایجاد را شباهت این آنها الیه دو آرایش و فسفولیپیدها ساختار واقع در. شودمی سلول خارجی
 همانند دروكربنیهی یهادم و خازن رسانای صفحات همانند فسفولیپیدها قطبی سرهای دوالیه غشای
 یهاگزینه از یک كدام دارید سراغ خازن یک از كه هاییویژگی توجه با. كنندمی عمل الکتریک دی بخش

 .شودمی نورونی سلول یک آرامش پتانسیل افزایش سبب زیر

 پتاسیم نشتی هایكانال تعداد كاهش -الف

 غشا فسفولیپیدهای تعداد افزایش طریق از سلول سطح افزایش -ب

 كند. مهار را( ATPase-+K/+Na) كه دارویی از استفاده -پ

 غشا فسفولیپیدهای تعداد كاهش طریق از سلول سطح كاهش -ت

 سدیم داردریچه هایكانال تعداد افزایش -ج
 

 ؟ شد خواهد (Wettabilityتَرشوندگی ) پدیده افزایش سبب زیر موارد از یک كدام .10

 زیاد نور در برگ یهاروزنه شدن بسته -الف

 میوه پوشش برای اتم 20 از بیش با هایآلکان از استفاده -ب

 شستشو زمان در داغ آب از استفاده -پ

  استر پلی یک سنتز در كننده شركت الکل هیدروكربنی زنجیره طول افزایش -ت

 ناتراوا مواد با دیوار سطح پوشش -ج
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 nهر هفت روز حداكثر  تواندیس از تولد موجود دارد كه پ بکرزا توبعنک یکاز  یخاص گونه یدفرض كن .11
 شود؟یگونه هر هفته حداكثر چند برابر م ینا یت. جمعیاوردب یافرزند به دن

 n -الف

 +n 1-ب

 n2 -پ
 n2+1  -ت
 .یستن یاطالعات سوال كاف -ج
 

. اگر یاوردب یافرزند به دن n یقاًحشره خودلقاح پس از تولد، هر هفت روز دق یکاز  یگونه خاص یدفرض كن .12
تعداد فرزندان تازه  یرد،صورت نگ یریماه مرگ و م یک یباشد و ط pحشره برابر با  ینا یهاول یتجمع

 متولد در هفته سوم چند خواهد بود؟

  n(p+1(2 -الف
  n(p+1( 3-ب

  n(np+1(2 -پ

  n(np+1( 3-ت

 n -ج

 
 یهابه نام كمپلکس یتربزرگ یواحدها یکدیگرها با اتصال به ینموارد پروتئ یكه در برخ یمدانیم .13

نوع دو  ینپروتئ 3 یک،نوع  ینپروتئ 5شامل  ینپروتئ 12محقق  یک ید. فرض كنكنندیمیجاد ا ینیپروتئ
كمپلکس مایشو آز یكرده و عالقه مند به بررس یشخص جداساز یکنوع سه را از سلول  ینپروتئ ۴و 
 یکدر  توانندیم ینوع دو و نوع سه تنها به شرط یهاینكه پروتئ یم. اگر بدانباشد ینپروتئ ۴اندازه  اب ییها

محقق  یندر كمپلکس وجود داشته باشد، ا یکاز نوع  ینپروتئ یک یقاًكمپلکس حضور داشته باشند كه دق
 . یدنما یبررس تواندیچند كمپلکس متفاوت را م

كمپلکس  یکفقط  ینپروتئ nندارد و هر  یتیكمپلکس اهم یلها در تشکینپروتئ یبكه ترت یید)توجه نما
 (.دهندیم یلتشک

 221 -الف

 ۴01 -ب

 350 -پ

 351 -ت

 3۴1 -ج
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میلیارد نوكلئوتید دارد.  3جفت كروموزوم، در مجموع طولی در حدود  23توالی ژنوم انسان، متشکل از  .1۴
 Cو  Tو  Aهای مساوی كامالً تصادفی )متشکل از نسبت DNAفرض كنید توالی ژنوم انسان یک توالی 

 DNAشناس، نوعی آنزیم نوكلئاز كشف كرده است كه وقتی در مجاورت یک قطعه است. یک زیست( Gو 
گیرد این توالی را از وسط )هم در رشته اصلی و هم قرار می AAAACCGGTTTT-5-'3 'حاوی توالی 

نیم، قطعه كردن ژنوم انسان از این آنزیم استفاده كزند. اگر برای برش و قطعهمکمل( برش می در رشته
 تر است؟یک از اعداد زیر نزدیکشود به كدامتعداد قطعاتی كه ایجاد می

 250تا  150 ینب -الف
 350تا  250 ینب -ب
 150تا  50 ینب -پ
 ۴50تا  350 ینب -ت
 كدام یچه -ج
 

در بررسی تقسیم سلولی در یک گونه جانوری، پژوهشگری با سه پروتئین مهم مواجه شد كه در تنظیم  .15
نام دارند. این پژوهشگر، با استفاده از  Zو  Yو  Xیم نقش داشتند. فرض كنید این سه پروتئین یند تقسآفر

ها را برای ده سلول مجزا بدست های ساخته شده از روی این ژنیک تکنیک جدید، سطح بیان پروتئین
 ها در جدول زیر نمایش داده شده است.های مربوط به هر یک از سلولآورد، كه داده

 
C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
 Xبیان  0.02 0.98 0.99 0.95 0.87 0.90 0.02 0.01 0.97 0.01
 Yبیان  0.98 0.01 0.03 0.02 0.01 0.90 0.92 0.93 0.90 0.96
 Zبیان  0.92 0.86 0.91 0.97 0.03 0.0۴ 0.95 0.98 0.03 0.91

های باال گزینه در فرایند تنظیم تقسیم سلولی با داده Zو  Yو  Xی ارتباط های زیر در مورد نحوهیک از گزارهكدام
 رسد.تری به نظر میمحتمل

 عمل كنند. X یانب به عنوان مهاركننده توانندیم Zو  Y یناز دو پروتئ یکهر  -الف
 عمل كنند. Z یانب به عنوان مهاركننده توانندیم Yو  X یناز دو پروتئ یکهر  -ب
 است. Z و Y یانب مهاركننده X -پ
 باشد. یادز Zو  X یانهمزمان ب یدبا Y یانمهار ب یبرا -ت
 .كنندیرا مهار م X یانب یکدیگربه همراه  Zو  Y -ج
 

  است. اگر انحراف معیار بیان 50 برابر g 2  و میزان بیان ژن 10 برابر 1g در یک نمونه میزان بیان ژن .16
 چند خواهد بود؟  ۴gو 5g  ،2g ،3g هایین بیان ژنبرابر صفر باشد، میانگ  ۴gو 1g  ،5g ،3g هایژن

 0 -الف
 10 -ب
 12 -پ
 12.5  -ت
 20 -ج
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انجام  یتموفقبا درصد 95خون با احتمال  یشآزما یمار،فرد ب یک یماریب یصدر تشخ یشگاهآزما یکدر  .17

. فرض دهدیم یصتشخ یماربه اشتباه ب یزدرصد از افراد سالم را ن یک یشگاهآزما ینا ین. همچنشودیم
مثبت  یفرد ایشآزم یجهصورت اگر نت یند. در انباش یماریجامعه واقعاً مبتال به ب یندرصد انیم  یدكن

 باشد. یمارفرد ب ینباشد چقدر احتمال دارد ا

  -الف       

  -ب       

  -پ       

   -ت       

  -ج       
 

درصد و در  10برابر  xفرض كنید احتمال زنده ماندن و تقسیم یک گونه باكتری در صورت داشتن ژن  .18
درصد آنها  50درصد باشد. در صورتیکه دریک جمعیت از این باكتری  100برابر  xصورت نداشتن ژن 

 ست است.باشند پس از دو مرحله تقسیم سلولی كدامیک از عبارت های زیر در xحاوی ژن 

 .جمعیت كل خواهد بود ، xجمعیت باكتری های حاوی ژن  -الف

 .جمعیت كل خواهد بود  ،  xهای حاوی ژن جمعیت باكتری -ب

 جمعیت كل خواهد بود. ، xهای حاوی ژن جمعیت باكتری -پ

 ت كل خواهد بودجمعی ، xهای حاوی ژن جمعیت باكتری -ت
 هریک چهار گزینه باال امکان پذیر است. -ج
 

 چیست؟ بنیادی هایسلول (Niche) كنام .19

 گویند.می كنام است، بنیادی سلول زندگی محل كه بافت در موضعی به -الف

 گویند.می كنام دارد،می دریافت خود اطراف خونی عروق و اعصاب از بنیادی سلول كه هاییپیام به -ب

 گویند.می كنام كنند،می متأثر را بنیادی سلول رفتار نوعی به كه بیرونی عوامل مجموعه به -پ

 گویند.می كنام شود،می مستقر آن روی بنیادی سلول كه سلولی خارج ایزمینه ماده به -ت

 گویند.می كنام هستند، مستقر آن در «نشدهفعال» بنیادی هایسلول كه بافت از بخشی به -ج
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 بهره بزرگسال، بنیادی سلول و پرتوان بنیادی سلول بنیادی، سلول نوع دو ازها بیماری درمان در انمحقق .20
 نیست؟ صحیح گزینه كدام دیگری، به كدام هر مزیت دلیل و سلول نوع دو این تفاوت با رابطه در. برندمی

 بنیادی هایسلول ولی شوند تبدیل بدن در موجود هایسلول انواع همه به توانندمی پرتوان بنیادی هایسلول -الف
 .هستند هاسلول از محدودی انواع به تمایز توان دارای بزرگسال

 .رسدمی حداقل به پیوند رد امکان بیمار، فرد خود بزرگسال بنیادی هایسلول از استفاده در -ب

 .روست روبه چالش با هاسلول این از انبوه حجم تولید و است محدود بزرگسال بنیادی هایسلول تکثیر توان -پ

 و شوندمی محسوب محدود تکثیر با تمایزیافته پرتوان بنیادی هایسلول به نسبت بزرگسال بنیادی هایسلول -ت
 .است كمتر تومورزایی و هاسلول از دیگری نوع بهها آن ناخواسته تمایز احتمال

 .است همراه اخالقی تمشکال با بزرگسال بنیادی هایسلول از استفاده و جداسازی -ج
 

 شوند؟می سلول در یخ یهاكریستال تشکیل مانع زیر مواد از یک كدام .21

 Glycerol و Dimethyl sulfoxide (DMSO) -الف

 Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA (و  Dimethyl sulfoxide (DMSO)-ب

 Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM) و Fetal bovine serum (FBS) -پ

 Fetal bovine serum (FBS) و Dimethyl sulfoxide (DMSO) -ت

 Dimethyl sulfoxide (DMSO) و Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM) -ج
 

 دارد؟ بستگی عواملی چه به كشت ظرف كف به هاسلول چسبیدن .22

 واندروالسی و الکترواستاتیک نیروهای -الف

 فیبرونکتین و المینین مانند دهچسبن هایپروتئین -ب

 كلسیم ظرفیتی دو یون وجود -پ

 سلول غشای سیالیت -ت

 های الف، ب و پگزینه -ج
 

 است؟ صحیح مزانشیمی بنیادی هایسلول مورد در زیر عبارات از كدامیک .23

  هستند. توانهمه مزانشیمی بنیادی هایسلول -الف

  یابند.نمی تمایز بدن از خارج محیط در -ب

  دارند. شکل دوكی مورفولوژی -پ

 یابند.نمی تمایز بدن داخل محیط در -ت

 یابند.می تمایز آدیپوسیت، جز به همبند، بافت هایدودمان انواع به -ج
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 شود؟نمی شناخته بنیادی هایسلول استخراج رایج منبع عنوان به كدامیک .2۴

 مركزی عصبی سیستم -الف

  اسکلتی - عضالنی سیستم -ب

 چربی بافت -پ

 استخوان مغز -ت

 ناف بند -ج
 

 چیست؟ از ناشی دارند، هابافت انواع در مستقر متفاوتِ بنیادی هایسلول كه مختلفی رفتارهای .25

 .است سلول از بیرون هایسیگنال تأثیر همچنین و هاسلول این توسط خاصی هایژن بیان بخاطر -الف

 .دهندمی متفاوت دستورات بنیادی هایولسل به كه است بیرونی متفاوت هایسیگنال بخاطر -ب

 .است مختلف بنیادی هایسلول توسط هاژن از متفاوتی هایمجموعه بیان بخاطر -پ

 . است همسایه هایسلول تأثیر و یکدیگر با هاآن متفاوت شناسیریخت دلیل به -ت

 .است سلول نبیرو هایسیگنال سایر و همسایه هایسلول از رسیده هایسیگنال خاطر به -ج
 

 باشند، شده محصور نانومتر 10 میانگین حفرات اندازه با هیدروژل یک در مزانشیمی بنیادی هایسلول اگر .26
 شود؟می فراهم هیدروژل درون هاسلول مهاجرت امکان صورت چه در

 هیدروژل به سلول چسبندگی عدم -الف

 هیدروژل پذیریتخریب -ب

 اپیتلیالی هایلسلو به مزانشیمی هایسلول تمایز -پ

 هیدروژل مختلف نقاط در سلول تکثیر عوامل غلظت تفاوت -ت

 هاسلول تکثیر و زمان گذشت -ج
 

 ندهد؟ نشان را تفاوتی است ممکن زیر موارد از یک كدام در سلولی چرخه مراحل بررسی .27

 بنیادی هایسلول تمایز -الف

 سرطانی یادیبن سلول متاستاز كاهش برای جدید داروی یک از استفاده -ب

 كشت محیط سرم درصد تغییرات -پ

 كشت محیط در رشد فاكتور از استفاده -ت

 كشت از بعد و قبل قلبی عضله هایسلول -ج
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 تواندمی یک( كدامallogeneic) آلوژنیک بصورت ورید در چربی بافت بنیادی هایسلول تزریق صورت در .28
 باشد؟ تزریق این نتایج از

a. ایمنی یهاكنشوا اثر در پیوند رد 
b. سرطانی بدخیم تومورهای ایجاد 
c. ریه در هاسلول تجمع  
d. هاسلول حضور بدلیل خون فشار افزایش  
e. هدف بافت از غیر ییهابافت در هاسلول حضور 

 a فقط -الف
 e و c -ب
 d و b -پ
 b و a -ت
 e و b -ج
 

 ترمناسب تواندمی( اس ام) وزیساسکلر مالتیپل به مبتال بیماران درمان برای زیر درمانی سلول شیوه كدام .29
 باشد؟

a. زنوژنیک تزریق (xenogeneicسلول )میمون استخوان مغز بنیادی های 
b. اتولوگ تزریق (autologous )شوان هایسلول 
c. تزریق ( آلوژنیکallogeneic) استخوان مغز بنیادی هایسلول 
d. آلوژنیک تزریق (allogeneicسلول )شوان های 
e. اتولوگ تزریق (autologous )چربی بافت بنیادی هایسلول 

 a فقط -الف
 d و c -ب
 d و b -پ
 eو  b -ت
 e و c -ج
 

 بنابراین،. رسد حداقل به غیرانسانی تركیبات از استفاده است بهتر بالینی، به تحقیقاتی مطالعات تبدیل برای .30
 عنوان به و ندارد وجود هاسلول كشت محیط برای گاوی سرم از استفاده امکان بالینی، كار یک شروع برای

 كشت برای خونی گروه كدام از استفاده شما نظر به. شود استفاده انسانی سرم از كه است قرار جایگزین
 است؟ مناسب انسانی هایسلول

 منفی O -الف
 مثبت O -ب
 منفی AB -پ
 مثبت AB -ت
 .ندارد سلول كشت در تأثیری خونی گروه نوع -ج
 

 14از  10صفحه 



 1كد دفترچه 

 است؟ صحیحها آن كاربرد و نیادیب هایسلول مورد در گزاره كدام .31

 .بود خواهد خطر بی درمان شود، استفاده فرد خود بزرگسال بنیادی هایسلول از درمانی سلول در اگر -الف

 .ندارد وجود بنیادی هایسلول باها بیماری درمانی سلول اثربخشی بر مبنی نتایجی هنوز -ب

 .است نامیرایی بنیادی هایسلول هایویژگی از یکی -پ

 .است جداسازی قابل كودكان بافت از تنها بزرگسال بنیادی هایسلول -ت

 .دارد وجود پرتوان بنیادی هایسلول به تمایزیافته هایسلول مختلف انواع تبدیل امکان امروزه، -ج
 

 است؟ صحیح زیر جمالت از یک كدام .32

 شوند. تخریب بدن در توانندمی طبیعی پلیمرهای همه -الف

 بچسبند. طبیعی پلیمرهای همه به توانندمی اهسلول -ب

 شوند. تخریب بدن در توانندنمی مصنوعی پلیمرهای -پ

 شود.می آن به هاسلول چسبندگی باعث ماده یک سطح به هاپروتئین جذب -ت

 شود.می آنها تکثیر از مانع ماده یک سطح به هاسلول چسبندگی -ج
 

 وارد كلسیم یون با تواندمی كه است شیمیایی تركیب یک( EDTA) اسید استیک تترا آمین دی اتیلن .33
 برای طبیعی داربست یک به بافت از هاسلول جداسازی با بخواهیم اگر. شود قوی فیزیکی برهمکنش یک

 است؟ مؤثر زیر فرایندهای از یک كدام در EDTA كنیم، پیدا دست بافت مهندسی

 سلول -سلول اتصاالت گسست -الف

 ماتریس -سلول تاتصاال گسست -ب

 سلول غشاء گسست -پ

 ساختاری هایپروتئین اتصاالت گسست -ت

 DNA هایرشته گسست -ج
 

 موارد از یک كدام. است شده استخراج بالستوسیست( Inner cell mass) داخلی سلولی توده از سلولی .3۴
 نیست؟ سلول این خصوصیات از زیر

 Totipotent -الف

  Telomerase activity -ب

  Self-renewal -پ

 Differentiation -ت

 Proliferation -ج
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 است؟ درست زیر یهاگزینه از یک كدام روبرو تصویر به توجه با .35

 
  

 .  است biopotential یک سلول   P2سلول و است  d2و p1 : d1سلول  Fate  -الف

 .  است unipotential یک سلول ،  P1سلول و است  p2: d1 سلول Fate  -ب

 .  است unipotential یک سلول ،  P2سلول و است p1: d1سلول Fate -پ

 .  است unipotential ، یک سلول  P2 سلول و است  d2و p1: d1سلول Fate -ت

 .  است bipotential ، یک سلول سلول P2 و سلول است  p2: d1سلول Fate -ج

 
 قلبی عضله هایسلول داخل در ینیپروتئ پیچیده و منظم ساختارهای وجود دلیل به قلبی انقباضات ایجاد .36

 ساختارهای این ایجاد در درگیر هایپروتئین از یکی. شودمی كنترل ژن بیان پیچیده شبکه توسط كه است
 یهابافت هایسلول در ولی شودمی بیان قلبی عضله هایسلول در كه است قلبی تروپونین سلولی، داخل
 هایسلول تبدیل مورد در گزاره كدام شما، نظر به. ندارد انبی پوست فیبروبالست هایسلول مانند دیگر،

 نیست؟ صحیح قلبی تپنده هایسلول به فیبروبالست

 وكتور توسط رونویسی فاكتورهای هایژن مانند قلبی، ساختاری هایژن باالدستِ هایژن كردن وارد با توانمی -الف
 .كرد كمک قلبی تپنده هایسلول به فیبروبالست هایسلول تبدیل به ،هاآن بیان و هافیبروبالست به مناسب

 مانند سلول داخل سیگنالی مسیرهای بر تأثیرگذار مواد حاوی كشت محیط با را هافیبروبالست توانمی -ب
 .كرد تیمار قلبی، عضله هایسلول به تمایز نفع به ها،سایتوكین و رشد فاكتورهای

 دارای یهاژن تا شود مقایسه و بررسی فیبروبالست سلول و قلبی عضله هایسلول در ژنی بیان الگوی توانمی -پ
 تبدیل برایها ژن این بیان كاهش یا و بیان افزایش از سپس. شود مشخص سلول نوع دو این در بیان تفاوت

 .شود استفاده قلبی عضله هایسلول بهها فیبروبالست

 امکان نیز خاموش هایژن تا شود استفاده هاكننده دمتیله ندمان كروماتین وضعیت تغییردهنده مواد از توانمی -ت
 .كنند پیدا شدن روشن

 .كرد تبدیل قلبی عضله هایسلول قلب آنها را به به های فیبروبالستپیوند سلول با توانمی -ج
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 نیست؟ بنیادی هایسلول كنام یهانقش جزو زیر موارد از كدامیک .37
  جنینی دوران در بنیادی هایولسل تمایز و تکثیر به كمک -الف
  بافتی آسیب در بنیادی سلول كردن فعال -ب
 بنیادی هایسلول نامتقارن تقسیم سازی زمینه -پ
 بنیادی هایسلول زودرس تمایز از جلوگیری -ت
 بنیادی سلول مهاجرت و محل تغییر برای توپوگرافیک اطالعات ارائه -ج
 

 باشد؟ تواندنمی بافت مهندسی هایداربست از ادهاستف اهداف جزو زیر موارد از كدامیک .38
  سلول كاشتن برای مناسب بستر آوردن فراهم -الف
 هدف ارگان سلولی خارج ماتریکس بعدی سه محیط تقلید -ب
 سلولی تمایز و چسبندگی بهبود -پ
 ماندگار دائمی ساختاری حمایت یک آوردن فراهم -ت
 حجم به سطح نسبت افزایش -ج

 
  یست؟چ یرساختیز یها( در ساخت پروژهBusiness Modelمدل كسب و كار ) یک نیتدو یجهنت .39

 انداز توسعه شركت  متناسب با چشم یکاستراتژ یزیربه برنامه یابیدست -الف
  یرساختیز یهابهتر پروژه یو اجرا یاندازراه یبرا یتجار -یاتیعمل یهابه اهداف و برنامه یابیدست -ب
 ها بهتر پروژه یاجرا یخلق، ارائه و كسب ارزش برا به منطق یابیدست -پ
 (  master plan) یاتیبرنامه جامع عمل ینتدو یبرا یآب یانوساق یبه استراتژ یابیدست -ت
 یو خارج یداخل یدر بازار جهت مواجهه بهتر با رقبا در بازارها یزتما یبه استراتژ یابیدست -ج
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  یست؟چ یبنوترك یداروها یدتول یهادر شركت یانبه مشتر یشنهادیپ یهاارزش یجهنت .۴0
  یو جذب نخبگان علم یدیبه منابع كل یابیدست -الف
   یانمشتر یتبه رضا یابیدست -ب
   یدرآمد یهایانجر -پ
 موارد الف و ب   -ت
 پموارد الف ، ب و  -ج
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