
سؤاالت

تشریح

۱-کدامیکازاجزایاسکلتسلولیبهعنوانشاخصیبرایتشخیصنوعسلولسرطانیبهکارمیرود؟

ب(میکروتوبول  الف(رشتهبینابینی

د(میکروفیالمان  ج(المینین

۲-بروزاختاللدرعملکردکدامیکازانواعاتصاالتبینسلولیمنجربهایجادتاولهایاپیتلیوممطبقسنگفرشیمخاطدهانمیشود؟

adherenszonulae)ب  zonulaeoccludens)الف

maculaadherens)د  fasciaadherens)ج

۳-بافتپوششیکداماندامبدنازنوعمطبقکاذباست؟

د(لب ج(معده ب(میزنای الف(نای

۴-کدامیکازسلولهایبافتهمبند،ازمغزاستخوانمنشاءنمیگیرند؟

Macrophage)د Mastcell)ج Adipocyte)ب Plasmacell)الف

۵-ترکیباتچربی،بطورعمدهبهچهصورتیدرسلولچربیقهوهایذخیرهمیشوند؟

د(شیلومیکرون ج(کلسترول ب(اسیدچربآزاد الف(تریگلیسرید

۶-کدامعبارتزیردرمورداستخواندرهمبافته)Woven(صحیحنیست؟

ب(درمحلاتصالتاندونبهاستخواندیدهمیشود. الف(اولیناستخوانیاستکههنگامترمیمشکستگیایجادمیشود.

د(نسبتبهاستخوانتیغهایباسرعتبیشتریساختهمیشود. ج(نسبتبهاستخوانتیغهایموادآلیکمتریدارد.

۷-کدامجملهزیردرموردسیمان)Cementum(صحیحاست؟

ب(سطحدرونیریشهدندانرامیپوشاند.  الف(ساختاریشبیهمینادارد.

د(بیشترینضخامتآناطرافسوراخراسیاست.  ج(دارایعروقتغذیهکنندهاست.

۸-سلولهایکدامغدهدرونریزبدن،هورمونخودرادرونگرانولهایترشحیسیتوپالسمذخیرهنمیکنند؟

د(پاراتیروئید ج(مدوالیفوقکلیه ب(تیروئید الف(آدنوهیپوفیز

۹-کداممرحلهزیر،اولینمرحلهدراسپرمیوژنزاست؟

د(ریزشسیتوپالسم ج(تشکیلآکروزوم ب(تشکیلدم الف(متراکمشدنهسته

۱۰-منشاءپاپیالیدندانکداماست؟

Neuralcrest)د Mesoderm)ج Endoderm)ب Ectoderm)الف

۱۱-عضلهتمپورالیسازکدامیکمنشاءمیگیرد؟

د(سومینبنبستحلقی ج(سومینکمانحلقی ب(اولینبنبستحلقی الف(اولینکمانحلقی
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۱۲-کدامهستهمتعلقبهستونوابراناحشائیعمومیاست؟

د(بزاقیتحتانی ج(ابدوسنت ب(سولیتاریوس الف(آمبیگوس

۱۳-منشاءکدامیکازساختارهایزیر،مزودرماست؟

د(قطعهاینترماگزیالری ج(عاج ب(سمنتوم الف(مینا

۱۴-ازطرفینFrenulumvelumمربوطبهپردهمغزیفوقانی،کدامزوجعصبمغزیخارجمیشود؟

د(ششم ج(پنجم ب(چهارم الف(سوم

۱۵-شریانمغزیمیانی،کدامناحیهحرکتیاولیهازقشرمغزراخونرسانینمیکند؟

د(پاها ج(قفسهسینه ب(دستها الف(صورت

۱۶-کدامیکازعناصرزیرازاجزایاپیتاالموسنمیباشد؟

Habenulartrigone)ب Striamedullarisofthalamus)الف

Geniculatebody)د  Habenularcommissure)ج

۱۷-نوروناولراهحسلمسمربوطبهلثهدرکجاقراردارد؟

Solitarynucleus)ب  Trigeminalganglion)الف

Petrygopalatineganglion)د Sensorynucleusoftrigeminal)ج

۱۸-ترشحغددمریتوسطکدامزوجعصبمغزیتحریکمیشود؟

د(دهم ج(نهم ب(هفتم الف(پنجم

۱۹-درعقبپردهمغزیتحتانیچهعنصریقراردارد؟

Uvula)د Tuber)ج Nodule)ب Lingula)الف

۲۰-کدامقسمتمخچهباصحبتکردندرارتباطاست؟

Paleocerebellum)ب  Vestibullocerebellum)الف

Archicerebellum)د  Neocerebellum)ج

۲۱-جایگاهLowermotorneuronدرحرکاتطنابهایصوتیدرکدامهستهاست؟

Solitary)د Salivatory)ج Ambigus)ب Hypogloss)الف

۲۲-کدامیکازساختارهایتشریحیزیردرتشکیلکپسولداخلیشرکتنمیکند؟

Thalamus)ب  Cudatenucleus)الف

Amygdala)د  Lentiformnucleus)ج

۲۳-کدامیکازراههایزیردرقسمتتحتانیمغزمیانیخاتمهمییابد؟

Mediallemniscus)ب  Laterallemniscus)الف

Mediallongitodinalfasicle)د  Spinothalamic)ج
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۱- الف
اسکلت سلولي که از ميکروتوبول، ميکروفيالمان يا فيالمان هاي اکتين و فيالمان حد واسط تشکيل شده، در حفظ شکل سلول، حرکت 

ارگانل ها و حرکت کل سلول نقش دارد. 
ميکروتوبول  در سيتوپالسم همه ي سلول هاي يوکاريوتي وجود دارد. در تشکيل تاژک، مژک، اجسام قاعده اي، دوک هاي تقسيم و 

سانتريول نقش دارد. 
ميکروفيالمان  انقباض در سلول هاي عضالني به عهده ي ميکروفيالمان اکتين و ميوزين است. البته اکتين در سلول هاي غيرعضالني 
هم حضور دارد. اکتين در بيشتر سلول ها دقيقاً زير غشاي سلول قرار گرفته و عالوه بر انقباض، در اندوسيتوز، اگزوسيتوز و جابه جايي 

سلولي هم نقش دارد. 
 فيالمان حد واسط  مثل کراتين و سيتوکراتين در اپي درم و ناخن، نوروفيالمان در نورون، ويمنتين در سلول مزانشيمي، دسمين در 

سلول عضالني و پروتئين اسيدي رشته اي گليال )GFAP( در سلول گليال.
از فيالمان هاي حدواسط در تعيين منشأ سلولي تومورها نيز استفاده مي شود. اسکلت هسته بيشتر حاوي پروتئين هايي به نام المين 

مي باشد. المين نوعي فيالمان حد واسط است.
�� سیب سبز علوم تشریح، مبحث اسکلت سلولی. 

۲- د
)Desmosome= Macula adherens( دسموزوم يا لکه ي چسبندگي

همان طور که از نامش مشخص است به صورت جوش خوردگي هاي نقطه اي هستند که در قسمت هاي مختلف سطوح جانبي بين 
نام  به  پروتئين هاي سطح داخلي غشا  اتصال،  اين  دو سلول ديده مي شوند و برخالف دو مورد قبل تشکيل کمربند نمي دهند. در 
پالکوگلوبين و دسموپالکين تشکيل پالک ها يا ديسک هايي مي دهند که توسط پروتئين هاي اينتگرال به نام دسموژلين و دسموکولين، 
که دسته اي از کادهرين ها هستند، به همين ساختار در سلول مجاور متصل مي شود. اين پالک ها به فيالمان هاي حد واسط اسکلت سلولي 
)تونوفيالمنت ها( متصل مي شوند که باعث مقاومت بافت در برابر فشار مي گردد. اين فيالمان هاي حد واسط در سلول هاي پوششي عمدتًا 

سيتوکراتين و در سلول هاي غيرپوششي دسمين و ويمنتين هستند.
 اختالل در عملکرد دسموزوم ها ناشی از واکنش های خود ايمنی عليه اسموگلين ها است که سبب کاهش چسبندگی سلول ها به يکديگر 
می شود. انواع بيماری های تاولی )بولوز( از قبيل پمفيگوس ولگاريس )گرفتاری اپيدرم يا بافت پوششی سنگفرشی مطبق موکوس دهان( 

و اختالالت مشابه، به وسيله جهش های ژنتيکی برای انواع پروتئين های اتصالی، ايجاد می شود.
�� سیب سبز علوم تشریح، مبحث بافت پوششی. 

۳- الف
سلول هاي پوششي انواع مختلفي مانند استوانه اي، مکعبي و سنگ فرشي دارند که شکل هسته در آن ها تابع شکل سلول است؛ مثاًل 

هسته ي سلول هاي استوانه اي کشيده است.
انواع بافت پوششي شامل:

بانه
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1( ساده  فقط يک اليه سلول دارد:
مکعبي ساده  مثل توبول هاي کليوي و تخمدان

استوانه اي ساده  مثل معده و روده، کيسه صفرا، رحم و لوله ي رحم
سنگ فرشي ساده  مثل اندوتليوم )پوشش داخلي عروق( و مزوتليوم )پرده هاي سروزي در حفره جنب و حفره صفاقي(

2( مطبق: از چند اليه سلول تشکيل شده است:
a( سنگ فرشي شاخي  مثل پوست، قسمت دهاني لثه و کام سخت

سنگ فرشي غيرشاخي  مثل مري، واژن، قسمت دنداني لثه و چين صوتي حقيقي حنجره
b( استوانه اي مطبق  مثل ملتحمه

c( مکعبي مطبق  مثل غدد مترشحه ي مجاري روده ي بزرگ، مجاري ترشحي بزرگ غدد بزاقي و عرق
d( مطبق کاذب  تمام سلول ها به غشاي پايه چسبيده اند هر چند که هسته ها در چند طبقه به نظر مي رسند  مثل مجاري تنفسي 

مژک دار )از بيني تا برونشيول ها(
3( ترانزيشنال )متغير( يا اوروتليوم  در سيستم ادراري مثل کاليس هاي کليوي، حالب، مثانه و قسمتي از پيشابراه )کاًل دم و دستگاه 

توالت!( ديده مي شود.
�� سیب سبز علوم تشریح، مبحث بافت پوششی.

۴- ب
ماکروفاژ و دستگاه فاگوسيت تک هسته اي  سلول بزرگي است با سيتوپالسمي اسيدوفيل که حاوي ليزوزوم هاي فراوان است. اين 
سلول منشأ مونوسيتي داشته و ميکروارگانيسم ها، سلول هاي فرسوده، رشته هاي پروتئيني و بقاياي بافتي را فاگوسيتوز کرده و از بين 

مي  برد. ماکروفاژها درهر بافت نام خاصي دارند ولي در اکثر بافت ها با نام هيستيوسيت شناخته مي شوند. 
پالسماسل  مشتق از لنفوسيت B بوده و آنتي بادي )ايمونوگلوبولين( توليد مي کند. سيتوپالسم بازوفيليک غني از RER و دستگاه 

گلژي بزرگ دارد. 
 ماست سل   از مغز استخوان منشأ مي گيرد. در واکنش هاي آلرژيک، پاسخ هاي التهابي اوليه و ترميم نقش دارد. خاصيت متاکرومازي 

دارد. پس Adipocyteها از مغز استخوان منشأ نمی گيرند.
�� سیب سبز علوم تشریح، مبحث بافت همبندی.

۵- الف
انسان که در معرض محيط سردتر از رحم قرار می  گيرد، امواج عصبی باعث آزادشدن نوراپی نفرين در بافت چربی قهوه ای می شود. 
همانند بافت چربی سفيد اين نوروترانسميتر، ليپاز حساس به هورمون آديپوسيت ها را فعال کرده و منجر به هيدروليز تری گليسيريدها به 
اسيدهای چرب و گليسرول می شود. اما برخالف فرآيندی که در چربی سفيد رخ می دهد، اسيدهای چرب آزاد شده از آديپوسيت های چند 
حفره ای، به سرعت متابوليزه شده و منجر به افزايش مصرف اکسيژن و توليد گرما می شوند. در نتيجه افزايش درجه حرارت بافت، خون 

در گردش، گرم شده و در نهايت گرما در بدن پخش می شود.
�� سیب سبز علوم تشریح، مبحث بافت همبند.
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۶- ج
استخوان ها از نظر بافت شناسي به دو دسته ي اوليه و ثانويه تقسيم مي شوند.

استخوان اوليه )نابالغ(  اولين بافت استخواني که طي نمو رويان و همين طور در ترميم استخواني ظاهر مي شود. ويژگي آن نحوه ي 
قرارگيري نامنظم رشته هاي کالژن است که به همين دليل به آن استخوان بافته شده )woven bone( گفته مي شود. نسبت به استخوان 
ثانويه مواد معدني کمتر و استئوسيت بيشتري دارد. اين استخوان قابليت شکل پذيری )Remodeling( بيشتری نسبت به ساير استخوان ها 
دارد. در يک فرد بالغ، اين نوع استخوان در سوچورهای جمجمه، محل اتصال تاندون به استخوان و حفرات دندانی بالغين ديده می  شود.

�� سیب سبز علوم تشریح، مبحث بافت استخوان.

۷- د
از دندان که نمايان است، تاج دندان مي گويند که توسط مينا  از عاج )dentin( ساخته شده است. به بخشي  اسکلت اصلي دندان 
پوشيده شده و بخشي از دندان هم که در حفره ي استخواني کاشته شده و ديده نمي شود، ريشه دندان ناميده مي شود که توسط سيمان 

)cementum( پوشيده شده است.
عاج  شبيه استخوان بوده ولي از آن سخت تر است. سلول هاي ادونتوبالست ماتريکس آلي به نام پيش عاج را ترشح کرده که حاوي 
کالژن I و پروتئوگليکان است. اين ماتريکس معدني شده و عاج ساخته مي شود. در جوانه دندان، اولين بافت سختي که ايجاد مي شود، 

همين عاج است.
 مينا خانم  بر خالف اسمش سخت ترين جزء بدن انسانه. فاقد کالژن است و غيرسلولي است. از ميله هاي مينايي تشکيل شده که 

ماتريکس آن توسط سلول هايي به نام آملوبالست ترشح مي شود.
�� سیب سبز علوم تشریح، مبحث دهان و دندان.

۸- ب
بريم تيروئيدولوژي: تيروئيد از دو لوب تشکيل شده که توسط يک بخش باريک به نام تنگه يا ايسموس به هم وصل شده اند. وظيفه ي 
تيروئيد ساخت هورمون هاي تيروئيدي تيروکسين )T4( و تري يدوتيرونين )T3( و کلسي تونين است. پارانشيم تيروئيد از فوليکول هاي 
تيروئيد تشکيل شده که هر فوليکول از يک اپي تليوم ساده و يک حفره ی مرکزي پر از کلوئيد تشکيل شده است. به سلول فوليکولي 
تيروسيت مي گوييم که از سنگ فرشي تا استوانه اي متغير است. اين سلول ها گليکوپروتئينی به نام تيروگلوبولين را توليد کرده و به داخل 
حفره درونی فوليکول ترشح می کنند که به صورت کلوئيد در آن ذخيره می شود. پس تيروئيد تنها غده ايست که ترشحاتش را در خارج 

از سلول ذخيره می کند.
�� سیب سبز علوم تشریح، مبحث تیروئید و پاراتیروئید.

۹- ج
اسپرميوژنز تغييراتي است که باعث تبديل اسپرماتيد به اسپرماتوزوئيد ميشه و شامل موارد زير است:

1- تشکيل آکروزوم که نيمي از سطح سر اسپرم رو مي پوشونه. 
2- متراکم شدن هسته با کمک پروتئين پروتامين )سؤال بود!(

3- تشکيل گردن، قطعه ي مياني و دم. 
۴- از بين رفتن بخش اعظم سيتوپالسم )تشکيل اجسام باقي مانده(

اسپرم بعد از تمام مراحل ذکر شده وارد اپيديديم ميشه و در همونجا هم حداکثر توانايي حرکتي رو پيدا مي کنه. 
�� سیب سبز علوم تشریح، مبحث اسپرمیوژنز.
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