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 ژنتیک انسانی

 باشد؟های میتوکندریایی صحیح میدام گزینه در مورد بیماریک -1

 باشد.می MIDDبا فنوتیپ  tRNA lysineای ژن به علت جهش نقطه MERRFالف( بیماری 

 یابد.بروز می NDUFA1آن به دلیل جهش در ژن  X-linkedهتروژن بوده و فرم  Leighب( بیماری 

 مردان است. تر از وقوع آن درر زنان مبتال به بیماری کبد محتملد visual lessج( وقوع 

 باشد.های میتوکندریایی مادری مید( توارث بیماری

 

 ر کدام مرحله بیماری هانتینگتون شروع به ظاهرشدن کرده و اولین عالمت کدام است؟د -2

 اختالالت شناختی - Ptemanifestالف( 

 اختالالت شناختی - Prodormalب( 

 اختالالت حرکتی - Manifesج( 

 اختالالت حرکتی - Prodormalد( 

 

3- Transient Abnormal Myelopoiesis شود؟در کدام سندرم مشاهده می 

 الف( ادوارد

 ب( داون

 ائوتج( پا

 SLOSد( 

 

 باشند؟دارای توارث اتوزوم مغلوب می HOXهای ژن های ناشی از جهشیماریکدامیک از ب -4

 Hand Foot Genital Syndromeالف( 

 Synpolydactylyب( 

 Bosley Saleh alorainyج( 

 Mayer Rokitansky kusterد( 
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 گردد؟های جنسی میمنجر به کدام یک از ناهنجاری SOX9و  NR5A1های جهش در ژن -5

 XY gonadal dysgenesisالف( 

 XX ovotesticular DSDب( 

 XX testicular DSDج( 

 XX virilizationد( 

 

های زیر منجر به این ناهنجاری چیست و جهش در کدام یک از ژن Synpolydactilyطرح توارث  -6

 شود؟ژنتیک می

 HOXD9, Dominantالف( 

 HOXD12, Recessiveب( 

 HOXD13, Incompletely dominantج( 

 HOXD10, X-linkedد( 

 

های زیر ک از انواع جهشکدام ی (Small molecular therapy)های کوچک در درمان سللللو  -7

 قابل درمان است؟

 Frameshiftالف( 

 Missenseب( 

 Syndromicج( 

 Nonsenseد( 

 

 به علل اختالالت تک ژنی ایجاد می شوند؟ (Malformations)ها در حدود چند درصد بدشکلی -8

 60تا  50الف( 

 25تا  20ب( 

 5تا  3ج( 

 2تا  1د( 
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 های زیر است؟عالئم کدام یک از سندرمیکی از  Lissencephalyناهنجاری  -9

 Wanrdenburgالف( 

 Cohenب( 

 Miller-Dickerج( 

 Primary microcephalyد( 

 

 شود؟منجر به نقص در کدام یک از موارد زیر می CTNSجهش در ژن  -10

 الف( اسیدهای آلی

 BH4ب( تولید 

 های سولفوردارج( اسیدآمینه

 د( چرخه کربس

 

  gain of functionعلت  موجب بیماری هیرشلللنران  و به loss of functionژنی که به علت  -11

 باشد؟گردد کدام یک از موارد زیر میموجب کانسر تیروئید می

 RETالف( 

 KITب( 

 WT1ج( 

 PAX3د( 

 

 رود؟بندی کدام یک از اختالالت زیر به کار میبرای طبقه Ville francheسیستم  -12

 وندیهای بافت پیالف( بیماری

 ب( سندرم اهلرز دانلوس

 های دیس مورفیک کلیهج( سندرم

 د( دیستروفی عضالنی
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های تری نسلللبت به جهشهای حذفی فنوتیپ ضللل یفهای زیر جهشز بیماریادر کدام یک  -13

 دهند؟ای نشان مینقطه

 HMSNالف( 

 HNPPب( 

 NF2ج( 

 NF1د( 

 

 و هم سرطان ایجاد کند؟ (Developmental)تواند هم اختال  تکوینی یمکدام ژن زیر  -14

 PAX3الف( 

 JAGGED1ب( 

 DYNCH1L1ج( 

 HOXD13د( 

 

ندانی با توانند دارای فرزیمت زیر زوجی مبتال به یک بیماری اتوزومی مغلوب الدر اثر کدام ح -15

 فنوتپ طبی ی شوند؟

 Allelic heterogeneityالف( 

 Locus heterogeneityب( 

 Sex limited inheritanceج( 

 Maternal inheritanceد( 

 

 یابد؟ر کدام بیماری زیر ساختار کروماتین تغییر مید -16

 Holt Oram Syndromeالف( 

 Fragile X Syndromeب( 

 Duchenne Muscular Dystrophyج( 

 Rett Syndromeد( 
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 شود؟به کدام یک از موارد زیر اطالق می Genocopiesاصطالح  -17

 های ژنی متفاوتبا فنوتیپ یکسان ایجاد شده به وسیله جایگاههایی الف( بیماری

 کند.های یکسان بروز میفاوت که در اثر رخداد جهش در ژنهایی با فنوتیپ متب( بیماری

 دهد.ج( بیماریهای ژنتیکی که تحت تاثیر عوامل ژنتیکی یا محیطی رخ می

 های متفاوتد( بدشکلیهای مختلف در اندام

 

های متفاوتی گردد. این ها در یک ژن ممکن اسلللت موجب بروز بیماریفاوت جهشانواع مت -18

 شود؟حالت چه نامیده می

 Locus Heterogeneityالف( 

 Allelic Heterogeneityب( 

 Clinical Heterogeneityج( 

 Variable Expressivityد( 

 

 شود؟شاخص مشاهده می به طور Neurofibromatosis (type 1)کدام پدیده زیر در بیماری  -19

 Variable Expressivityالف( 

 Reduced Penetranceب( 

 Allelic Heterogeneityج(

 Locus Heterogeneityد( 

 

 دارد؟ بیضه (Development)وارد زیر نقش مثبت در تکوین مکدام یک از  -20

 DAX1الف( 

 WNT7Aب( 

 WNT4ج( 

 FOXL2د( 
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ست -21 شان داده ا سم ک مطال ات مولکولی ن های یکی از ژن Debrisoquineه ژن درگیر در متابولی

 خاموش خانواده .......... است که در مکانی به نام ......... در روی کروموزوم .......... قرار دارد.

 CYPZD6, P450 ,22الف( 

 CYPZD5, P550 ,12ب( 

 CYPZD5, P650 ,18ج( 

 CYPZD7, P350 ,16د( 

 

 رست است؟کدام گزینه د (AD)آلزایمر در ارتباط با بیماری  -22

 رود.لزایمر به شمار میترین عامل خطر برای بیماری آض یف APOE4الف( آلل 

 اند.لوکوس را همراه با خطر ابتال به بیماری گزارش  کرده 10حدود  ADهای GWASب( 

 .باشدبه شدت چند شکل می 2ایزوفرم اصلی پروتئین  8با  Eج( ژن آپولینوپروتئین 

 همراه است. ADبا کاهش خطر بروز  2د( آلل 

 

 کند؟ )به ترتیب از راست به چپ(تب یت می های زیر از کدام الگوی وراثتییماریب -23

Apert Syndrome Aniridia  Alport Syndrome  Fabry disease 

 ، غالب اتوزومی، مغلوب اتوزومیX، غالب وابسته به Xالف( مغلوب وابسته به 

 ، غالب اتوزومی، غالب اتوزومیX، مغلوب وابسته به Xغلوب وابسته به ب( م

 X، غالب اتوزومی، مغلوب وابسته به X، مغلوب وابسته به Xج( غالب وابسته به 

 مغلوب اتوزومی، غالب اتوزومی ،Xد( غالب اتوزومی، غالب وابسته به 

 

 درست است؟زیر  کدام گزینه Cystic Fibrosisدر ارتباط با بیماری  -24

سلو   CFTRالف( رایجترین جهش  سطح  شده و پروتئین از  ضاعف پروتئین  موجب تاخوردگی م

 کند.تجاوز می

 ivacaftorهستند با داروی  P.Phe 508 delکه دارای جهش  CFدرصد مبتالیان به  40ب( بیش از 

 شوند.درمان می
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از راه ژن  CFیک درمان برای امید زیادی را نسلللبت به  1989در سلللا   CFTRسلللازی ژن ج( کلون

 درمانی برانگیخت.

 ت یین نقشه گردیده است. 5بر روی کروموزوم  CFد( لوکس 

 

 :(Sotos)و ساتس  Noonan Syn (NS)در نشانگان نونان  -25

 گیرد.را دربر می NSتقریبًا نصف همة موارد  PTPN11ها در ژن الف( رخداد جهش

 شود.نامیده می PTPN11 ،SOS2ی پرتئین ژن ب( فرآورده

ي شللکسللتگی در  اد  با دو نقطههای کروموزومی متج( مبتالیان به نشللانگان سللانس، جابجایی

5q35 دهند.نشان می 

گیرد اگزون را دربر می 13که  NSD2د( در مبتالیان به نشللانگاه سللانس یک حذر بزری ژنی به نام 

 مشاهده شده است.

 

 زیر است؟ اناین مطلب مت لق به کدام نشانگ -26

 NIPBLی نی  CdLsترین( ژن از های هتروزیگوت در نخسلللتین )و اصللللیجهش 2004در سلللا  

 مگس سرکه است. Nipped -Bمشاهده شد که هومولوی ژن 

 Kabukiالف( 

 Mowat - Wilsonب( 

 Comelia de Langeج( 

 Wiedman – Steinerد( 

 

 گان است؟ا نشانهای کدام بیماری یهای زیر از نشانهیژگیو -27

برابر خطر افزایش یافته برای سللرطان  3تا  2یک اختال  مغلوب اتوزومی اسللت. در صللورت بروز 

ی پروتئینی آن در جهت توقف واقع است و فراورده llq23پستان نیز دارد. ژن آن بر روی کروموزوم 

 کند.تقسیم سلولی عمل می

 Ataxia Telangiectasiaالف( 



 

9 

 

 Bloom Syndromeب( 

 William Syndromeج( 

 Smith-Magenis Syndromeد( 

 

در ناحیه  GAAیی اسلللت که در آن تکرار های زیر از اختالالت تکرار سللله تادام یک از بیماریک -28

 اینترونی ژن مربوطه واقع است؟

 Fragile X Syndromeالف( 

 Myotonic Dystrophy type 1ب( 

 Myotonic Dystrophy type 2ج( 

 Friedreich Ataxiaد( 

 

 رخدادی است که در ............ Anticipationی پدیده -29

 یابد.الف( سن شروع بیماری در خال  گذشت نسل ها کاهش می

 یابد.ها کاهش میب( در آن شدت بیماری در خال  گذشت نسل

 های مغلوب اتوزومی گزارش شده است.ج( در شماری از ناهنجاری

 آید.های تکراری تک نوکلئوتیدی پایدار به شمار میردیف یای از توس هد( در واقع نتیجه

 

 دام گزینه زیر در ارتباط با وراثت میتوکندریایی درست است؟ک -30

 های میتوکندریایی نشانای اسکلتی حساسیت اندکی نسبت به جهشالف( اندامهایی مانند عضله

 دهند.می

  برخی از اثرات سللوماتیکی مشللاهده میتوکندریایی به عنوان مسللئو DNAها در ب( تجمع جهش

 شده در فرایند پیری پیشنهاد شده است.

های ج( هتروپالسلللمی به این مفهوم اسلللت که میتوکندری در چندین سللللو  مختلف دارای آلل

 متفاوت است.

 شوند.های میتوکندری به طور عمده توسط ژنهای میتوکندریایی کد مید( پروتئین
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ون حدودا چند ، تاکنNIHوابسلللته به  Genetic Testing Registry (GTR)بر اسلللاس بخش  -31

 تست ژنتیک ارائه شده است؟

 000/500الف( 

 000/50ب( 

 000/5ج( 

 500د( 

 

 برای سرطان مربوطه دارند؟ Prediectiveنقش  کدام یک از بیومارکرهای زیر -32

  مالنوما - BRAFالف( 

 گلیوما - BRAFب( 

  ریه - BCR - ABLج( 

 لوسمی – HER2د( 

 

33- Loss of Function Mutation  بیشللتر در کدام یک از الگوهای توارثی مندلی گزارش شللده

 است؟

 Autosomal Recessiveالف( 

 Autosomal Dominantب( 

 Sex-Linked Recessiveج( 

 Sex-Linked Dominantد( 

 

 باشد؟می 17qشناخته شده در ناحیه  Microdeletionهای زیر کدام یک از سندروم -34

 Kleefstraالف( 

 Miller-Diekerب( 

 Wiliamsج( 

 Koolen-Devriesد( 
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یک بخش کوچکی از کروموزوم را دربر گیرد، کدام حالت زیر پس از  اگر واژگونی -35 پری سلللانتر

 افتدنوترکیبی در ناحیه واژگونی اتفاق می

 شود.الف( یک کروموزوم دی سانتریک ایجاد می

 آید.به وجود میب( ایزوکروموزوم 

 شود.ج( قط ه نسبتا بزرگی از کروموزوم حذر یا به آن اضافه می

 آید.د( تغییری در ساختار کروموزوم دارای واژگونی به وجود نمی

 

ته توالی 9q,Yq12 ،1qبر روی  ناحیه هتروکروماتین موجود -36 کدام دسللل ماهوارهجزء  ای های 

 باشند؟می

 DYZ22الف( 

 DYZ19ب( 

 3ای ی ماهوارهج( توال

 ای بتاد( توالی ماهواره

 

ستفاده  -37 شخیص آنوپلوئیدی کدام گروه از کروموزومس -های آلفا پروبا های زیر تالیت برای ت

 مناسب است؟

 Xو  Y،13، 18، 21الف( 

 13، 14، 21، 22ب( 

 Xو  Y، 16، 18ج( 

 13، 14، 15، 12د( 

 

هومولوی در رخداد کدام یک از موارد زیر موثر  ین  اور بین دو کروموزومعدم رخداد کراسللل -38

 است؟

 Anophase Legالف( 

 Uniparental isodisomeب( 
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 Uniparental heterodisomeyج( 

 Nondisjuncitonد( 

 

 باشد؟به چه م نا می Model Numberهای سرطانی، یپ سلو در تفسیر کاریوتا -39

 های فرعی ری در مقایسه با کلونهای اصلی یک توده سلولی توموالف( مقدار کلون

 ب( ت داد ساختارهای اصلی کروموزومی در یک جم یت سلولی توموری

 ج( نادرترین مقدار کروموزومی در یک جم یت سلولی توموری

 ری ترین مقدار کروموزومی در یک جم یت سلولی تومود( رایج

 

 Partial trisomic andموزوم دچار کرو 46های ساختاری زیر فردی با ر کدام یک از ناهنجارید -40

partial monosomic گردد.می 

 Ring-Chromosomeالف( 

 IsoChromosomeب( 

 Dicentirc - Chromosomeج( 

 Inter-Chromosomal insertionد( 

 

 ر ارتباط با آزمون پیش از تولد و ژنتیک تولیدمثلی، کدام گزینه صحیح است؟د -41

 درصد سقط همراه است. 5 تا 3با خطر  Fetoscopyالف( 

 درصد سقط همراه است. 4تا  2با خطر  Cordoentesisب( 

، واژگونی یا جابجایی در جنین گزارش CSVج( در تشللخیص پیش از تولد توسللط آمنیوسللنتز یا 

 نشده است.

سنتز یا  سط آمنیو شخیص پیش از تولد تو شده ترین ناهنجاری منفررایج ،CSVد( در ت شاهده  د م

 کروموزوم است. یک نشانگر
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42- Pericentric - Inversion دهد؟های زیر خطر سقط را افزایش میروموزومدر کدام یک از ک 

 16الف( 

 10ب( 

 2ج( 

 1د( 

 

مطال ه  bandingترتیب توسلللط کدام تکنیک  به LINE richو  SINE richهای تکراری توالی -43

 شوند؟می

  R-Bands/ G-Bandsالف( 

 R-Bands/R-Bandsب( 

 C-Bands/ Q-Bandsج( 

 G-Bands / R-Bandsد( 

 

 های موزائیسم در نوزاد زنده گزارش شده است؟های زیر در حالتدام یک از منوزومیک -44

 22الف( 

 20ب( 

 15ج( 

 14د( 

 

 تر است؟های زیر شایعخداد جابجایی بین بازوهای بلند و یا کوتاه کدام کروموزومر -45

 22و  11الف( 

 16و  9ب( 

 Yو  Xج( 

 4و  2د( 
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ستفاده  -46 توان تغییرات گزارش نشده در ت داد کنی یک ناحیه ناشناخته ز کدام روش زیر میابا ا

 را تشخیص داد؟

 MLPAالف( 

 Southern blotب( 

 Array CGHج( 

 Droplet digital PCRد( 

 

 باشد؟میروتئین پهای داده الکترونیک زیر مربوط به توالی دام یک از پایگاهک -47

 TREMBLالف( 

 DDBJب( 

 EMBLج( 

 dbESTد( 

 

قد عملکرد تلومراز های سللرطانی فادام مکانیسللم جایگزین ف الیت تلومراز در م دود سلللو ک -48

 باشد؟می

 ARTالف( 

 ALTب( 

 NHEJج( 

 POT1د( 

 

 صحیح است؟ Xدام گزینه در ارتباط با فرآیند غیرف ا  سازی کروموزوم ک -49

ندهبه عنوان تقویت LINEی هاالف( توالی ف الیت  Xکروموزوم  در طو  XISTی های توسللل هکن

 دارند.

 شوند.در اکثر نواحی آن می Xسازی کروموزوم باعث حفظ یکنارچگی غیرف ا  SINEهای ب( توالی

 گیرد.صورت می 4Hغیرف ا  هاینواستیالسیون هیستون  Xج( در کروموزوم 
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 شوند.در اکثر نواحی آن می Xسازی کروموزوم باعث حفظ یکنارچگی غیرف ا  Aluهای د( توالی

 

قط اتی  ژنومی جهت کتابخانه ژنی به Massively Parallel pyrosequencing ،DNAدر روش  -50

 شود؟به طو  حدود چند جفت باز شکسته می

 1000 -1200الف( 

 700 - 800ب( 

 30 – 150ج( 

 300 – 500د( 

 

صا  به کد Chain termination DNA Sequencing در روش -51 سنس جهت ات ام مارکرهای فلئور

 شوند؟مورد زیر استفاده می

 Deoxynucleotidesالف( 

 Dideoxynucleotidesب( 

 3-hydroxyl groupج( 

 Capillary gelد( 

 

واریانت  های هموزیگوت بتاتاالسمی که یکهای زیر در مورد فردی با جهشدام یک از حالتک -52

 باشد؟آلفاتاالسمی را نیز در ژن آلفاگلوبین به ارث برده است، صحیح می

 Allele heterogeneityالف( 

 Modifier genesب( 

 Locus heterogeneityج( 

 No thalassemia phenotypeد( 

 

 در انسان نقش دارند؟ HOXهای دام یک از مکانیسم های زیر در افزایش ت داد ژنک -53

 Gene conversionالف( 
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 Gene insertionب( 

 Gene duplicationج( 

 Gene mixupد( 

 

 صحیح است؟ Alu Familyتکراری  DNAهای زیر در مورد کدام یک از گزینه -54

 دهد.را در ژنوم انسان تشکیل می DNA٪10الف( 

 ها در ژنوم انسان وجود دارد.میلیون از این نوع توالی 5ب( در حدود 

 جفت باز هستند. 2000تا  1000یی با اندازه هاج( توالی

 شود.برش داده می Alu IVد( بوسیله آنزیم محدود کنده 

 

سایی ژنهایی با جهشهای زیر میز کدامیک از روشا -55 شنا ستفاده توان برای  شناخته ا های نا

 کرد؟

  Oligonucleotide Ligation Assayالف(

 Real - time PCRب( 

 SSCPج( 

 PCR-RFLPد( 

 

 ی زیر درست است؟، کدام گزینهDNAهای ترمیم در ارتباط با مکانیسم -56

خواهری درگیر  DNAمولوی با یک مولکو  ، م موال در نوترکیبی هوPost-replication repairالف( 

 است.

 ای ضروری است.های تک رشته، برای تصحیح شکستگیPost-replication repairب( 

 10م یوب هستند، نرخ بسیار اندکی از جهش )تا  Mismatch (MMR)یم هایی که در ترمج( سلو 

 برابر بیشتر از میزان طبی ی( دارند.

گیری سلللرطان کولورکتا  غیر پولینوز ، به شلللکلMMRژن متفاوت  6د( رخداد جهش در حداقل 

 انجامد.وراثتی می
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رد استفاده شکننده مو X در سندرم CGGهای تکراری ام روش زیر برای بررسی توس ه توالیکد -57

 گیرد؟قرار می

 DGGEالف( 

 Taqman Real Time PCRب( 

 DNA Finger Pringج( 

 Triplet repeat-primed PCRد( 

 

 نماید؟آن را در سلو  تنظیم می ، میزانmiRNAهای زیر با اتصا  به RNAکدام یک از انواع  -58

  circular RNAsالف( 

 sno RNAsب( 

 si RNAsج( 

 piwi RNAsد( 

 

 ر مورد ژنهای کاذب صحیح است؟دکدام گزینه  -59

 شود.در ناحیه پروموتر منجر به ایجاد آنها می CpGالف( متیالسیون جزایر 

 ب( نواحی سانترومری جایگاه اصلی آنهاست.

 توانند نقش تنظیمی داشته باشند.ج( برخی می

 شوند.د( در اثر لیونیزاسیون ایجاد می

 

 نماید؟ر آن استفاده میی اولیه بدون تکثیDNAابزارهای نسل جدید توالی یابی از کدام یک از  -60

 Life technologies Ion Torrentالف( 

 Pacific Biosciences SMRT sequencingب( 

 ABI SOLID4ج( 

 Illumina/Solexa HiSeq 2000د( 
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 ار است؟ر کدام روش زیر نمونه مورد مطال ه نشاندار، و پروب غیرنشاندد -61

 Microarray - based expression profilingالف( 

 Southern blotب( 

 In situ tissue hybridizationج( 

 In situ chromosome hybridizationد( 

 

 ست؟ادرست  nonsense mediated decayکدام گزینه در مورد  -62

 دهد.می واحد را mRNAالف( اجازه تولید چندین پروتئین متفاوت از روی یک 

 کند.به سیتوپالسم جلوگیری می mRNA، از ورود nonsenseب( در صورت ایجاد جهش 

 کند.ج( عملکرد محصو  رونویسی ژنهای فاقد اگزون را تنظیم می

 کند.در آخرین اگزون اتفاق افتد، این مکانیسم عمل نمی nonsenseد( اگر جهش 

 

ندسازی کرده و از پایداری میتوزی باالیی برخوردار اقلین زیر به شکل مستقل هماننکدام یک از  -63

 است؟

 YEPالف( 

 YIPب( 

 YCPج( 

 SMRIOد( 

 

 شود؟دام گزینه پیشنهاد میهای ژنی به صورت موزائیسم خفیف کرای تشخیص جهشب -64

  Southern blotالف( 

 Droplet Digital PCRب( 

 OLA-PCRج( 

 ARMS PCRد( 
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ستاندارد وارد نمودن -65 شت RFشکل  روش ا و همچنین فاز المبدا به داخل  M13ای حامل هدو ر

 سلو  میزبان به ترتیب کدام است؟

 Transfection, Transformationالف( 

 Transformation, Transformationب( 

 Transformation, Transfectionج( 

 Transformation, Transfectionد( 

 

 :Reverse Terminator Sequencing ،(NGS)یابی ب د های توالیدر روش -66

 Usually perfomed with fragments clusters on a slide supportالف( 

 Usually perfomed with fragments clusters on nitroceluelose paperب( 

 Usually perfomed with fragments clusters on nylon paperج( 

 Usually carried out with fragments immobilized on metallic beadsد( 

 

 گزینه درست است؟ ، کدام CRISPR/cas9آوری در ارتباط با فن -67

)توالی  5 ،PAMطوری طراحی شللده اسللت که با توالی ژنومی هدر، واقع در سللمت  gRNAالف( 

NGG.جفت گردد ) 

)توالی  3 ،PAMواقع در سللمت  طوری طراحی شللده اسللت که با توالی ژنومی هدر،  gRNAب( 

NGG.جفت گردد ) 

 شود.ای میهای تک رشتهرا به جایگاه هدر آورده و موجب برش Cas9، نوکلئاز و Grnaج( 

صرد( این فن ضر منح سی جهشآوری، در حا  حا ستمهای ژنًا برای برر سی  in vitroهای ها در 

 کاربرد دارد.

 

بیست و یک تا بیست  RNAiهای ه مولکو ای را بدو رشته precursor RNAآندونوکلئازی که  -68

 نماید چه نام دارد؟و سه نوکلئوتیدی تبدیل می

 Gyraseالف( 
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 Clampب( 

 Droshaج( 

 Dicerد( 

 

 باشد؟صحیح می Bcl2کوژن کدام گزینه در ارتباط با ان -69

 گردد.الف( یک مهارکننده تقسیم سلولی است که با کاهش عملکرد منجر به بروز سرطان می

 گردد.ب( یک فاکتور رونویسی است با افزایش عملکرد منجر به بروز سرطان می

 گردد.عملکرد منجر به بروز سرطان می باشد که با افزایشمیج( یک مهارکننده آپوپتوزی 

با  ناز اسلللت که  منجر به بروز سلللرطان   Chromosomal Rearrangementد( یک تیروزین کی

 گردد.می

 

 تواند اتفاق بیافتد؟ر میمر بیش از اندازه کوتاه شود، کدام حالت زیدر صورتی که تلو -70

 Polyploidyالف( 

 Cohesion disassemblyب( 

 Mitotic crossing overج( 

 Chromosome fusion and breakageد( 

 

 تواند منجر به کدام حالت زیر شود؟یدر تومور م E-Cadherinغیرف ا  شدن ژن  -71

 Angiogenesisالف( 

 Metastasisب( 

 Genome instabilityج( 

 Self growth sufficiencyد( 

 

چند درصلللد احتما  دارد تا با جهش هتروزیگوت در طو   lynch syndromeمردی مبتال به  -72

 زندگی خود به سرطان کولون مبتال شود؟
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 15تا  10الف( 

 40تا  30ب( 

 60تا  50ج( 

 80تا  70د( 

 

 غالب منفی دارد؟ جهش در کدام ژن اثر -73

 P53الف( 

 Rbب( 

 P21ج( 

 BCL2د( 

 

 گردد؟ایجاد می B1های زیر در اثر خوردن آفالتوکسین دام یک از انواع سرطانک -74

 Melanomaالف( 

 Hepatocellularب( 

 Burkitt lymophomaج( 

 Cowden syndromeد( 

 

باشلللد، انتظار  12در  1ی در مردان ، اگر فراوانی بیمار Xاثت وابسلللته به برای یک بیماری با ور -75

 افراد مونث مبتال باشد؟ چند برابرداریم فراوانی حاملین مونث 

 2الف( 

 12ب( 

 22ج( 

 144د( 
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صورتی که نرخ جهش  -76 سل 1A، 10-4در  شد، چند ن مورد  2/0به  1/0از  2Aبرای تغییر فرکانس  با

 نیاز است؟

 69320الف( 

 36320ب( 

 11780ج( 

 1178د( 

 

 چیست؟ 5/3برابر  Lodهای پیوستگی غیر پارامتریک کل ژنوم تفسیر امتیاز در اسکن -77

 Highly Significantالف( 

 Significantب( 

 Suggestiveج( 

 Non-Significantد( 

 

 دارد؟ (Monoallelic)ر پستانداران کدام ژن زیر به طور طبی ی بیان تک آللی د -78

 T cell Receptorالف( 

 HLAب( 

 C3 ج(

 DNMTد( 

 

 شود؟دیده می (IgM, IgA)ر کدام اختال  ژنی زیر کاهش مقادیر ایمونوگلوبین د -79

 Ataxia Telangiectasiaالف( 

 Fancony Anemiaب( 

 Bloome Syndromeج( 

 Xeroderma Pigmentosaد( 
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 شود؟دام کالس سلولی به عنوان هماهن  کننده کلیدی ایمنی ذاتی و تطبیقی شناخته میک -80

 های سیستم کمنلمانالف( سلو 

 های دندریتیب( سلو 

 MHCج( سلولهای کالس 

 د( ماکروفاژها

 

 

 بیوشیمی بالینی

 تواند منجر به بروز اختال  عمده در کبد و ماهیچه گردد؟ی گلیکوژنی میدام اختال  ذخیرهک -81

 Coriالف( 

 Hersب( 

 Mc Ardleج( 

 د( نقص گلیکوزیداز لیزوزومی

 

 دام مورد زیر است؟کترین بیماری موکوپلی ساکاریدوز ایعش -82

 Hunterالف( 

 Sanfilippoب( 

 Morquio ج( 

 Slyد( 

 

کدام آنزیم می TARUIاختال   -83 به نقص در  ماریمربوط  کدام نوع از بی های ذخیره باشلللد و 

 کند؟را ایجاد می (GSD)گلیکوژن 

 7نوع  GSD -ای هماهیچ PFK1 (Muscle phophofructokinase)الف( 

 8نوع  GSD -کبدی  PFK1ب( 

 11نوع  GSD -کبدی  PFK1ج( 
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 11نوع  GSD -ای ماهیچه PFK1د( 

 

مثبت باشد، کدام ژن به عنوان عامل  Tyrosinaseکه از نظر  ،(OCA)وستی پ -در زالی چشمی  -84

 بیماری مطرح است؟

 Pالف( 

 DOPAب( 

 Homogentisic Acid Oxidaseج( 

 Thyroxinaseد( 

 

 های متابولیکی صحیح است؟دام گزینه زیر در مورد بیماریک -85

 ست.ای گلیکوزیدی انوعی بیماری ذخیره I-cell diseaseالف( 

 ب( اغلب دارای توارث اتوزومی غالب وابسته به جنس هستند.

 گردد.می -Antitrypsin deficiencyمنجر به  HEXAج( جهش در ژن 

نازی در اثر  Tay Sachs diseaseد(  ایجاد  HEXAدر ژن  insertion (TATC)در یهودیان اشلللک

 گردد.می

 

 شود؟ S/1Gتواند موجب توقف چرخه حیاتی سلو  در مرحله دام حالت زیر میک -86

 P53الف( فسفوریالسیون 

 Rbب( فسفوریالسیون 

 P53ج( پوبیکویتنیاسیون 

 Rbد( یوبیکویتنیاسیون 

 

 حیح است؟ص   Maturaseپروتئین کدام مورد زیر در خصوص  -87

 نقش دارد.  operonالف( در تنظیم رونویسی از 
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کمک  Self-splicingبرای ف ا  شدن  RNAشود و به کد می IIو گروه  Iب( به وسیله اینترون گروه 

 کند.می

 دهد.نزدیک به هم تغییر می DNAرا در دو رشته  crossingج( ت داد دف ات 

 تواند ساختار آن را تغییر دهد.می DNAد( در صورت اتصا  به 

 

 شود؟ای آنزیمی استفاده میهای مداخلهر درمان کدام بیماری زیر از روشد -88

 PKUالف( 

 Marfan Syndromeب( 

 Familial hypercholesterolemia heterozygousج( 

 Familial hypercholesterolemia homozygousد( 

 

 شود؟گلوکز ایجاد می نادرستلیل متابولیسم بزرگسالی به د Mody کدام یک از اشکا  دیابت -89

 Mody 1الف( 

 Mody 2ب( 

 Mody 5ج( 

 Mody 6د( 

 

 شود؟ر هیستون دمتیالزها میدهای چرخه کربس منجر به نقص قص در کدام یک از آنزیمن -90

 الف( ایزوسیترات دی اکسیژناز

 ب( فومارات یدروالز

 ج( ایزوسیترات دهیدروژناز

 اکسوگلوتارات -2د( هیدروژناز وابسته به 

 

 گردد؟قص آنزیم بتا گاالکتوزیداز به کدم یک از اختالالت زیر اطالق مین -91

 Morquio Aالف( 
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 Sanfilippeب( 

 Morquio Bج( 

 Lamymatoexد( 

 

 کند؟اساسًا ماهیچه را مبتال می (GSD)ای گلیکوژن کدام ناهنجاری ذخیره -92

 Mc Ardleالف( 

 Andersonب( 

 Cori’sج( 

 Von gierkeد( 

 

 های زیر نقص دارد؟کدام یک از آنزیم 1نوع  Tyrosinemiaدر  -93

 الف( تیروزین ترنس آمیناز

 ب( فنیل آالنیل هیدروکسیالز

 ج( مالیل استواستات ایزومراز

 د( فرماریل استواستات هیدروالز

 

 گردد؟قص در آنزیم آرژیناز منجر به کدام اختال  مین -94

 Reyeالف( سندرم 

 ب( سندرم دوناهو

 ج( سندرم دیچز هانهارت

 Spastic quadriplegicد( 

 

 باشد؟دام یک از بیماریهای زیر ناشی از نقص بیوژنز پراکسیزوم میک -95

 X-Linked Adrenoleukodystorphyالف( 

 MCADب( 
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 Rhizomelic Chondrodysplasia punctuate type 1ج( 

 Acrodermatisis Enteropathiaد( 

 

 کند؟عمل می Chaotropicیک عامل کدام یک به عنوان  -96

 کند.یجاد میاهای اسید نوکلئویک ترکیب نامحلو  با مولکو  CTABالف( 

 کند.ا پیوندهای هیدروژنی مولکولهای موجود در آب تداخل ایجاد میب -ب( گوانیدیوم تیوسیانات 

 ب جذب کند.ک آتواند در حضور نممی - PEGج( 

سیم کلرید  سلو د -د( پتا سازی هایی که با دیوارهر  ست موجب آزاد شده ا سلولی احاطه   DNAی 

 گردد.می

 

 شود؟تحت تاثیر کدام مورد زیر منجر به بیماری می (CLCN1)ی کانا  کلریدی ژن کد کننده -97

 DMPKی سمی کد شده توسط  RNAالف( 

 از ژن 3bpب( حذر 

 شود.که منجر به ظهور یک کدون پایان زودرس می RNA editingج( مکانیسم 

 شود.د( جهش در جایگاه پیرایش که منجر به گسترش اینترون می

 

صی لیزین را کد میک -98 صا سفراز اخت شددام ژن زیر یک متیل تران صل  ه به کند که پروتئین مت

DNA است؟ 

 KAT6Bالف( 

 KMT2Dب( 

 CHDVج( 

 KDM6Aد( 

 

 شود؟دام نقص ژنی زیر از گلوکوکورتیکوئیدها استفاده میبرای درمان ک -99

 Fumaryl aceto acetate hydrolase (FAH)الف( 
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 Androgen Receptorب( 

 SOX3ج( 

  hydroxylase-21د( 

 

سللازند، های کبدی که گوناگونی بیان ژنتیکی نشللان داده و پاسلل  به داروها را متاثر میآنزیم -100

 اند؟کدام

 یل ترانسفرازاست -5الف( 

 ب( الکل هیدروژناز

 دی هیدروژناز -ج( الکتو 

 گلوکورونوزیل ترانسفراز - UPDد( 

 

 


