
  

  

  

  

  



 

ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 

حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

  

ی ری ا از  ن  دار  وردگارا، خارج  ی  ا م ی  و  ور     
ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با   ن 
  
  

تكثير و . ي مؤلف، مترجم و ناشر آن است دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسترنج چندين ساله
خالقي، غيرقـانوني، غيرشـرعي و   كاري غيرا  فروش آن به هر شكلي بدون اجازه از پديدآورنده

اعتمادي در  ي اين عمل نادرست، موجب رواج بي كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه
  .گردد آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي جامعه و بروز پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم
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ؤف ن  ه    :ط
  

هـاي آن در ارتبـاط    پزشكي بوده و با تمامي شاخهكه علم آناتومي پايه و اساس علم  با توجه به اين
از اين روي و بنابر نياز متقاضـيان شـركت در   . باشد ميمستقيم است، لذا اهميت دو چنداني را دار 

نگارش و سـبك  محتوا،  جهت دسترسي آسان و كامل به كتابي كه از نظر) Ph.D(آزمون دكتري 
طـور كامـل بـرآورده     ها را به قرار داشته باشد و بتواند نياز آن دهي به سواالت در سطح بااليي پاسخ

خليلي به تهيه و تنظيم  انتشارات دكترآن شدند كه با حمايت  سازد، تيم نويسندگان اين كتاب بر
  . يز قرار بگيردكتاب پيش روي بكوشند كه اميدواريم مورد رضايت خوانندگان عز

علــوم تشــريحي  )Ph.D(زمــون دكتــري نيــاز متقاضــيان شــركت در آ اســاسركتــاب پــيش رو ب
هـاي تشـريحي سـواالت     كـه پاسـخ  تالش ما اين بوده اسـت  . دهي شده است بندي و سازمان طبقه
هاي گذشته وزارت بهداشت از لحاظ كمي و كيفي و همين طـور شـيوه نگـارش آن جـامع و      سال

 منابعاين بوده كه از كتب  هاي تشريحي كامل اين كتاب سعي بر پاسخدر تهيه تنظيم . كامل باشد
طور كامل به موارد سـوال شـده در صـورت سـوال      بهمعتبر و مورد تاييد استفاده شود و همچنين 

كنـد، بلكـه بـا     راحتي درك مـي  موضوع مورد سوال را به درنتيجه خواننده نه تنها. پاسخ داده شود
سـوال   ترين جـواب  نزديكي از پاسخ كه مطابق با موضوع مورد سوال كه تا حد امكان شكل متفاوت

  . است روبرو خواهد شد
نامه سواالت بيولوژي سلولي و مولكولي از يـاري و زحمـات   همچنين در تهيه و تنظيم بخش پاسخ
هـاي معتبـر كشـور     مدرس كنكوري اين درس در آموزشگاهفراوان جناب آقاي مهدي رشيدي كه 

  . باشند، كمال تشكر را داريم مي
كتاب حاضر يقينا داراي نواقصي است كه از چشم دانشـجويان عزيـز محتـرم دور نخواهـد مانـد و      

 .يد موجب كمال قدرداني خواهد بوديچه بزرگواري نموده و اينجانب را راهنمايي فرما چنان
  

  با تشكر
  دكتر امير رئوفي

amirrezaraoofi@yahoo.com 
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  )كالبدشناسي(تشريح 
  :جز بهدهند،  را عصب مي (Carotid body)تمام اعصاب زير، جسم كاروتيد  .1

1 (Vagus    2( Greater auricular 

3 (Glossopharyngeal    4 (Sympathetic chain  
  :جز بهشوند،  محسوب مي Lateral pterygoidتمام عناصر زير، از مجاورات سطح داخلي عضله  .2

1 (Mandibular nerve    2( Medial pterygoid muscle 

3 (Tensor veli palatine muscle  4 (Middle meningeal artery 

  :استثناء بههاي عصبي زير، سمپاتيكي هستند،  همه رشته .3
1 (Deep Petrosal    2( Ansa subclavian 

3 (Greater splanchnic    4 (Greater petrosal 

  يابد؟ خارج تكمه حلقي اتصال مي يك از عناصر زير به جلو و كدام .4
1 (Rectus capitis anterior  2( Longus capitis 

3 (Pharyngeal raphe    4 (Rectus capitis lateralis 

  كند؟ هاي خود با شريان كاروتيد داخلي آناستوموز برقرار مي يك از شاخه شريان كاروتيد خارجي توسط كدام .5
1 (Posterior auricular    2( Facial 

3 (Ascending pharyngeal  4 (Occipital 

  شود كدام است؟ اي كه باعث كشيده شدن پرده صماخ مي عصب عضله .6
 زوج هشتم )2    زوج پنجم) 1

  زوج نهم) 4    زوج هفتم) 3
  دهد؟ يك از مجاري زير، كاسه چشم را به حفره كرانيال قدامي ارتباط مي كدام .7

1 (Ant. ethmoidal canals  2( Sup. orbital fissure 

3 (Optic canal    4 (Pterygoid canal 

 سواالت 
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باشد؟مرکز حس و حرکت اندام تحتانی در مغز محدوده کدام شریان می.8

مغزي میانی)2مغزي قدامی)1

کوروئید آل قدامی)4مغزي خلفی)3

Temporalرسانی خون.9 poleاز کدام شریان است؟

1(Anterior cerebral artery2(Posterior cerebral artery

3(Middle cerebral artery4(Anterior coroidal artery

باشد؟یک از عناصر ذیل در مسیر حش شنوایی میکدام.10

1(Medial geniculate body2(Superior Colliculi

3(Inferior Olivary Nucleus4(Accessory Cuneate Nucleus

ها هستند؟اي تحتانی در مجاورت کدام مهرهههاي اعصاب نخاعی مربوط به اندامسگمان.11

1(L1-L42(L1-L53(T9-T124(L2-S3

شود؟یک از اختالالت ذیل دیده میدر جریان ضایعه پل مغزي کدام.12

اختالل حرکات زبان)2تهوع)1

اختالل در پلک زدن)4اختالل تنفس)3

Cspecial)حس احشایی اختصاصی .13 visceral afferent) رود؟گردن به کدام هسته در تنه مغزي میسر و

1(Dorsal vagal2(Solitary

3(Salivatory4(Ambiguus

Medialدهنده هاي ذیل منشاء تشکیلیک از هستهکدام.14 leminiscusباشد؟می

1(Superior olivary2(Inferior alivary

3(Gracilis4(Thoracic

:جزبهاند، س کف دستی عمقیهاي قوتمام شرائین زیر شاخه.15

1(Palmar metacarpal2(Common palmar digital

3(Perforatings4(Recurrent

:جزبهباشند، تمام اعصاب زیر داراي شاخه مفصلی براي مفصل زانو می.16

1(Tibial2(Common peroneal

3(Sural communicating branch4(Obturator

هاي نخاعی زیر است؟ي سگمانعلت آسیب کدام مجموعهوس آنتریور بهي سراتفلج عضله.17

1(C5, C6, C72(C6, C7, C8

3(C7, C8, T14(C4, C5, C6

کدام عبارت در مورد عصب اولنار صحیح است؟.18

.کندکوندیل داخلی عبور میشاخه انتهایی همراه شریان اولنار از عقب اپی)1

Lateralدر بازو )2 intermuscular septumکندرا سوراخ می.

.شاخه انتهایی عمقی آن در تقعر قوس کف دستی عمقی قرار دارد)3

.در ناحیه مچ دست در سمت خارج شریان اولنار قرار دارد)4

Medialتمام عضالت زیر در .19 Rotation ،جزبهمفصل شانه دخالت دارند:

1(Ant. fibers of Deltoid2(Teres Minor

3(Subscapularis4(Latissimus dorsi
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:جزبهباشند، سطوح و کنارهاي تروکانتر بزرگ استخوان ران محل چسبندگی تمام عضالت زیر می.20

1(Quadratus femoris2(Piriformis

3(Gluteus Medius4(Superior gemelus

عصب عضالت رومبوئید کدام است؟.21

1(Thoracodorsal2(Suprascapular

3(Inf. Subscapular4(Dorsal scapular

22.Superficial External Pudendal Arteryشاخه کدام شریان است؟

1(External iliac2(Internal iliac

3(Obturator4(Femoral

شود؟یک از عضالت زیر از روي رباط دلتوئید عبور کرده و وارد کف پا میکدام.23

1(Tibialis posterior2(Flexor digitorum longus

3(Flexor hallucis longus4(Peroneus longus

:جزبهتمام عبارات زیر در مورد عصب جلدي رانی خلفی صحیح است، .24

.در قسمتی از مسیرش همراه ورید صافن کوچک است)1

.شاخه مفصلی براي مفصل هیپ دارد)2

.داراي شاخه پرینئال است)3

.براي سطح خلفی ران، پوپلیته و قسمت فوقانی ساق داردهایی شاخه)4

:جزبهریزند، میAzygosتمام وریدهاي زیر به سیستم .25

1(Bronchial2(Left superior intercostal

3(Esophagial4(Subcostal

Thoracicترین قسمت پایین.26 aortaیک از عناصر زیر مجاور است؟در جلو با کدام

1(Pericardium2(Esophagus

3(Diaphragm4(Left bronchus

27.Aortic valveهاي زیر قرار دارد؟یک از قسمتدر محاذات کدام

اي چپانتهاي داخلی سومین فضاي بین دنده)1

اي چپپشت دومین غضروف دنده)2

اي راستانتهاي داخلی دومین فضاي بین دنده)3

اي راستضروف دندهروي چهارمین غپشت استرنوم روبه)4

Superiorیک از عناصر زیر در کدام.28 mediastinumجلوتر قرار گرفته است؟

1(Thoracic duct2(Brachiocephalic vein

3(Trachea4(Arch of aorta

:جزبهباشد، تمام موارد زیر صحیح میVaginaدر مورد .29

.مجاورت داردUrethraسطح قدامی آن در باال با مثانه و در پایین با )1

.شودتغذیه میUterineوVaginalهاي وسیله شریانبه)2

Perinealقسمت تحتانی آن در عقب با )3 bodyمجاورت دارد.

.شودهاي لنفاوي ایلیاك داخلی تخلیه میلنف قسمت تحتانی آن به عقده)4
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یک از موارد زیر صحیح است؟کدامUrogenitalدر مورد دیافراگم .30

Perinealوسیله سطح فوقانی آن به)1 membraneپوشیده شده است.

Vestibularغده )2 major)در ضخامت آن قرار دارد)بارتولین.

.کندمجراي ادرار از آن عبور می)3

.چسبدمیIschiopubicلبه خلفی آن به شاخه )4

یک از موارد زیر صحیح است؟کدامProstateدر مورد .31

Ejaculatoryی آن در تشکیل مجاري ترشح)1 ductکنندشرکت می.

Middleهاي از شریان)2 rectalوInferior vesicalگیردخون می.

Analدر عقب با )3 canalمجاورت دارد.

.در باال با رأس مثانه مجاورت دارد)4

:جزبهدر مورد حفره ایسکیورکتال تمام موارد زیر صحیح است، .32

Obturatorوسط عضله جدار خارجی آن ت)1 internusوIschial tuberosityتشکیل شده است.

Levatorجدار فوقانی داخلی آن را عضله )2 aniدهدتشکیل می.

Analبه اتساع )3 canalکنددر هنگام دفع مدفوع کمک می.

Superficialدر جلو در امتداد )4 Perineal spaceگیردقرار می.

جلو با کدام مورد زیر مجاورت دارد؟درDuodenumبخش اول .33

Gastroduodenal2(Bileشریان )1 duct

3(Quadrate lobe4کبد(Head of pancreas

Shortهاي در مورد شریان.34 gastricیک از موارد زیر صحیح است؟کدام

Middleشاخه شریان )1 colicهستند.

.قرار دارندGastrosplenicدر ضخامت رباط )2

.دهندمعده خون میPyloricبه قسمت تحتانی ناحیه )3

Abdominalهایی به شاخه)4 esophagusدهندمی.

Cysticضلع فوقانی یا قاعده .35 triangleدهد؟یک از عناصر زیر تشکیل میرا کدام

1(Cystic Artery2(Right hepatic duct

3(Cystic duct4(Common hepatic duct

Transverseدر مورد .36 colonباشد؟یک از موارد زیر صحیح میکدام

.استS2تا S4پاراسمپاتیک آن تماماً از )1

.چسبدمزوي آن در عقب به سطح قدامی سومین قسمت دئودنوم می)2

Omentalجزو جدار خلفی )3 bursaباشدمی.

4(Tenia Mesocolicaدر سطح تحتانی آن قرار دارد.

37.Abdominal Aortaجزبهر جلو با تمام عناصر زیر مجاورت دارد، د:

Duodenum2(Headسومین قسمت )1 of pancreas

3(Omental bursa4(Left renal vein
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Transversusدر مورد عضله .38 abdominisباشد؟یک از عبارات زیر صحیح میکدام

در پایین به)1
2

3
Inguinalخارجی  ligamentچسبدمی.

Inguinalدر تشکیل جدار قدامی )2 canalکندشرکت می.

Inguinalدر تشکیل سقف )3 canalکندشرکت می.

Rectusباالتر از سطح ناف آپونوروز آن از جلو و عقب عضله )4 abdominisکندعبور می.

شناسیبافت

شود؟متعدد تخلیه میوسیله مجاري ترشحات کدام غده در دستگاه تناسلی مردانه به.39

سمینال وزیکول)2کوپر)1

پروستات)4تیسون)3

شود؟تلیوم ژرمینال لوله سمینیفر سلول بنیادي محسوب میکدام سلول در اپی.40

تیرهAاسپرماتوگونی )2روشنAاسپرماتوگونی )1

سلول جنسی اولیه)B4اسپرماتوگونی )3

اي باریک، مشخصه کدام مرحله دوره قاعدگی است؟اي مستقیم با مجرغدد آندومتري لوله.41

ترشحی)4تکثیري)3ایسکمی)2قاعدگی)1

Zona)در منطقه شفاف .42 pellucida)هاي فولیکولی و اووسیت از کدام نوع است؟اتصال بین زوائد سلول

کمربندي)4دسموزوم)3منفذدار)2محکم)1

یش کدام مورد نسبت به قسمت فوقانی مشهودتر است؟در قسمت تحتانی درخت تراکئو برونشیال، افزا.43

الیاف ارتجاعی)2غضروف)1

غدد مختلط)4هاي جامیسلول)3

کروماتوفیلیک، عامل اصلی تغییر رنگ سیتوپالسم کدام است؟در اریتروبالست پلی.44

دفع شدن هسته)2سازيتوقف پروتئین)1

تجمع آهن)4افزایش مقدار هموگلوبین)3

شوند؟هاي از دست رفته جایگزین میکدام قسمت بدن نوروندر.45

تلیوم بویاییاپی)2شبکیه)1

جوانه چشایی)4گانگلیون حلزونی)3

اي سمپاتیک از کدام نوع هستند؟قاعدههاي پیشنورون.46

گابائرژیک)2آدرنرژیک)1

کولینرژیک)4دوپامینرژیک)3

هاي پنیوسیتوزي وارد آکسون ت پایانه آکسونی تزریق کنیم، این ماده توسط وزیکولرا در مجاورHRPاي نظیر اگر ماده.47

هاي حرکتی در این انتقال نقش دارد؟کند، به نظر شما کدام پروتئینشده و به طرف جسم سلول حرکت می

1(Bipolar Kinesin2(C-Terminal Kinesin

3(Vinculin4(Dynein

عضله اسکلتی دوزیستان کدام است؟محل قرار گرفتن تریاد در.48

MوAحد فاصل نوار )I2وAحد فاصل نوار )1

Zنوار )M4نوار )3

شود؟یک در همه انواع عضالت یافت میکدام.49

تروپومیوزین)4تروپونین)3سارکومر)T2لوله )1
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Ruffled)دارها در محل حاشیه چیناستئوکالست.50 border) دهد؟را نشان می، مشخصات کدام سلول

پاریتال معده)2زیموژن پانکراس)1

دیستال کلیه)4جاذب روده)3

یابند؟هاي ترشحی در کدام قسمت سلول تجمع میهاي آملوبالست گرانولدر سلول.51

باالي هسته)2قاعده سلول)1

زائده تومز)4داخل شبکه آندوپالسمی)3

ترند؟ها فراوانکدام سلول(MALT)در بافت لنفاوي منتشر وابسته به مخاط .52

سیتوتوکسیکTوBلنفوسیت )2کمکیTوBلنفوسیت )1

سیتوتوکسیکTوکشنده طبیعی)4کمکیTوکشنده طبیعی)3

گیرد؟پالپ سفید طحال از کدام رگ خون می(Marginal)ايناحیه حاشیه.53

شریان جارویی)2شریان ترابکوالر)1

شریان مرکزي)4سینوس وریدي)3

باشند؟ها از کدام نوع میدر اجسام کاروتید مویرگ.54

منفذدار با دیافراگم)2منفذدار بدون دیافراگم)1

پیوسته)4سینوزوئید)3

هاي االستیک است؟اي از رشتهبخش مرکزي کدام ساختمان در چشم داراي شبکه.55

غشاء بومن)2غشاء بروخ)1

سیکپسول عد)4غشاء دسمه)3

هاي مویی داخلی در اندام کرتی کدام است؟هاي ثابت سلولآرایش مژك.56

1(W2شکل(Sحلقوي)4خطی)3شکل

شود؟یک از موارد زیر در هر سه نوع غضروف دیده میکدام.57

IIحضور کالژن نوع )2مشارکت در تشکیل استخوان)1

هاتکثیر کندروسیت)4کندریوم در سطح خارجیپري)3

اي مشابه است؟هاي چربی سفید و قهوهک از موارد زیر در سلولیکدام.58

موقعیت هسته)2هاتعداد میتوکندري)1

نحوه ذخیره چربی)4اينوع چربی ذخیره)3

هاي کالژن مربوط به کدام مورد است؟نوارهاي تیره فیبریل.59

ناحیه منفذدار)2ناحیه همپوشانی)1

ي تروپوکالژنهادم)4سرهاي تروپوکالژن)3

باشد؟بافت همبند کدام ناحیه از نوع متراکم نامنظم می.60

پالپ قرمز طحال)2کسپول کلیه)1

رباط)4مزانتر)3

یابد؟اینتگرین به کدام جزو اسکلت داخل سلولی اتصال می.61

فیالمنت حد واسط)2میکروتوبول)1

میوزین)4اکتین)3

هاي محوري آن با کدام پروتئین در شبکه انتهایی ضروري است؟ینبراي عملکرد میکروویلی، تداخل اکت.62

هاي حد واسطفیالمنت)2هاي اتصالیپروتئین)1

میکروتوبول)4میوزین)3
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دهد؟تحریک عصب پاراسمپاتیک فعالیت ترشحی کدام سلول را افزایش می.63

موکوسی سطحی)2موکوسی گردن)1

اصلی)4پاریتال)3

شوند؟میتر دیده ت در کدام قسمت لوله گوارشی بیشهاي پانسلول.64

سیگموئید کولون)4آپاندیس)3ژژونوم)2دوازدهه)1

شود؟میکدام مورد زیر در پانکراس دیده .65

مجراي رابط)2مجراي مخطط)1

هاي موکوسیسلول)4تلیالهاي میواپیسلول)3

یک از موارد زیر است؟مهاي مرکز آدرنال فاقد کداهاي ترشحی سلولگرانول.66

کاتکول آمین)2کروموگرانین)1

سروتونین)4انکفالین)3

؟شودهاي فولیکولی انجام میهاي تیروئیدي در کدام قسمت سلولیددار شدن هورمون.67

شبکه آندوپالسمی خشن)2سیتوزول)1

ايغشاء قاعده)4غشاء راسی)3

شود؟میژه در پلک باز کدام غده چربی تغییر یافته به کناره م.68

ولفرینگ)4میبوم)3زایس)2مول)1

شود؟میورید تحت لبولی کبدي در کدام قسمت یافت .69

مرکز لبول کالسیک)2فضاي پورت)1

هاي کالسیکبین لبول)4مرکز لبول پورتال)3

ترین مقدار کراتین را دارند؟هاي کدام طبقه اپیدرمی بیشسلول.70

بازال)4گرانولر)3فشفا)2خاردار)1

شود؟میآنزیم تیروزیناز در کدام قسمت ساخته .71

هاي سیتوزولی کراتینوسیتریبوزوم)2هاي سیتوزولی مالنوسیتریبوزوم)1

شبکه آندوپالسمی خشن مالنوسیت)4شبکه آندوپالسمی خشن کراتینوسیت)3

کدام قسمت نفرون نسبت به آب نفوذناپذیر است؟.72

شاخه نزولی هنله)2هنلهشاخه صعودي )1

لوله پیچیده دور)4لوله پیچیده نزدیک)3

کننده ادرار است؟هاي پوششی مجاري جمعیک ویژگی سلولکدام.73

اي زیادهاي قاعدهچین)2میکروویلی فراوان راسی)1

فقدان تیغه پایه)4سیتوپالسم روشن)3

اشد؟بمیIIیک از اعمال زیر مربوط به نوموسیت کدام.74

Iهاي تکثیر و جایگزینی نوموسیت)2هوایی-شرکت در سد خونی)1

ترشح مواد موکوسی)4فاگوسیته کردن ذرات گرد و غبار)3

شوند؟میاسکاالي دهلیزي و تیمپانیک توسط کدام ساختمان زیر به هم مرتبط .75

دریچه گرد)2دریچه بیضی)1

تونل داخلی)4هلیکوترما)3
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شناسیجنین

شود؟مییک از ساختارهاي زیر در طی پیدایش سلوم خارجی رویانی به پوشش سیست اگزوسلومیک تبدیل کدام.76

1(Secondary Yolk Sac2(Heuser's membrane

3(Hypoblast4(Chorionic plate

تشکیل دوقلوهاي توراکوپاگوس ناشی از جدا شدن رویان اولیه در کدام مرحله زیر است؟.77

المورو)1

بالستوسیست)2

دیسک ژرمینال قبل از تشکیل شیار اولیه)3

دیسک ژرمینال بعد از تشکیل شیار اولیه)4

:جزبه،شوندهاي جنینی تشکیل میهمه ساختارهاي زیر با خمیدگی.78

1(Vitelline duct2(Foregut

3(Primitive umbilical ring4(Allantois

شود؟میواکتیوین توسط نوتوکورد، کدام فرآیند زیر را موجب (FGF)ترشح فاکتور رشد فیبروبالستی .79

.شوددر آندودرم روده میSHHباعث بیان )1

.گردددر میان روده و پسین روده میHOXموجب بیان تجمعی کد )2

.کنددر آندودرم گوارشی، محل تشکیل پانکراس را مهار میSHHبیان )3

.شودکبدي و صفراوي میهاي اختصاصی موجب بیان ژن)4

ها از شیار اولیه دخالت دارند؟یک از موارد زیر در مهاجرت سلولکدام.80

1(FGF-82(Nodal

3(Brachyury T4(Cerebrus

تر است؟شکننده به ترتیب در کدام جنس بیشXاي و سندرم دنبالچه-شیوع تومورهاي خاجی.81

مذکر-مؤنث)2مؤنث-مذکر)1

مؤنث-مؤنث)4کرمذ-مذکر)3

یک از موارد زیر خاصیت ضد پروژسترونی دارد؟کدام.82

1(Depo-provera2(Mifepristone

3(Polyurethan4(Letrozole

؟شودنمییک از عناصر زیر در حلقه نافی اولیه دیده کدام.83

ايمجراي زرده)2آالنتوئیس)1

ايقوس روده)4سلوم خارج رویانی)3

کند؟نی شیار اولیه در تشکیل کدام نوع مزودرم رویانی شرکت میقسمت میا.84

1(Paraxial2(Lateral

3(Intermediate4(Extraembryonic

تلیوم رحمی کدام مورد زیر است؟عامل اتصال ابتدایی رویان به اپی.85

دیس اینتگرین)2لکتین)1

نینالمی)4سلکتین)3

ذیل نقص دارد؟در کوتولگی الرون کدام مورد .86

گیرنده هورمون رشد)2هورمون رشد)1

IIفاکتور رشد شبه انسولینی )I4فاکتور رشد شبه انسولینی )3



)کالبدشناسی(تشریح 

)2(گزینه .1

.روندو به هسته سولتیاري میکندمیالیاف آوران از جسم کاروتید در طول اعصاب واگ و گلوسوفارنژیال طی مسیر 

greaterعصب  auricularدهی به پوست روي پاروتید و زاویه فک تحتانی را به عهده دارد، شاخه از شبکه گردنی است که عصب.

)3(گزینه .2

عضله پتریگوئید داخلی، شریان مننژیال میانی، عصب منـدیبوالر و ربـاط   ←مجاورات سطح داخلی عضله پتریگوئید خارجی

اسفنومندیبوالر

)4(گزینه .3

greaterعصب  petrosalکـه بـا   ننـد کمیاي را با خود حمل اي از عصب فاسیال است و الیاف پاراسمپاتیک پیش عقدهشاخه

.دهندمیهاي گانگلیون پتریگوپاالتین سیناپس نورون

)2(گزینه .4

Fibrousبـه ایـن تکمـه،    .استخوان اکسـپیتال قـرار دارد  basalتکمه حلقی در سطح تحتانی بخش  Pharyngeal Rapheو

Longus)تیسیعضالت النگوس کپ capitis)چسبدمی.

)2(گزینه .5

دهـد کـه بـا شـریان سـوپرااوربیتال      مـی (Angular)اياي به نـام شـاخه زاویـه   شم، شاخهفاسیال، در گوشه داخلی چشریان 

اي از شـریان کاروتیـد   اي از شـریان افتالمیـک و شـریان افتالمیـک نیـز شـاخه      شریان سوپرااوربیتال شاخه.شودمیآناستوموز 

.داخلی است

)1(گزینه .6

tensor)عضله کشنده پرده صماخ  tympani)شـود مـی ه از اسم مشخص است سبب کشیده شدن پرده صـماخ  طور ک، همان.

.شودمیدهی عصب)اي از عصب مندیبوالرشاخه(این عضله توسط عصب عضله پتریگوئید داخلی 

)1(گزینه .7

superiorکاسه چشم توسط  orbital fissure،شودمیکانال پتریگوئید به حفره کراینال میانی مرتبط ،کانال اپتیک.

پاسخنامه 

علوم تشریحی رشته (Ph.D)دکتري تخصصی آزمون 

87-88سال 



ه پاسخنام 22

)1(گزینه .8

نـه بـر   است که ناحیه اندام تحتـانی و پری ايبه شکل آدمک وارونه)هم در نواحی حسی و هم حرکتی(تصویر بدن بر روي مغز 

.شودمیرسانی این بخش توسط شریان مغزي قدامی خون.شودمیروي سطح داخلی قشر منعکس 

)3(گزینه .9

.کنـد مـی رسـانی  طـه بـه انـدام تحتـانی و پرینـه را خـون      جز نـواحی مربو شریان مغزي میانی تمام نواحی حسی و حرکتی به

.کندمیرسانی در شکنج فرونتال تحتانی را خون)بروکا(همچنین ناحیه ورنیکه در لوب تمپورال و ناحیه حرکتی تکلم 

)1(گزینه .10

inferiorاین ارتباط از طریق .س تحتانی استلولیکووجسم زانویی داخلی در ارتباط با ک brachiumسـومین  .گیـرد ام میانج

.نورون راه شنوایی در کالیکولوس تحتانی قرار دارد

)3(گزینه .11

يدر بزرگساالن، نخاع در سطح مهره
2

Lیا
1

L نـام خـود   هـاي هـم  هاي نخاعی هم سطح یا مهرهبنابراین سگمان.شودمیتمام

هايبه اندام تحتانی توسط سگماندهی مربوط عصب.نیستند
2 3

L S−ها، مـاده خاکسـتري بـه    در این سگمان.گیردانجام می

بـه همـین دلیـل    .شودمیها یابد که باعث برجسته شدن نخاع در این سگماندهی به عضالت اندام تحتانی افزایش میدلیل عصب

Lumbarبه آن  enlargementگویند.lumbar enlargementدر مقابل
9 12

T T−واقع شده است.

)4(گزینه .12

خصـوص عضـله   دهـی بـه عضـالت صـورت بـه     در پل مغزي، هسته حرکتی عصب فاسیال واقع شده است که مسـئول عصـب  

orbicularis oculiد در پلـک  دهـد و بـه دنبـال آن فـر    که در صورت ضایعه پل مغزي آسیب عصب فاسیال رخ مـی باشدمی

.زدن مشکل خواهد داشت

)2(گزینه .13

.استGVAو بخش تحتانی از نوع SVCبخش فوقانی هسته سولتیاري از نوع 

dorsalهاي هسته vagalوsalivatory هسـته  .از نوع پاراسمپاتیک هسـتندsalivatory     فوقـانی و تحتـانی مسـئول تـامین

.باشندپاراسمپاتیک غدد بزاقی می

)3(گزینه .14

النخـاع تحـت   گذرند و در نیمـه مقابـل بصـل   النخاع از خط وسط میدر بصلcuneatusوgracilisهاي هسته ن نورونآکسو

.روندعنوان لمنیسکوس داخلی به سمت مراکز باالتر می

)2(گزینه .15

.هاي پالمار دیجیتال مشترك، شاخه قوس پالمار سطحی هستندشریان

)3(گزینه .16

و پوسـت نـواحی قـدامی و خلفـی در     شـود مینزدیک به سر استخوان فیبوال از تنه عصبی جداشاخه پوستی ارتباطی سورال

.دهدخارج قسمت فوقانی ساق را عصب می

)1(گزینه .17

هايعصب عضله سراتوس انتریور، النگ توراسیک است که از سگمان
7

Cو
6

Cو
5

C شودمیتشکیل.

)3(گزینه .18

.شودمیارتفاع ساعد به شریان اولنار ملحق نیمهدر

.کندمیعضالنی داخلی را سوراخ در نیمه ارتفاع بازو، سپتوم بین

.در ناحیه مچ دست در سمت داخلی شریان اولنار قرار دارد

)2(گزینه .19

teresعضله  minor باعثLateral rotation شودمیشانه.
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)1(گزینه .20

quadrateگیرد و به عضله مربع رانی از توبروسیتی ایسکیال منشا می tubercle     که بر روي سـتیغ تروکنتـر اسـتخوان فمـور

.شودمیقرار دارد متصل 

)4(گزینه .21

dorsalعصب  scapularدهی به عضالت رومبوئید بزرگ و کوچک و باالبرنده کتف را به عهده داردعصب.

)4(گزینه .22

)1(گزینه .23

)2(گزینه .24

)2(گزینه .25

leftوریدهاي  superior intercostalsریزندبه ورید براکیوسفالیک چپ می.

)3(گزینه .26

)1(گزینه .27

.باشدمیاي راست اي چپ قرار دارد و محل سمع آن دومین فضاي بین دندهدریچه آئورتی در انتهاي داخلی سومین فضاي بینی دنده

)2(گزینه .28

)4(گزینه .29

هـاي  در صورتی که لنف قسمت تحتانی وارد عقـده شودمیهاي لنفاوي ایلیاك داخلی تخلیهلنف قسمت فوقانی واژن به عقده

.شودمیاینگواینال سطحی 

)3(گزینه .30

.باشدمیآل، فاسیاي تحتانی دیافراگم اوروژنیتال غشاء پرینه

.شودمیصل هاي ایسکیوپوبیک متدیافراگم اوروژنیتال در طرفین به شاخه

.آل سطحی قرار دارندغده بارتولین در فضاي پرینه

)2(گزینه .31

.شودمیهاي منوي تشکیل مجراي انزالی توسط مجراي دفران و کیسه

.شودمیدر عقب با واسطه غالف پروستات که فاسیاي رترووزیکال نام دارد از رکتوم جدا 

.در باال با گردن مثانه مجاورت دارد

)4(گزینه .32

)3(نه گزی.33

.شریان گاسترودئودنال و کلدوك در خلف بخش اول دئودنوم قرار دارند

.سر پانکراس در قسمت پایین و عقب و لوب مربع کبد در قسمت قدامی و فوقانی آن قرار دارند

)2(گزینه .34

.کندمیرسانی این شریان به فوندوس معده خون.اي از شریان طحالی استشریان گاستریک کوتاه شاخه

.شودمیرسانی هاي ازوفاژیال شریان گاستریک چپ خونخش شکمی مري توسط شاخهب

)1(گزینه .35

):کالوت(cysticمثلث 

شریان سیستیک←ضلع فوقانی

مجراي سیستیک←ضلع خارجی

ركمجراي هپاتیک مشت←ضلع داخلی
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)4(گزینه .36

پاراسمپاتیک کولـون عرضـی  
2

3
سـیمال آن از واگ و پروک←

1

3
دیسـتال آن از پاراسـمپاتیک لگنـی   

2 4
(S S منشـا  −(

دوم دوازدهـه، سـر   چسبد که خـط اتصـال آن بـه قسـمت     گیرد کولون عرضی توسط مزوکولون به جدار خلفی شکمی میمی

.تنیا مزوکولیا در سطح خلفی آن قرار دارد.باشدمیپانکراس و تنه پانکراس 

)2(گزینه .37

.با سر پانکراس مجاورت ندارد

)3(گزینه .38

در پایین به.عضله عرضی شکمی، در تشکیل دیواره فوقانی کانال اینگواینال نقش دارد
1

3
چسـبد  اینال مـی خارجی رباط اینگو

.کندمیباالتر از سطح ناف نیام آن از عقب عضله رکتوس عبور 

شناسیبافت

)4(گزینه .39

محـاط در کپسـول   (fibromuscular)عضـالنی  -ايحبابی شاخه شاخه با استروماي رشته-ايغدد لوله50-30پروستات از 

ب الیه داخلی غدد مخاطی با مجـاري کوتـاه، الیـه    یبه ترتهاي متحدالمرکز در اطراف پیشابراه غدد در الیه.تشکیل شده است

مجاري ممکن است بـا هـم یکـی شـده ولـی      .اي یا اصلی یا مجاري بلندترمیانی غدد زیر مخاطی با مجاري بلند و الیه حاشیه

.گردندصورت مستقیم به پیشابراه پروستاتی در مرکز پروستات تخلیه میهمه به

)2(گزینه .40

هـا بـا   ایـن سـلول  شـوند مـی تقسـیم  تر کمعنوان سلول بنیادي عمل کرده ومرغی شکل بههسته تیره و تخماسپرماتوگونی با

.کنندمیایجاد تر بیشمرغی با سرعت تقسیمتقسیمات خود هم سلول بنیادي جدید و هم سلول با هسته کم رنگ و تخم

درکننـد مـی السـت بـه سـمت سـتیغ گنـادي مهـاجرت       بها یا سلول جنس اولیه در مراحل اولیه تکوین از اپیPGC:نکته و

.تشکیل طناب جنسی اولیه و نهایی شرکت دارند

)3(گزینه .41

اي مسـتقیم و  صـورت لولـه  غـدد بـه  .اي ساده پوشیده شـده اسـت  هاي استوانهي تکثیري سطح اندمتر توسط سلولدر مرحله

.باریک با مجاري تقریبا خالی هستند

نماید که بـه روش آپـوکرین   تلیال تحت تاثیر پروژسترون، گلیکوژن ذخیره میهاي اپیا ترشح سلولي پروژسترونی یدر مرحله

.باشندخورده میغدد بسیار پیچشودمیها موجب گشادي مجراي غدداین گلیکوژن و گلیکوپروتئین.شودمیترشح 

)2(گزینه .42

ايپاهـاي رشـته  .ریق اتصالت منفذدار با یکدیگر در ارتباط هستنداز طکنندمیهاي فولیکولی که الیه گرانولوزا را ایجاد سلول

دار بـین  و از طریـق اتصـاالت شـکاف   کننـد مـی هاي اووسیت به درون منطقه شـفاف نفـوذ   هاي فولیکولی و میکروویلیسلول

.ها در ارتباط هستندسلول

)2(گزینه .43

ولی سایر اجزاي بافت همبنـد و غضـروف   شودمیتراوانفرMALTها الیاف االستیک، عضله صاف و تر شدن برونشبا کوچک

.یابدکاهش می

.گیردریز به نام سلول کالرا قرار میهاي برونشیولی برونسلولها آنو جايشوندمیهاي جامی ناپدید سلول
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)3(گزینه .44

کـه  شـود مـی روبالست بازوفیل نمایاني بعد اریتدر مرحله.استاولین سلول قابل شناسایی در رده اریتروئید، پرواریتروبالست

ي بعـد کـه   در مرحلـه باشـد مـی هـا  ریبـوزوم ي سلولی قبل شدیدا بازوفیل است و به علت تجمـع پلـی  سیتوپالسم هر دو رده

کـه  شـود مـی وشند هر دو ناحیه اسیدوفیل و بازوفیل در سیتوپالسم دیـده کروماتوفیلی ظاهر میهاي اریتروبالست پلیسلول

.باشدمیبه دلیل حضور هموگلوبین در سیتوپالسم اسیدوفیلی

)2(گزینه .45

بـه همـین دلیـل از    .گردنـد هاي بنیادي جایگزین میوسیله فعالیت ترمیمی سلولهاي بویایی مرتبا و به میزان ثاتبی بهنورون

.استمعموال موقتی تلیوماپیهاي فیزیکی دست دادن حس بویایی به علت تاثیر بخارات سمی و یا آسیب

)4(گزینه .46

.ي استیل کولین هستندکنندهاي سمپاتیک ترشحهاي پیش عقدهنورون

)4(گزینه .47

antrograde)جریان رو به جلو .1 transport):در طـول  شـوند مـی ها که در جسم سـلولی سـاخته   ها و ارگانلماکرومولکول

.یابداکسون به سمت پایانه آن انتقال می

retrograde)جریان رو به عقب .2 transport):حرکت در جهت عکس مسیر فوق یعنی از پایانه اکسونی به سمت جسم سلولی.

.شودمیپروتئین حرکتی که موجب حرکت رو به عقب در اکسون به سمت جسم سلولی :دینئین

.شودمیپروتئین حرکتی است که موجب حرکت رو به جلو در اکسون :کینزین

)1(گزینه .48

Transverse)نقباض یک شکل عضله اسکتلی داراي دستگاه لوله عرضی به منظور ایجاد ا Tubule)این دستگاه شـامل  .است

.کننـد مـی میوفیبریل را احاطـه  IوAسارکومرهاي میوفیبریل مرز میان نوار هاي انگشتی شکل سارکولما است که فرورفتگی

و دو سیسـترون انتهـایی   Tن مجموعه شـامل یـک لولـه    به ای.استSERهاي انتهایی شبکه سیسترونTدر طرفین هر لوله 

.گوینداست، تریاد یا سه تایی می

)4(گزینه .49

.ین در عضله صاف حضور ندارد و به جاي آن کالمودولین دخالت داردنتروپو•

.در سلول عضله صاف وجود نداردTيلوله•

.عضله صاف فاقد نوار تیره و روشن است•

.ندباشمیZعضالت صاف فاقد نوار •

)2(گزینه .50

هـاي حـاوي تعـداد    هاي پارتیال هرمی شکل و درشت هستند و با میکروسکوپ الکترونی نشان داده شده است که سلولسلول

هـا داراي  سـطح سـلول  .آمیـزي اسـت  هـا در رنـگ  باشند که به دلیـل اسـیدوفیل دیـده شـدن سـلول     زیادي میتوکندري می

هـاي کنـاري مسـئول    سـلول .هاي ترشحی موسـومند مانند که اصطالحا کانالیکولهاي کانال هاي بلند و فرورفتگیمیکروویلی

Hها سطح رو به ماتریکس استخوانی نامنظم و چین خورده اسـت و پروتـون  در استئوکالست.ترشح اسید معده هستند را+

.نمایندبه فضاي خارجی پمپ می

)4(گزینه .51

.یابدول ترشحی در زوائد ترمز تجمع میدر سلول آملوبالست گران

)1(گزینه .52

.باشدمیکمکی TوBاز نوع (MALT)ها در بافت لنفوئیدي همراه مخاط اکثر لنفوسیت
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