
  

  

  

  
  



 

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



 

 

Decennial Iran Question Bank 
 

  پزشكي ژنتيك IQBبانك سواالت ده ساالنه 
  »دكتري«

  )تشريحي همراه با پاسخنامه(
  
  

  :هاي ي رشته ويژه
  ژنتيك انساني -ژنتيك پزشكي

  
  
  
  
  

  :مولفين و گردآورندگان
  شرمينه حيدري -احمدرضا صالحي

  
  
  
  

              



 
  -1363صالحي، احمدرضا، :   سرشناسه

مـولفين و  ) ... / همـراه بـا پاسـخنامه تشـريحي    (» دكتـري «زشـكي  پ ژنتيـك  IQBسـاالنه   بانك سـواالت ده  : عنوان و نام پديدآور
  .گردآورندگان احمدرضا صالحي، شرمينه حيدري

 .1399،   گروه تاليفي دكتر خليلي: تهران : مشخصات نشر 
 .مصور، جدول، نمودار. : ص412 : مشخصات ظاهري 
  6-367-422-600-978:  شابك 
  فيپا : وضعيت فهرست نويسي 
  .است =IQB= Iran Question Bank''بانك سواالت ايران ''كتاب حاضر از سري كتب  : يادداشت 

  )عالي(ها  ها و تمرين آزمون –پزشكي  ژنتيك:   موضوع
  Medical genetics – Examinations, questions, etc (Higher):   موضوع

  -1367حيدري، شرمينه، :   شناسه افزوده
 155RB/ص2ب2 1397:   بندي كنگره رده
 042/616:   بندي ديويي رده

  5155276 : شماره كتابشناسي ملي 
  

  ) تشريحي همراه با پاسخنامه(» دكتري« ژنتيك پزشكي IQBبانك سواالت ده ساالنه  :نام كتاب
  شرمينه حيدري -احمدرضا صالحي: مولفين و گردآورندگان

  گروه تأليفي دكتر خليلي: ناشر
  1399.  اول: نوبت و سال چاپ
  1000 :شمارگان

  پاپيروس: صحافي و چاپ
  اقبال شرقي: مدير توليد
  هاني افرهاد فر: ناظر فني چاپ

  آرده مريم: مدير فني و هنري
  بيتا اندوژفر: آرايي تايپ و صفحه

  تومان  69000: بهاء
  021-66568621): دفتر مركزي(آموزشگاه دكتر خليلي 
  021- 22856620): شعبه شريعتي(آموزشگاه دكتر خليلي 

  331پالك  –طبقه همكف  –پاساژ فروزنده  –روي درب اصلي دانشگاه تهران  روبه - خيابان انقالب –تهران : فروشگاه
  021 -  66489349 – 021 – 66489375: تلفن

  طبقه اول –ارس مجتمع تجاري پ -جنب سينما پارس –ضلع جنوب غربي ميدان انقالب: مركز پخش
   021 – 66569216: مركز فروش
  0912 – 5508589: مدير فروش

@drkhaliligroupbook www.DKG.ir    drkhaliligroupbook 



 

ؤف ن  ه    :ط

  
  پژوهان و فرهيختگان عزيز دانش

ثمـره تـالش    ،شـدن سـال   نـو  در طول زمستان سعي خـود را نمـوديم تـا بـا تـالش مضـاعف و در آسـتانه       

هـاي اميـد ايـن اثـر خلـق       اكنـون و در بهـار كـه همزمـان بـا رويـش شـكوفه       . را به دستتان برسـانيم خود 

  .هاي تفكري نو در ذهن زيبايتان نموده باشيم شده است اميدواريم كه كمكي به سبز شدن جوانه

رغـم تـالش زيـادي كـه بـراي تهـي بـودن اثـر از ايـراد نمـوديم امـا آمـادگي كامـل بـراي پـذيرش و                 علي

رسـاني بـه انتشـارات مطبـوع اثـر مـا را در ارتقـاء و         ح ايـرادات سـهوي داشـته و اميـدواريم بـا اطـالع      اصال

  .بهبود كيفيت اين اثر ياري نماييد

ايـد از خداونـد    قيـت، سـالمت و سـربلندي را در مسـيري كـه در آن گـام نهـاده       فبراي همگـي عزيـزان مو  

  .منان خواستاريم

  

  

  گروه مؤلفين

  ينه حيدريشرم - احمدرضا صالحي



 
  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  

  

  87-88سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D)آزمون دكتري تخصصي 
  7  ...................................................................................................................................................................................................................  سواالت

  26  ..........................................................................................................................................................................................  پاسخنامه تشريحي
  88-89سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D)آزمون دكتري تخصصي 

  49  ................................................................................................................................................................................................................  سواالت
  67  ..........................................................................................................................................................................................  پاسخنامه تشريحي

  89-90سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D)آزمون دكتري تخصصي 
  87  ................................................................................................................................................................................................................  سواالت

  106  .......................................................................................................................................................................................  پاسخنامه تشريحي
  90-91سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D)آزمون دكتري تخصصي 

  133  .............................................................................................................................................................................................................  سواالت
  151  .......................................................................................................................................................................................  پاسخنامه تشريحي

  91-92سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D)آزمون دكتري تخصصي 
  172  .............................................................................................................................................................................................................  سواالت

  191  .......................................................................................................................................................................................  پاسخنامه تشريحي
  92-93سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D)آزمون دكتري تخصصي 

  215  .............................................................................................................................................................................................................  سواالت
  233  .......................................................................................................................................................................................  خنامه تشريحيپاس

  93-94سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D)آزمون دكتري تخصصي 
  253  .............................................................................................................................................................................................................  سواالت

  270  .......................................................................................................................................................................................  پاسخنامه تشريحي
  94-95سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D)آزمون دكتري تخصصي 

  288  .............................................................................................................................................................................................................  سواالت
  305  .......................................................................................................................................................................................  پاسخنامه تشريحي

  95-96سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D)آزمون دكتري تخصصي 
  324  .............................................................................................................................................................................................................  سواالت

  341  .......................................................................................................................................................................................  شريحيپاسخنامه ت
  96-97سال ژنتيك پزشكي  رشته (Ph.D) آزمون دكتري تخصصي

  365  .............................................................................................................................................................................................................  سواالت
  383  .......................................................................................................................................................................................  پاسخنامه تشريحي



ژنتیک پزشکی و بالینی

هاي زیر در تعیین جنسیت انسان نقش دارد؟یک از ژنکدام.1

1(SOX12(SOX23(SOX34(SOX9

کدام و بر روي چه کروموزومی واقع هستند؟SMAهاي درگیر در ژن.2

1(T TNAIP , SMA 5و بر روي کروموزومq

2(TSMA4ر روي کروموزوم و بq

3(TNAIP 8و بر روي کروموزومq

4(T TNAIP , SMA 8و بر روي کروموزومq

فرزند پسر ایـن  که ایناگر خانمی که پدرش مبتال به بیماري هموفیلی بوده است با مرد سالمی ازدواج نماید، احتمال.3

لی بشود چند درصد است؟خانم نیز مبتال به بیماري هموفی

1(252(503(754(100

چقدر است؟1IVخطر ابتالي جنین در نسل .باشدنامه زیر شخص مبتال داراي یک بیماري مغلوب اتوزومی میدر شجره.4

1(
1

4
2(

1

6
3(

1

12
4(

1
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سواالت  8

راAaمغلوب فرض شود و زن و شوهري هـر دو ژنوتیـپ   (a)رنگ چشم آبی غالب و آلل(A)اياگر آلل رنگ چشم قهوه.5

داراي چشمان آبی باشند چقدر است؟ ها آنسه فرزند اولکه اینداشته باشند، احتمال

1(
1

24
2(

1

22
3(

1

64
4(

1

128

باشد، احتمال %50این بیماري (Penetrance)اگر میزان نفوذ .باشدنامه زیر معرف یک بیماري غالب اتوزمی میشجره.6

درصد است؟به این بیماري چند4IIIابتالي جنین 

1(5/122(253(504(75

رسند؟براساس کدام الگوي توارثی به ارث می)به ترتیب از راست به چپ(هاي زیربیماري.7

Neurofibromatosis , Red blindness , DMD , Rett Syndrome

، غالب اتوزومیX، مغلوب وابسته به X، مغلوب وابسته به Xغالب وابسته به )1

، مغلوب اتوزومی، مغلوب اتوزومی Xاتوزومی، مغلوب وابسته به غالب)2

، غالب اتوزومی X، مغلوب وابسته به Xمغلوب اتوزومی، غالب وابسته به )3

Xغالب اتوزومی، مغلوب اتوزومی، مغلوب اتوزومی، مغلوب وابسته به )4

Aaبا مردي شنوا با ژنوتیپ aaBBزنی ناشنوا با ژنوتیپ .8 Bbوجود هر دوآللکه اینبا فرض.موده استازدواج نB , A

براي شنوائی ضروري باشد، چه درصدي از فرزندان این زوج ناشنوا خواهند شد؟

1(5/122(253(504(75

شوند، چه نام دارد؟واسطه عوامل ژنتیکی مختلفی ایجاد میهاختالالت با عالئم بالینی مشابه که ب.9

1(Heterogeneity2(Pleiotropy3(Phenocopy4(Genocopy

سین داکتیلی عالمت اختالل در کدام یکی از فرایندهاي زیر است؟.10

تقسیم میوز )2تقسیم میتوز )1

Signal)4آپوپتوز)3 Transduction

Digenicمفهوم .11 inheritanceچیست؟

.دهدوکوس مختلف روي میهاي هتروزیگوت در دو لوقتی یک نارسائی به واسطه اثرات افزایشی جهش)1

.دهدتوارث پلکانی بوده و در دو مرحله روي می)2

.توارث دوگانه غالب و مغلوب بوده که به شکل هم زمان روي دهد)3

.صفت مولتی فاکتوریال بوده و الگوي توارثی چند گانه دارد)4

RNAفیزیولوژي را براي کشف /یک از دانشمندان زیر جایزه نوبل پزشکی کدام.12 interferenceاند؟دریافت کرده

1(H. Varmou , M. Bishop2(P. Shap , R. Roberts

3(C. Mello , A. Fire4(H. Temin , D. Baltimore
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شود و کودکـان  به ارث رسیده از مادر، ایجاد می15اي از کروموزوم هاي زیر در اثر حذف در ناحیهیک از سندرومکدام.13

ت یادگیري نیز هستند؟مبتال داراي مشکال

1(Williams –Beuren2(Smith –Magenis

3(Prader –Willi4(Angelman

ژنتر کمها را بسیارترین عاملی که تعداد واقعی ژنمهم.14 Structural)هاي ساختاري از genes)   پیش بینـی شـده در

باشد؟هاي قبل نموده است، کدام میسال

Cisعملکرد عوامل )1 –acting2(Alternative splicing

3(Transversion4(Positive regulation of expression

Rcombination)چه فراوانی نو ترکیبی چنان.15 frequency)باشد، کدام گزینه در خصـوص  %5میان دو لوکوس برابر

میان آن دو لوکوس درست است؟(Linkage)پیوستگی 

.اندم نزدیکروي یک کروموزوم و بسیار به ه)1

.روي یک کروموزوم هستند ولی از یکدیگر فاصله نسبتاً زیادي دارند)2

.روي دوکروموزوم قرار دارند)3

.یا روي یک کروموزوم با فاصله زیاد از یکدیگر یا روي دو کروموزوم مجزا قرار دارند)4

Geneگر یک از موارد ذیل، نشانکدام.16 –pseudogene exchangeاست؟

B2(FAPوفیلی هم)1

3(Cystic Fibrosis4(Steroid 21 –hydroxylase deficiency

Sexبراي PGDاگر قصد .17 selectionشود؟هاي زیر توصیه مییک از ژنداشته باشد، استفاده از کدام

1(AR گیرنده آندروژن

2(SRY

Testis)هاي اختصاصی بیضه همه ژن)3 specific genes)باشنداده میقابل استف.

.باشندهاي اختصاصی تخمدان قابل استفاده میهمه ژن)4

هد که دآزمایشات خون والدین نشان می.خونی داسی شکل شده استاش مبتال به کمفردي بدون سابقه بیماري در خانواده.18

علت بروز بیماري این فرد چیست؟.باشدسی شکل میخونی دافقط مادرش حامل کم

1(Heterogeneity2(Heteroplasmy

3(Double heterozygote4(Uniparental disomy

یک از دانشمندان زیر شد؟کدامنصیب افتخار شناسایی نخستین صفت مندلی .19

1(Thomas Morgan2(Von Tschermak

3(Archibald Garrod4(Victor Mckusick

.دهدروي می...............ید در هاي جددر رابطه با بیماري آکوندروپالزي همه جهش.20

پدري در مرحله اسپرماتوژنز 4کروموزوم شماره )1

مادري در مرحله اووژنز4کروموزوم شماره )2

پدري درمرحله اسپرماتوژنز6کروموزوم شماره )3

مادري در مرحله اووژنز6کروموزوم شماره )4

گردد؟هاي زیر، کدام ژن دچار جهش میدر سندروم.21

Achondroplasia , Hypochondroplasia ,Thanatophoric dysplasia

1(FGFR12(FGFR23(FGFR34(FGFR5
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Handسندروم .22 –foot –genitalاست...............ایجاد شده و الگوي وارثتی آن...............هائی در ژن در اثر جهش.

1(HOXA13 مغلوب وابسته به ،X

2(HOXA13 اتوزومی ، غالب

3(HOXA9 مغلوب اتوزومی ،

4(HOXA9 غالب وابسته به ،X

هاي زیر به ترتیب از راست به چپ کدامند؟الگوي وراثتی بیماري.23

Wilsondisease Barthsyndrome Leighdisease← ←

:راهنمایی

Mt=میتوکندري=XLRمغلوب وابسته بهAR=مغلوب اتوزومی

1(Mt, XLR, AR2(AR, Mt, XLR

3(XLR, AR, Mt4(AR, XLR, Mt

هاي ارثی متابولیسم کربوهیدرات، کدام گزینه زیر درست است؟ در ارتباط با ناهنجاري.24

GSD)بیماري پمپه )1 II)گیردفسفاتاز شکل می-6-از کمبود آنزیم گلوکز.

GSD)ژیرکه فونبیماري )2 I) با الگوي وراثتی مغلوب وابسته بهXرسدبه ارث می.

.گیردگلیکوژن شکل میکننده یا منشعبدهنده از کمبود آنزیم شاخه)4انباشت گلیکوژن نوع (درسن بیماري ان)3

.فسفات الدوالز است-6-عدم تحمل فروکتوز ارثی به دلیل کمبود آنزیم فروکتوز )4

هاي هورلر و هانتر، کدام گزینه درست است؟در خصوص سندروم.25

.اکاریدوز است و الگوي وراثتی آن مغلوب اتوزومی استسندروم هورلر شدیدترین موکو پلی س)1

.سندروم هانتر شدیدترین موکو پلی ساکاریدوز است و الگوي وراثتی آن مغلوب اتوزومی است)2

.سندروم هانتر نوع یک شدیدترین موکو پلی ساکاریدوز است و الگوي وراثتی آن غالب اتوزومی است)3

.استXپلی ساکاریدوز است و الگوي وراثتی آن مغلوب وابسته به ترین موکویففسندروم هورلر خ)4

افتد؟در اثر نقص عملکرد کدام اندامک سلولی اتفاق میZellwegerسندروم .26

سانتروزوم)4دستگاه گلژي)Peroxisome3)2میتوکندري)1

افراد ناقل تاالسـمی باشـند، احتمـال    %10اگر در جمعیت .نامه زیر، افراد مبتال دچار تاالسمی ماژور هستنددر شجره.27

چقدر خواهد بود؟1IIIتقریبی ابتالي جنین

1(
1

40
2(

1

60
3(

1

80
4(

1

160

ی کدام گزینه صحیح است؟در مورد الگوي وراثتی مغلوب اتوزوم.28

هر بچه در هر بارداري حامل باشد که ایناگر هر دو والد حامل باشند، خطر)1
3

4
.است

.کندو پیروي میگاز این الGorlinسندروم )2

.شودافراد مبتال مشاهده می)صورت افقیهب(به طور معمول در یک نسل )3

.شوندنسبت به زنان مبتال میتري بیشلمردان به احتما)4

III
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کدامند؟)به ترتیب از راست به چپ(هاي زیر الگوي وراثتی بیماري.29

Androgeninsensitivity Porphyria var iegata Slysyndrome← ←

X، مغلوب اتوزومی، غالب وابسته به Xمغلوب وابسته به )1

، غالب اتوزومی Xمغلوب اتوزومی، غالب وابسته به )2

، غالب اتوزومی Xابسته به غالب اتوزومی، مغلوب و)3

Xمغلوب اتوزومی، غالب اتوزومی، مغلوب وابسته به )4

دهد؟زا از پدر به فرزندان رخ میدر زمان انتقال ژن بیماريAnticipationهاي زیر، ها یا ناهنجاريیک از بیماريدر کدام.30

1(Fragile X syndrome2(Myotonic dystrophy

3(Huntington chorea4(Bloom syndrome

Recurrenc)احتمال رخداد دوباره ترین بیشدر کدام گزینه.31 risk)اسکیزوفرنی وجود دارد؟

فرزند با دو والد بیمار )2فرزند با یکی از والدین بیمار )1

خواهر و برادر بیمار )4دو قلوي همسان )3

گردد؟کلینیکی زیر میهايیک از حالتحذف سه ژن آلفاگلوبین باعث بروز کدام.32

1(Hb Bart

2(HbH

3(Hydrops fetalis

.شودکند و بیماري ایجاد نمیها را جبران میحضور کپی چهارم از ژن آلفا، این حذف)4

Lysosomalدر کدام ناهنجاري .33 storageشود؟زیر آنزیم لیزوزوم اشتباهاً از سلول ترشح می

1(I –cell disease (Mucolipidosis II)

2(Hurler (MPS I)

3(Gaucher (Mucolipidosis I)

4(Hunter (MPS II)

Assortativeاتوزومی مغلوب، (Deafness)در خصوص کري .34 mating     چـه اثـري بـر روي فراوانـی|(Frequency)

هاي بیمار دارد؟نسبی هموزیگوت

1(Small decrease2(Small increase

3(Large decrease4(Large increase

35.Bilateral acoustic schwannomaهاي زیر است؟یک از بیمارياز جمله عالئم بالینی کدام

1(Neurofibromatosis type 1

2(Neurofibromatosis type 2

3(Tuberous sclerosis

4(Retinoblasoma

Gainهاي زیر به علت یک از بیماريکدام.36 of functionآید؟به وجود می

1(Charcot –Marie –Tooth disease

2(Duchenne Muscular Dystrophy

3(Becker Muscular Dystrophy

4(Lesch –Nyhann disease
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رسد؟هاي زیر براساس کدام الگوي وراثی به ارث میبیماري.37

)ترتیب را از راست به چپ در نظر بگیرید(

Citrulinemia Homocystinuria Hyper argininemia← ←

، مغلوب اتوزومی، غالب اتوزومی غالب اتوزومی)1

X، غالب وابسته به Xغالب اتوزومی ، مغلوب وابسته به )2

مغلوب اتوزومی، مغلوب اتوزومی، مغلوب اتوزومی )3

Xمغلوب اتوزومی، مغلوب اتوزومی، غالب وابسته به )4

در انسان در ارتباط با کدام سندروم زیر است؟TBX5ژن.38

1(Renal coloboma2(Denys –Drash

3(Beckwith –Wiedmann4(Holt –Oram

ژنتیک سرطان

گیرد؟هاي مطرح در سرطان قرار میجزء کدام دسته از ژنNF1ژن.39

1(Signal transduction

2(Growh factors

3(DNA repairs

4(Transcription factors

Lossهاي جهش.40 of functionژن گردد؟سلول میموجب کدام اختالل درRb1در

cyclinغیرفعال شدن )1 Dیجه غیرفعال شدن تو در نCDK4

وارد شدن سلول به آپوپتوز )2

تقسیم شدن کنترل نشده سلول )3

2Eآزاد نشدن )4 F Complex و در نتیجه وارد نشدن سلول به مرحلهS

شود؟میBloomنقص کدام سیستم ترمیم، باعث سندرم .41

1((Base Excision Repair) BER

2((Nucleotide Excision Repair) NER

3(mismatch

بعد از همانند سازي )4

شود؟تراتوماي تخمدان در کدام حالت تشکیل می.42

1(46, XXهاي منشاء پدري با همه کروموزوم

2(46, XXهاي منشاء مادري با همه کروموزوم

3(69, XXXعی با اسپرم دیپلوئیددر اثر لقاح تخمک طبی

4(46, XXهاي جنسی منشاء مادري با کروموزوم

گیر کدام مورد است؟گیر و سرطان تخمدان تکدر تکوین سرطان پستان تک)ژن جدید(یک عامل بالقوه کلیدي .43

1(BRCA12(BRCA52

3(HPC14(EMSY

44.Del (13) (q شود؟موجب پیدایش کدام سرطان زیر می(14

AML)2وبالستومانر)1

3(ALL4(رتینوبالستوما
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...............هاي مبـتال بـه بیمـاري   از خانواده...............کند و در حدودرا رمزدهی می...............یکRETپروتوانکوژن .45

Loss)هاي فقدان کارکرد جهش of Function)باشندرا دارا می.

هیرشپرونگ ،%100،کیناز سطح سلولیتیروزین )1

هیرشپرونگ ،%50،تیروزین کیناز سطح سلولی)2

سرطان پاپیلري کلیه ،%50مل رشد، گیرنده عا)3

سرطان پاپیلري کلیه ،%10گیرنده عامل رشد، )4

به لوکوس زنجیره...............از بازوي بلند کروموزوم...............ت کودکان مبتال داراي جابجایی ژنلنفوم بورکیت در اکثری.46

.است...............ایمونوگلوبولین در کروموزوم...............

1(c –myc،8 ،142، سنگین(c –myc،8 ،12، سبک

3(c –myb،12،84، سنگین(c –myb،14 ،8، سبک

ژنایک محصول کدام.47 باشد؟شکل تیروزین کیناز میه هاي کایمري بز

1(EWS –FLI12(EWS –ERG

3(FUS –ERG4(BCR –ABL

شود؟با کدام مکانیسم فعال میتر بیشERBB2ژن.48

1(Amplification2(Point mutation

3(Chromosomal rearrangement4(Translocation

.با فرضیه(LOH)از دست رفتن هتروزیگوسیتی .49 . .. . . . .. . . . . . .است و منجر به یافتن . . .. . . . .. . . . . . .ودشمی.

ها نادسون سازگار، انکوژن"دو ضربه")1

(TSG)هاي بازدارنده تومور نادسون ناسازگار، ژن"دوضربه")2

هافرامنی سازگار، انکوژن–لی"چند سرطان–چند ژن")3

(TSG)هاي بازدارنده تومور نادسون سازگار، ژن"دو ضربه")4

م است؟ژنی گلیکو پروتئینی سرطان تخمدان کداشاخص آنتی.50

1(APC2(PTEN3(PTCH4(CA125

ژنITDجهش .51 Prognostic)عنوان عامل پیش آگهی هبFLT3در factor)شود؟در کدام سرطان خون زیر دیده می

1(CML2(AML3(ALL4(CLL

در خصوص ژنتیک سرطان، کدام گزینه زیر درست است؟.52

.دتواند به تومورزایی منجر شوآپوپتوز ناقص نمی)1

.در معرض خطر باالي سرطان هستند2BRCAمردان با جهش دودمان زایا در )2

.کافی است تا موجب سرطان کولورکتال شودAPCجهش در ژن )3

.شودئوکروموسیتوما به وفور در سندروم گورلین دیده میف)4

68سالگی، مادر وي در 52زیرا خواهر وي در .ی نگران استکند و خیلخانمی به شما بعنوان مشاوره ژنتیک مراجعه می.53

در مرحله اول بررسی این خانم، کدام گزینه .اندسالگی مبتال به سرطان پستان شده34سالگی و خواهر همسر وي در 

شود؟زیر پیشنهاد می

انجام سریع تست مولکولی )1

يگونه خطر بروز بیماراطمینان دادن از عدم وجود هیچ)2

هاي فامیل پرسش در خصوص نژاد و سایر سرطان)3

انجام سریع کاریوتایپ)4
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در ارتباط با ژنتیک سرطان، کدام گزینه زیر صحیح است؟.54

.کننده نیستهاي شایع کمکهاي سرطان، در یافتن علت سرطانهاي درگیر در سندروماطالعات ژن)1

.کندی بصورت مغلوب عمل میوراثت غالب داشته ولgermlineمعموالً جهش )2

.توان استفاده کردبراي بررسی جهش سوماتیک، از هر نمونه بالینی می)3

.باشدنیاز به نمونه اسپرم یا تخمک میgermlineبراي بررسی جهش )4

در ارتباط با ژنتیک سرطان، گزینه درست کدام است؟.55

.گی آغاز شودغربالگري براي رتینوبالستوما باید در سومین سال زند)1

.درگیر است(MEN)هاي نئوپالزي اندوکرین چندگانه در همه شکلRETپروتوانکوژن )2

.رخداد یک جهش در یک انکوژن است(LOH)از دست رفتن هتروزیگوتی )3

Peutzدر سندروم )4 –JehgersوHHPCCخطر سرطان تخمدان وجود دارد.

یک از جمالت زیر صحیح است؟کدام.56

هـاي سـوماتیک، فعـال و    انسان و در اکثریت باالیی از بافت(germline)هاي رده زایشی از در درصد ناچیزي از سلولتلومر)1

.پایدار است

GCتکراري ساده غنی از اولیگونوکلئوتیديها شامل یک توالی تلومراز در یوکاریوت)2 –richاست.

.اندشده)حفظ(نسانی در خالل تکامل زیستی به شدت ابقاء هاي ابر خالف سانترومرها، توالی تلومري کروموزوم)3

.هاي مختلف پستانداران کامالً متفاوت استتوالی چهار نوکلئوتیدي تکراري ساده تلومر در گونه)4

شود؟ناپایداري کروموزومی در کدام بیماري دیده می.57

مننژیوما )2آنمی فانکونی )1

3(Ewing sarcoma4(ت لنفوم بورکی

ایمونوژنتیک

Tهاي گیرنده در مورد ژن.58 cellکدام گزینه درست است؟

.کنندبادي را تولید میبخشی از مولکول، آنتی)1

.کننداز طریق نو ترکیبی سوماتیک، گوناگونی بسیار ایجاد می)2

.قرار دارند6بر روي بازوي کوتاه کروموزوم )3

Somaticبه دلیل ها آنگوناگونی باالي)4 hypermutationاست.

رسد؟به ارث میHeterogeneityهاي زیر به شکلیک از بیماريکدام.59

1(Bruton- type Agamaglubulinemia2(Swiss –type Agamaglubulinemia

3(Severe Combined Immuno Deficiency4(hyper –IgM syndrome

کدام پاسخ درست است؟Bدر خصوص سلول لنفوسیت .60

.کندتولید میIgچند نوع مولکول Bول سل)1

naïveفقط توسط سلول IgMسنتز ابتدایی )2 Bشودانجام می.

naïveتوسط سلول IgDوIgMسنتز )3 Bشودانجام می.

naïveتوسط سلول IgEسنتر )4 Bشودانجام می.

در رابطه با ژنتیک ایمنی، کدام گزینه درست است؟.61

1(SCIDواره یک بیماري ارثی شدید نیستبر خالف نامش، هم.

.ها درجوار یکدیگر قرار دارندهاي متفاوت سبک و سنگین ایمینوگلوبولین در ژنوم انسانهاي زنجیرهژن)2

.شدید شایع استبطلهاي باکتریایی فرصتجورج، عفونتدر سندروم دي)3

.ندنکاختالالت خود ایمنی از الگوي وراثت غالب اتوزومی پیروي می)4
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2نوع HLAنقص در .62 3DR / DRشود؟هاي زیر مییک از بیماريموجب بروز کدام

1(Ankylosing Spondylitis2(Celiac disease

3(Hemochromatosis4(Systemic Lupus Erythromatosis

ها بادي انسانی، به ترتیب روي کدام کروموزومدر زنجیره سنگین آنتیλو المبداκهاي سبک کاپاژن مربوط به زنجیره.63

قرار دارند؟

1(2،22،142(14،2،22

3(22،2،144(14،22،2

در خصوص بیماري ایدز، کدام گزینه زیر درست است؟.64

.پذیر نیستژنوم ویروس ایدز معموالً جهش)1

.شودعامل عدم ایجاد بیماري در افراد خاص میCCR5اي گیرنده هاي نقطهجهش)2

.شودهاي سیتوتوکسیک، موجب آپوپتوز میبه سلولHIVباند شدن )3

.شود، عامل عدم ایجاد بیماري در افراد خاص میCCR5گیرنده missenseجهش )4

گزینه زیر درست است؟، کدامRhesusدر ارتباط با مبانی مولکولی گروه خونی .65

Cدو لوکوس)1 , Eبراي دو ژن این سیستم وجود دارد.

.شودمردم دیده میتر بیشدرEلوکوس )2

Tripletیک )3 repeat expansionهاي عامل تفاوت آنتی ژنe , Eاست.

.باشدعامل تفاوت این دو نوع آنتی ژن میcوCهاي اول ژن هاي موجود در اگزونجهش)4

رسد؟چگونه به ارث میLymphoproliferativeسندروم نقص ایمنی وراثتی .66

Xمغلوب وابسته به )X2غالب وابسته به )1

مغلوب اتوزومی)4غالب اتوزومی)3

سیتوژنتیک 

Fragileچه نسبتی از دختران یک زن ناقل موتاسیون کامل.67 –Xماندگی خفیف ذهنی خواهند بود؟ال به عقبمبت

درصد 30)2رصد د50)1

بینی نیست قابل پیش)4درصد 25)3

آید؟میوجود بهدر نتیجه کدام اختالل ژنتیکیDiGeorgeسندروم .68

22بازوي بزرگ کروموزوم(Microdeletion)ریز حذف )1

5حذف بازوي نزدیک کروموزوم )2

22به بازوي کوچک کروموزوم Yجایی بازوي کوچک جابه)3

22بازوي بزرگ کروموزم واژگونی)4

Markerجهت شناسایی منشاء یک .69 chromosomeکدام تکنیک بهتر است؟

1(Q –banding2(G –banding

3(Chromosome Painting4(Reverse painting

Pericentricبـراي تشـخیص واژگـونی کرومـوزومی از نـوع      (FISH)بهترین روش هیبریداسیون فلورسانس در جا .70

inversionباشد؟یک از موارد ذیل میکدام

1(Interphase FISH2(Sub –telomeric FISH

3(M –FISH4(COD –FISH
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توالی خاص کروموزومی در روش پروب.71 شود؟بیشتردر تشخیص چه مواردي استفاده میFISHهاي 

Microdeletionهاي سندروم)132تریزومی )1

فلتر م کالینوسندر)4م ترنروسندر)3

Criعامل سندروم .72 du chat , Wolf –Hirschhornچیست؟

15و14هاي اي به ترتیب در کروموزومجهش نقطه)1

2(microdeletion15و14هاي در کروموزوم

3(microdeletion5و4هاي در کروموزوم

5و4هاي اي در کروموزومجهش نقطه)4

م، و دیر هنگام فراوانی اختالالت کروموزومی به ترتیب چند درصد تخمین زده شده است؟خود زود هنگاهاي خودبهدر میان سقط.73

60و5)54و60)303و4)402و30)1

Gدر.74 –banding هر باند تقریبـاً چـه   .باند در هر ست هاپلوئیدي وجود دارد400-500داراي کیفیت باال که حدود

گیرد؟را در بر میDNAطولی از 

مگاباز 2-4)2مگاباز 3-1)1

مگاباز 9-11)4مگاباز 8-6)3

Flowدر مورد محدودیت عمده فلوسایتومتري براي تهیه .75 karyotypeهاي زیر صحیح است؟یک از گزینهکدام

Cهاي گروه عدم تفکیک کروموزوم)1

Eهاي گروه عدم تفکیک کروموزوم)2

Bهاي گروه عدم تفکیک کروموزوم)3

Dهاي گروه عدم تفکیک کروموزوم)4

هاي هیداتی فورم کدام گزینه درست است؟درباره مول.76

.شودکروموزومی با دو اسپرم ایجاد می23یک مول کامل از لقاح یک تخمک)1

.کروموزوم بوده و منحصرا منشاء مادري دارند46هاي کامل داراي مول)2

.دن به کوریوکارسینوم مهاجم را دارندهاي کامل توانایی بدخیمی و تبدیل شمول)3

.کروموزوم هستند که منشا پدري دارند23هاي ناقص داراي عموم مول)4

کدام گزینه درست است؟SRYدرباره .77

.وجود داردSRYهاي بازي ، توالیXXدر مردان )1

.، بارور بوده و داراي کاریوتایپ غیرطبیعی هستندXXمردان )2

.گزارش نشده استSRYهاي بازي هایی در توالیها یا حذف، جهشXYدر زنان )3

.شودمنتقل میXهمیشه به کروموزوم XXدر مردان SRYهاي ژن)4

، گزینه درست کدام است؟Xدرباره فرآیند غیرفعال شدن کروموزوم .78

.دهدؤنث رخ میاین فرآیند، در اوایل هفته اول از سه ماهه دوم بارداري و در جنین داراي جنسیت م)1

.مانندغیرفعال است، زنده میها آنطبیعی درXساز که کروموزوم هاي بنیادي خونتنها آن دسته از سلول)2

.دهندغیرفعال شوند، نصف زنان عالئم نشانگان ترنر را نشان میXها در کروموزوم چنانچه همه لوکوس)3

.دشوبیان میXتنها از کروموزوم فعال XISTژن)د
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در ارتباط با دوقلوها، کدام گزینه درست است؟.79

.درصد از دوقلوهاي به هم چسبیده مذکر هستند75حدود )1

.شودبه دوقلوهاي به هم چسبیده منجر می)بارداري42پس از روز (تقسیم دیرهنگام )2

.از خود نشان دهندتفاوت آشکاريXتوانند در غیرفعال شدن کروموزوم می(MZ)دوقلوهاي مونث تک تخمی )3

.بین افزایش سن مادر و افزایش احتمال دوقلوي دو تخمکی، هیچ ارتباطی مشاهده نشده است)4

روش.80 Comparativeدر Genomic Hybridization (CGH)هاي متافازيبا سلول..............مخلوطی از...............

.شوندهیبرید می

1(DNAهاي سبز و قرمز، مورد آزمایش فلوروکرومي نرمال نشاندار شده با

2(DNAهاي سبز و قرمز، نرمال ي مورد آزمایش و نرمال به ترتیب نشاندار شده با فلوروکرم

3(DNAهاي سبز و قرمز، مورد آزمایش ي مورد آزمایش و نرمال به ترتیب نشاندار شده با فلوروکرم

4(DNAهاي سبز و قرمز، نرمال وکرمي مورد آزمایش نشاندار شده با فلور

صحیح است؟Xهاي زیر در مورد اختالالت ساختاري مربوط به کروموزوم یک از گزینهکدام.81

.شودهاي بازوي کوتاه سبب ابتالء به سندروم ترنر میایزوکروموزم)1

.شودهاي نواري میها فقط موجب تخمدانXحلقوي بودن یکی از )2

.شودها سبب ابتالء به سندروم ترنر میXزحذف بازوي بلند یکی ا)3

.شودها سبب ابتالء به سندروم ترنر میXحذف بازوي کوتاه یکی از )4

باشد؟هاي موزائیسم زیر در سندروم ترنر نادرتر مییک از حالتکدام.82

1(46, Xi (Xq)2(45, X

3(45, X/ 46 , XY4(46, XX / 46, (Xp)

T)زیر در مورد روش نواربندي هاي یک از گزینهکدام.83 –banding) Tبراي نواحی کروموزومی درست است؟

.نواحی هتروکروماتینی که فاقد ژن هستند)1

.نواحی غنی در ژن که اکثراً در کیاسماي میوزي دخیل هستند)2

.هستندATازهاي نواحی سانترومري که غنی از ب)3

.هستندrRNAهاينواحی سازماندهی هستک که غنی از ژن)4

باشد؟میChimerismهاي کروموزومی زیر بیانگر یک از وضعیتکدام.84

1(46, XX / 46, XX, t (21 /21)2(46, XX / 46, XY

3(46, XX / 46, Xi (Xq)4(46, XX /47, XXX

,45فردي با کاریوتیپ .85 XY, t (21 / کند؟چند نوع گامت در مرحله اسپرماتوژنز تولید می(14

1(22(43(54(6

تواند تولید نماید؟چند نوع گامت میXYYیک فرد مبتال به سندروم .86

یک )4دو)3سه )2چهار )1

تر است؟کوچکی یا فقدان چشم در کدام تریزومی زیر شایع.87

1(132(163(184(21

ارش شده است؟گزتر بیشخوديهاي خودبهیک از اختالالت کروموزومی زیر در سقطنقش کدام.88

ها تریزومی)2ها منوزومی)1

هاتترا پلوئیدي)4ها تري پلوئیدي)3



سواالت  18

,46بیماري .89 XX Malesیک از موارد زیر است؟نتیجه وقوع نوترکیبی تصادفی درکدام

اسپرماتوژنزIIمیوز )2اسپرماتوژنز Iمیوز )1

اووژنزIIمیوز )4اووژنزIمیوز )3

هاي هومولوگ در طی تقسیمات میوز و میتوز کدام قسمت از کروموزم ضروري است؟حیح کروموزومبراي جدا شدن ص.90

1(Telomeres2(Centromers

3(Kinetochores4(Chromatids

سانتریک شود؟هاي ديهاي کروموزومی زیر ممکن است منجر به کروموزومجائییک از جابهکدام.91

1(Robertsonian Translocation

2(Reciprocal Translocation

3(Pericentric Inversion

4(Paracentric Ineversion

تر است؟هاي زیر شایعیک از کروموزمدر کدام(Heteromorphism)هترومورفیسم .92

1(122(143(94(19

گردد؟هاي کروموزمی زیر موجب پیدایش تومور ویلمز مییک از کاریوتایپکدام.93

1(46,XY,11p2(46,XY,7 p

3(46,XY,4 p4(46,XY,5p

Xهاي کروموزومی زیر یک از وضعیتدر کدام.94 –inactivationگیرد؟ صورت انتخابی صورت میبه

1(46, XX , i (21q , 21q)

2(46, X, i (Xq)

3(45, X / 46, XX

4(47,XXY / 46, XY

آید؟میوجود بهدر نتیجه کدام اختالل ژنتیکیDiGeorgeسندروم .95

22بازوي بزرگ کروموزوم (Microdeletion)ریز حذف )1

5حذف بازوي بزرگ کروموزوم )2

22به بازوي کوچک کروموزوم Yجایی بازوي کوچک جابه)3

22بزرگ کروموزوم واژگونی بازوي)4

Pericentricبـراي تشـخیص واژگـونی کرومـوزومی از نـوع      (FISH)درجـا  رین روش هیبریداسیون فلورسانستبه.96

inversionباشد؟یک از موارد ذیل میکدام

1(Interphase FISH2(Sub –telomeric FISH

3(M –FISH4(COD –FISH

ژنتیک جمعیت 

فراوانی .اتوزومی استمغلوب زار نفر یک نفر مبتال به یک بیماري ه250هاردي واینبرگ از هر در جمعیتی در تعادل.97

ناقلین در این جمعیت حدوداً چقدر است؟

1(
1

25
2(

1

50
3(

1

250
4(

1

500
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واینبرگ الزم است؟–تعادل هارديکدام گزینه زیر براي پیروي جمعیت از.98

.جهش جدیدي در جمعیت رخ ندهد)1

.اندازه جمعیت نسبتاً کوچک باشد)2

.گیري در جمعیت تصادفی نباشدجفت)3

.نوتیپ خاصی وجود داشته باشدانتخاب علیه ژ)4

LODايدر مطالعه.99 score ،گزینه درست در خصوص محاسبه گردیده است3و با مارکر دیگر، 4یک ژن با یک مارکر ،

این مشاهده کدام است؟

.استتر کمفاصله مارکر دوم تا ژن مورد نظر)1

.دارد(Linkage)ژن با هر دومارکر پیوستگی )2

.است%12احتمال رخداد نوترکیبی برابر )3

.از مارکر دوم است)ترچند شکلی(تر مورفیکمارکر اول پلی)4

یماري با وراثت غالب اتوزومی و کشنده یک روش درمانی موجب درمان و زنـده مانـدن   اگر در دوران کودکی در یک ب.100

مبتالیان گردد، پس از چند نسل، کدام گزینه در خصوص این بیماري درست است؟

.یابدبرند کاهش میتعداد کودکانی که بیماري را به ارث می)1

.میرند بسیار متغیر استنسبتی از کودکان مبتال که می)2

.ماندمیرند ثابت باقی میتعداد افرادي که از بیماري می)3

.یابدتعداد کلی مبتالیان کاهش می)4

یابد؟یک از عوامل زیر افزایش میهتروزیگوسیتی در یک جمعیت با افزایش کدام.101

مهاجرت )2دریفت ژنتیکی )1

مرگ و میر)4ازدواج خویشاوندي )3

ايامعهدر جCFاگر فراوانی بیماري .102
1

2500
از ازدواج اول خـود داشـته   CFباشد و خانمی فرزندي مبتال به بیماري 

باشد، احتمال ابتالي فرزندحاصل از ازدواج دوم این خانم با یک مرد سالم چقدر است؟

1(
1

25
2(

1

50
3(

1

100
4(

1

250

Linkageعلت این که به جاي .103 equilibrium     بین آلل بخصوصـی از مـارکر و ژن عامـل بیمـاريdisequilibrium

شود چیست؟مشاهده می

نسبتاً جدید بودن جهش مورد نظر در آن جامعه )1

هاي مارکر مورد نظربودن تعداد آللکم)2

3(informative نبودن مارکر در آن خانواده

بین ژن مورد نظر و مارکر در آن خانواده linkageعدم وجود)4

ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی 

کدام گزینه صحیح است؟Meltingدر رابطه با دماي .104

.بستگی داردCpGبه متیالسیون )1

.ارتباط داردGCبه محتواي )2

.گی نداردب بافر هیبریداسیون بستبه ترکی)3

.هاي مونو واالن بستگی نداردبه غلظت کاتیون)4
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کدام عبارت صحیح است؟Enhancerدر رابطه با .105

.کندرا تقویت میEnhancerت یو پروموتر فعالEnhancerبین Insulatorحضور )1

.کندباشد، بهتر ژن را تقویت میتر کمهر چه فاصله آن با ژن)2

.دهدزوم دیگر عملکرد تنظیمی خود را انجام میمعموالً از روي کرومو)3

.ر مشترك هستندهاي تنظیمی آن با پروموتز توالیبسیاري ا)4

106.C-valueچیست؟

Gدرصد بازهاي )1 , C در یک مولکولDNA

در ژنوم یک گونه CpGهاي تکرار شونده درصد توالی)2

در ژنوم هاپلوئید یک گونه DNAمقدار کل )3

چیدگی ژنتیکی یک گونه شاخص پی)4

transکدام عامل زیر .107 –actingاست؟

1(Silencer2(Enhancer

3(Promoter4(Transcription factor

جا شوند؟در ژنوم پستانداران جابهLINEهاي دهد توالیکدام مکانیسم اجازه می.108

1(Conservative transposition

2(Retrotransposition

3(Tandem endo duplication

4(Sister chromatid exchange

هاي زیر براي شناسایی یک ژن بزرگ داراي جهش، که جهش آن شناخته شده نیست، براي تشخیص یک از روشکدام.109

تر است؟پیش از تولد قابل انجام

1(Linkage analysis2(Southern blot

3(PCR –RFLP4(Multiplex –PCR –ARMS

کدام اسید آمینه ممکن است قرار گیرد؟UGAتوقف ونهاي داخل هسته، به جاي کددر برخی ژن.110

1(Leucine2(Arginine

3(Selenocysteine4(Glutamine

صحیح است؟mRNAدرCap1کدام عبارت در خصوص .111

.بدون گروه متیل استcapیک مولکول )1

.با دو گروه متیل استcapیک مولکول )2

.هاستدرپروکاریوتcapین نوع ترشایع)3

.هاي تک سلولی استدر یوکاریوتcapترین نوع شایع)4

polyوجود که اینبراي.112 A بتواندmRNAرا از تجزیه مصون بدارد، کدام عامل دیگر ضروري است؟

1(Poly T2(RNase H

3(eIF2G4(Poly A Binding Protein

گویند؟کنند، چه میرا در موجودات مختلف کد میهاي مرتبطهایی که پروتئینبه ژن.113

1(Orthologs2(Heterologs

3(Homologs4(Paralogs
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