
 .دارد وجود همچنان تتراد گذارد می تاثیر اولیه اووسیت بر LH که هنگامی -8

 (7)فصل 

 ریز رونب غدد فعالیت بر که هستند هایی هورمون توسین اکسی و پرولاکتین -9

 (7و  4)فصل  .دارند تاثیر

 شوند، می کشیده پسین هیپوفیز به هیپوتالاموس از که هایی نورون -01

 (4)فصل  .ریزند می خون به را هورمون پسین هیپوفیز در مستقیما

 

 



 درون یفضا با بالا به ثانویه اسپرماتوسیت ساز، اسپرم لوله درون فضای در -00

 (7)فصل .نیستند تماس در ساز اسپرم لوله

 

 .کنند می فعال را ها خوار بیگانه پادتن، کننده ترشح های یاخته همه -01

 (5)فصل 

  .دارد وجود ساز اسپرم لوله خارجی بخش نزدیکی در اسپرماتوگونی -01

 (7)فصل 



 ابتدی برخلاف مزه بی دیابت در اما یابد می افزایش ادرار حجم هردیابتی در -04

 )ترکیبی( .شود نمی وارد ادرار به گلوکز( دو و یک نوع) شیرین

 )ترکیبی( .ندارد انرژی مصرف به نیازی خونی های رگ به هورمون ورود -05

 وجودب فالوپ پهن بخش در ،تشکیل درصورت قطبی جسم دومین درانسان، -01

 (7)فصل  .آید می

 وتئینپر دو این بیشتر پوشانی هم سبب اکتین به میوزین سرهای اتصال -07

 (4. )فصل Zخط  حرکت نه شود می انقباضی

 ترشحات توسط آن تداوم ،LH ترشحات توسط رحم در زرد جسم ایجاد -08

HCG (7)فصل  .شود می کنترل 

 (5)فصل  .شوند می خون جریان وارد ابتدا بلوغ از پس ها لنفوسیت همه -09

 

 



 یبرجستگ دو میان در چهارگانه های برجستگی بالایی سمت در فیز اپی -11

 (4)فصل  .میگیرد قرار بزرگتر

 

 نیجنی های پرده تشکیل در نقشی بلاستوسیت درونی توده های یاخته -10

 (7ندارد. )فصل ( کوریون و امنیون)

 .ارندد نقش انیدرازکربنیک آنزیم فعالیت افزایش در T4 و T3 انسولین، فقط -11

 )ترکیبی(

 (4)فصل  .هستند قندخون کاهنده T4 و T3 انسولین، -11



 که دکن می نفوذ رحم دیواره به قسمتی از جایگزینی هنگام بلاستوسیت -14

 (7)فصل  .باشد می درونی سلولی توده دارای

 (4)فصل  .دارد وجود دراز های سراستخوان نزدیکی در رشد صفحه -15

 

 ایه کاریاخته در اختلال مزه، بی دیابت و( دو و یک نوع) شیرین دردیابت -11

 +ترکیبی(4)فصل  .دارد دنبال به را ادرار حجم افزایش هدف،

 (7)فصل  .دارد قرار جنینی زاینده های لایه اطراف آمنیون -17

 یمتقس و دنا همانندسازی توانایی( کننده تغذیه) فولیکولی های یاخته -18

 +ترکیبی(7)فصل  .دارند



 (7)فصل  .باشد می نیافته تخصص بلاستوسیت، درونی یاخته توده -19

 نه.)آورد می پدید را سفید جسم و یابد می تمایز و تغییر زرد جسم رحم، در -11

  .دباش می لوتئال درمرحله لزوما سفید جسم تشکیل که شود دقت( تکثیر

 (7)فصل 

 اتپروست به سمینال، وزیکول با محتویاتش ادغام از پس بر اسپرم مجرای -10

 (7)فصل  .ریزد می

 اثرات ا،ه پروتئین مصرف دلیل به ایمنی دستگاه باسرکوب شیرین دردیابت -11

 +ترکیبی(4)فصل .یابد می افزایش بیماری

 .داردن بندناف و جفت درتشکیل نقشی( آمنیون) جنینی زاینده های لایه -11

 (4)فصل 

 نافبند و جفت تشکیل کوریون وظیفه و حفاظت و تغذیه آمنیون وظیفه -14

 (7)فصل  .باشد می



 کوچکتر دررحم شده ایجاد حفره رفته رفته دررحم، جایگزینی عمل هنگام -15

 (7)فصل  .شود می

 

 بین رد کوریون، پرده تشکیل و رحم دیواره به بلاستوسیت اتصال درفاصله -11

 (7)فصل  .شود می ایجاد توخالی ای حفره درونی توده های یاخته

 از حاصل های یاخته نه کند می دو میوز ثانویه اووسیت که شود دقت -17

 (7)فصل  !آن تقسیم



 .ندارد FSH و LH کاهش به ربطی هیچ لوتئال دردوره زرد جسم تغییرات -18

 (7)فصل 

 .دهستن متصل هم به همگی ثانویه و اولیه اسپرماتوسیت و اسپرماتیدها -19

 (7)فصل 

 (7)فصل  .ندارند فشرده برخلاف اسپرم ها هسته اسپرماتیدها -41

 ایمنی

 ویروس یا میکروب به هیچگاه (NKC)طبیعی کشنده یاخته و T لنفوسیت -0

 (5)فصل  .شوند نمی متصل

  میکروب غشای به بلکه ندارد آلوده خودی یاخته با کاری مکمل پروتین -1

 می مبارزه بیماریزا عوامل با خون از خارج در هم و خون در هم نوتروفیل: نکته

 (5)فصل  .کند

 می ها میکروب با مبارزه برای خون، درون بر علاوه مکمل های پروتئین -1

 (5)فصل  .شوند خارج هم خون از توانند



 راه به ها آن در شده ریزی برنامه مرگ خاص شرایطی در ها یاخته برخی -4

 رخ شده ریزی برنامه مرگ انسان های یاخته همه برای نیست قرار و افتد می

 (5)فصل  .دهد

 را شده ریزی برنامه مرگ علایم به مربوط شیمیایی مواد که ای هریاخته -5

 )ترکیبی(.شود می درونی هضم هایی پروتئین توسط کند، دریافت

 حاصل خاطره B لنفوسیت خاطره، T یا T تقسیم حاصل خاطره T لنفوسیت -1

 می خاطره B یا B تقسیم حاصل ساز پادتن لنفوسیت و خاطره B یا B تقسیم

 (5)فصل  .باشد

 تهیاخ برروی( ویروس به آلوده) دیده آسیب یاخته از شده ترشح اینترفرون -7

 -8. شود می درآنها ویروس تکثیر از مانع و گذاشته تاثیر خود مجاور سالم های

 هک شود دقت اما باشند توانند می ماکروفاژ یا دندریتی یاخته خوارها، بیگانه

 (5)فصل  .ماکروفاژ یعنی منحصرا خوار درشت

 خط و دوم خط وظیفه سرطانی، های یاخته غشای نسبی درتراوایی اختلال -9

 (5)فصل  .باشد می انسان بدن دفاعی سوم



 متصل میکروب یا ویروس به هیچگاه T لنفوسیت و طبیعی کشنده یاخته -01

 .شوند می متصل میکروب به آلوده یا ویروس به آلوده سلول به بلکه شوند نمی

 (5)فصل 

 توسط باشد، می دفاعی خط نخستین جزء و بوده نمک دارای که ای هرماده -00

 شامل بدن داخلی محیط) .شود می ریخته بدن داخلی محیط از خارج به غددی

 (5باشد( )فصل  می ای یاخته بین مایع و خون

 


