زمان 25:دقیقه

تعداد سوال30:
ְآزمون دستگاه پوست مورخ90/4/6:
--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1ترشحبت کذاِیک از أٛاع ؼذد عرلی بٛدار ٚ ٚابطتٗ بٗ ضٓ ِی ببشذ؟
ة -آپٛکریٓ Apocrine
اٌؿ٘ -رٚکریْ Merocrine
د -ضرِٔٛیٛش Ceremonious
ج -ای کریٓ Eccrine
 - 2کذاِیک از ِٛارد زیر درببرٖ اٌمبء ٌرز عی ضرِب صحیح اضت؟
اٌؿ -بذٔببي تحریک  ٚاـسایش ـعبٌیت ٔبحیٗ ٘ Preopticیپٛتبالِٛش ایجبد ِی شٛد.
ة -ببعث اـسایش ـعبٌیت ریتّیک عضالت ِخغظ ِی گردد.
ج -بذٔببي تحریک ٔبحیٗ خٍفی – داخٍی ٘یپٛتبالِٛش  dorsainternalایجبد ِی شٛد.
د -ببعث اـسایش تٌٛیذ حرارت  10-15برابر شرایظ ٔرِبي ِی گردد.
 -3عی تغببك در ِحیظ گرَ  ٚخشک چٗ تؽییری در رٔٚذ تعریك ِ ٚحتٛیبت آْ ِالحظٗ ِی شٛد؟
اٌؿ -حجُ تعریك اـسایش یبـتٗ  ٚضذیُ آْ ُ٘ بیشتر ِی شٛد.
ة -حجُ تعریك تؽییری ٔکردٖ  ٚضذیُ  ٚکٍر آْ ُ٘ کب٘ش ِی یببذ
ج -حجُ تعریك اـسایش یبـتٗ  ٚضذیُ  ٚکٍر آْ ُ٘ کب٘ش ِی یببذ.
د -حجُ تعریك کب٘ش یبـتٗ  ٚضذیُ  ٚکٍر آْ ُ٘ کُ ِی شٛد.
 - 4در کذاِیک از اختالالت زیر پٛضت ٔٛزاد در اثر اصغکبک  ٚتّبش بب ٌببش دچبر شکٕٕذگی ٚ
تبٚي ِی شٛد؟
ة -اپیذرٌِٛیس بٌٛٛز
اٌؿ -کٛتیص الکطب
دِ -برـبْ
ج-اضتئٛژٔس ایّپرـکتب
 - 5کذاَ آٔسیُ برای اتصبالت دضّٛزیٓ (دزِٛزیٓ) در ضبختّبْ اٌطتیٓ الزَ اضت؟
ة -پرٌٚیً ٘یذرٚکطیالز
اٌؿٌ -یسیً اکطیذاز
د -پراٌطتیٓ پپتیذاز
جٌ -یسیً ٘یذرٚکطیالز
 - 6تّبَ اضیذ٘بی آِیٕٗ زیر در ضبختّبْ اٌطتیٓ ٚجٛد دارٔذ بجسء؟
د٘ -یذرٚکطی ٌیسیٓ
ج -آالٔیٓ
ة٘ -یذرٚکطی پرٌٚیٓ
اٌؿ -گٍیطیٓ
داَ آٔسیُ اضت؟
 - 7تیرٖ شذْ پٛضت بعٍت اثر ٔٛر ِبٚراء بٕفش در خٛرشیذ بر رٚی ک
اٌؿ -ـٕیً آالٔیٓ ٘یذرٚکطیالز ة -تیرٚزیٓ دکربٛکطیالز
د -ردٚکتبز
ج -تیرٚزیٕبز
-8

کذاَ ـرَ ٚیتبِیٓ  Aدر ضٕتس برخی از گٍیک ٛپرٚتئیٕٙب  ٚپرٚ

تئٛگٍیکبٔٙب ٔمش دارد؟
ة -رتیٕبي ))Retinal dehyde
اٌؿ -رتیٕٛي ))Retinol
اضی( )Retinoic acidد -رتیٕبي ـطفبت ()Retinal Phosphate
ج -رتیٕٛئیک د

 -9برای تشخیص کّبٛد رٚی )ِ )Zincعّٛالًٌ کذاَ آٔسیُ را أذازٖ گیری ِی کٕٕذ؟
ة -گٍٛتبتی ْٛردٚکتبز
اٌؿ -گٍٛتبتی ْٛپراکطیذاز
د -اضیذ ـطفبتبز
ج -آٌکبٌیٓ ـطفبتبز
-10ؼٍظت ببالی کذاِیک از ِٛاد زیر ببعث ٔبراحتیٙبی عصبی در بیّبری پٛرـیریب ِی ببشذ؟
ة -دٌتب آِیٌٌٕٚٛٛیٕیک اضیذ
اٌؿ -اٚرٚپٛرـٛریٕٛژْ
د -ضٛکطیٕبي COA
ج -پرٚتٛپٛرـٛریٕٛژْ
-11کذاَ ـرَ از ٚیتاِیٓ  Eبیشتریٓ ـعبٌیت را دارد؟
ج -ال (گبِب) د-
ة( ß -بتب)
اٌؿ( α -آٌفب)

( δدٌتب)

 -12کرب٘ٛیذرات ٘ب برای اتصبي بٗ کالژْ بٗ کذاِیک از اضیذ٘بی آِیٕٗ زیر در ضبختّبْ کالژْ ٔیبز
دارٔذ؟
د٘ -یذرٚکطی ٌیسیٓ
ج٘ -یذرٚکطی پرٌٚیٓ
ةٌ -یسیٓ
اٌؿ -پرٌٚیٓ
-13کذاَ ضٍٛي ٔمش اصٍی را در شٓاضبیی  ٚعرضٗ آٔتی ژْ ٘بیی کٗ از پٛضت ٚارد ِی شٔٛذ را بر
عٙذٖ دارد؟
اٌؿ) الٔگر٘بٔص

ة) ِبکرٚـبژ

ج) ٌٕفٛضیت B

د) أذٚتٍیبي

ِٛ ّٗ٘-14اد زیر خبصیت ِیکرٚة کُشی دارٔذ بٗ جس
اٌؿ) دیفٕطیٓ

ة) کبتبٌیطیذیْ

ج) کّپٍّبْ

د) ایٕترٌٛکیٓ یک

 -15کذاَ ضبیتٛکبیٓ ٔمش ِ ُٙتری در برٚز کٙیر بر عٙذٖ دارد؟
اٌؿ) ایٕترٌٛکیٓ دٖ

ة) ایٕترٌٛکیٓ چٙبر

ج) ایٕترـر ْٚگبِب

د)ایٕترـر ْٚبتب

-16در بیّبری ٘بی تبٌٚی پٛضت ِبٕٔذ پّفیگٛش ٌٚگبریص کذاَ عبًِ در برٚز بیّبری ٔمش اصٍی را بر
عٙذٖ دارد؟
اٌؿ) تٌٛیذ آٔتی ببدی از کالش  IgMبر عٍیٗ ٌٕفٛضیت ٘بی ِطتمر در ببـت پٛضت
ة) تٌٛیذ آٔتی ببدی از کالش  IgMبر عٍیٗ ضٍٛي ٘بی کراتیٕٛضیت
ج) تٌٛیذ آٔتی ببدی از کالش  IgGبر عٍیٗ ٌٕفٛضیت ٘بی ِطتمر در ببـت پٛضت
د) تٌٛیذ آٔتی ةادی از کالش  IgGبر عٍیٗ ضٍٛي ٘بی کراتیٕٛضیت

 -17عٛارض پٛضتی در بیّبراْ ِبتال بٗ ٌٛپٛش اریتِٛبتٛش جسٖ کذاَ گر ٖٚاز ازدیبد حطبضیت ٘ب
ِحطٛة ِی شٛد؟
د) تبیپ چٙبر
ج) تبیپ ضٗ
ة) تبیپ دٚ
آٌؿ) تبیپ یک
-18کذاَ بیّبری پٛضتی یک بیّبری خٛد ایِٕی ِحطٛة ّٔی شٛد
اٌؿ) ضٛریبزیص

ة) پّفیگٛش ـٌٛیبضئٛش

د) ٚیتٍیگٛ

ج) درِبتیت آتٛپیک

 -19وذاِیه از خغٛط پٛضتي زیر در ارتببط بب ضبختّبٔٙبي حطي ِ٘ ُٙطتٕذ؟
اٌؿ -خظ ٘بي اٌگٛي ضغحي ة -خظ ٘بي ِفصٍي ج -خظ ٘بي چرٚن

د -خظ ٘بي اصغىبن

 -20خغٛط اضتریب در ّ٘ٗ ِٛارد زیر دیذٖ ِي شٔٛذ بجس؟
ة -بٍٛغ
اٌؿ -حبٍِگي
د -اـسایش ٘ٛرِ ْٛتیرٚئیذ
جِ -صرؾ عٛالٔي ِذت وٛرتیىٛاضترٚئیذ
ِ -21الٔٛضیت ٘ب در وذاَ الیٗ اپیذرَ دیذٖ ِي شٔٛذ؟
ج -خبردار
ة -دأٗ دار
اٌؿ -زایب

د -شفبؾ

 -22اـسایش پیگّبٔتبضی ْٛبذٌیً ـمذاْ ـعبٌیت ترشحي وذاِیه از ؼذٖ ٘بي بذْ اضت؟
د -ـٛق وٍیٛي
ج -تیرٚئیذ
ة -پبراتیرٚئیذ
اٌؿ -پبٔىراش
 -23وذاِیه از رشتٗ ٘بي زیر در اعراؾ ضٍٛي چربي دیذٖ ِي شٛد؟
ج -ـیبر٘بي رتیىٌَٛٛ
ة -والژْ تیپ یه
اٌؿ -اوطي تبالْ

د -االٔٛئیٓ )(Elaunin

 -24ضٌٍٙٛبي شٛاْ ـراٚاْ در وذاِیه از گیرٔذٖ ٘بي وٛرپٛضىٛالر زیر ِشب٘ذٖ ِي شٛد؟
دِ -بیطٕر
جِ -بزٔٚي
ة -راـیٕي
اٌؿ -پبضیٕي
 -25در وذاِیه از ٔٛاحي زیر ؼذٖ عرق آپٛوریٓ ِشب٘ذٖ ِي شٛد؟
د -صٛرت
ج -زیر بؽً
ة -وؿ پب
اٌؿ -وؿ دضت
 -26وذاِیه از رشتٗ ٘بي زیر در ْٚتیؽٗ ِتراوُ )ٔ (Lamina densaبحیٗ ؼشبء لبعذٖ اي ٘طت؟
اٌؿ -تٛٔٛـیبریٍٙب )(Tonofibrils
ة -رشتٗ ٘بي لالة شٔٛذٖ )(Anchoring fibrils
ج -رشتٗ ٘بي اوطي تبٌٓ )(Oxytalan fibers
د -رشتٗ والژْ ٔٛع چٙبر )(Collagen fibers IV
 -27گیرٔذٖ عصبي آزاد ) (Free nerve endingوذاِیه از ضٌٍٙٛبي زیر را تحریه ِي وٕذ؟
د -پالضّبضً
جِ -بضت ضً
ة -ـیبرٚبالضت
اٌؿِ -بورٚـبژ

 -28وذاِیه از ضٌٍٙٛبي اپیذرِي داراي ِٕشبء ضتیػ عصبی ِي ببشذ؟
ة -وراتیٕٛضیت
اٌؿِ -الٔٛبالضت
د -الٔگر٘بٔص
جِ -روً
ِٕ -29شب کذاِیک از گسیٕٗ ٘بی زیر بب بمیٗ ِتفبٚت اضت؟
ة -عضٍٗ راضت وٕٕذٖ ِٛ
اٌؿِ -جبری شیری
د -ؼذد ضببضٗ
ج -ؼذد عرق
-30کذاِیک از ِٛارد زیر صحیح ّٔی ببشذ؟
اٌؿٚ -رٔیکص کبزئٛز حبٚی ترشحبت ؼذد ضببضٗ ِی ببشذ
ة -تشکیً بیش از حذ ـٌٛیکٌٙٛبی ِِٕ ٛجر بٗ اتریکیب ِی گردد
جٛٔ -ک پطتبْ بعذ از تٌٛذ تشکیً ِی گردد
دِ -سٚدرَ ِجبٚر ِحٛر درَ پشت را تبِیٓ ِی کٕذ

