آزمون دستگاه کلیه

مورخ87/2/15:

تعدادسوال90:

زمان 75:دقیقه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ً -1ذآيي اص تشًيجبت صيش تٞعظ عُِٜٞبي پٞؽؾي سي ٚتُٞيذ ٓي گشدد ؟
ة)ANP
اُق)آٗژيٞتبٗغيٕٝژٕ
د)ٗٞسكيضيٖ
ج)آٗضيْ تجذيَ ً٘٘ذ ٙآٗژيٞتبٗغيٖ)(ACE
ٝ – 2خ ٚاؽتشاى  ٝ ADHآٗژيٞتبٗغيٖ ً IIذاّ اعت؟
اُق) AMPزِوٞي ٝاعغ ٚػَٔ آٜٗباعت
ة) ٛشد ٝتٞعظ عِٛ ٍٞبي ػقجي ٗبزيٛ ٚيپٞتبالٓٞط تُٞيذ ٓي گشدٗذ
ج) عُِٜٞبي ٗبزي ٚديغتبٍ تٞثٛ ٍٞبي ًِيٞي ثشاي ٛشد ٝتشًيت  ،عِٛ ٍٞذف ٓسغٞة ٓي گشدٗذ
د)ٛشد ٝثؼ٘ٞإ ٝاصٗ ًٞٝغتشيٌتٞس ػَٔ ٓي ٗٔبي٘ذ
تي ٗبتشيٞستيي دِٛيضي ) (ANPفسير اعت؟
ً – 3ذآيي اص ٓٞاسد صيش دس ٓٞسد پپد
ة)ٓٞخت كؼبٍ ؽذٕ پشٝت٘يٖ ًيٕاصٓ Gي ؽٞد
اُق)ثقٞست دئش ٓتقَ ث ٚگيشٗذٓ ٙي ؽٞد
د)دساثش ًبٛؼ زدْ پالعٔب ثذاخَ ز ٕٞآصاد ٓي ؽٞد
ج)آٗضيْ آدٗيِيَ عيٌالص سا كؼبٍ ٓي ٗٔبيذ
 – 4دس ؽشايظ ػبدي  ٝدسيي ؽخـ عبُْ ٓيضإ تؼشين ٓسغٞط آة اص عشين پٞعت چ٘ذ ٓيِي ُيتش اعت؟
د)400
ج)300 – 400
ة)100
اُق)80 – 150
ً – 5ذآيي اص ٓٞاسد صيش دسٓٞسد ٓبيؼبت داخَ عُِٞي فسير اعت؟
ة)ؽبَٓ ٓبيؼبت تشاٗظ عِٞالس ٓي ؽٞد
اُق)ًِش اص آٗیٜٗٝبي ٓ ْٜإٓ اعت
د) 15دسفذ ٝصٕ ثذٕ سا ؽبَٓ ٓي ؽٞد
ج)پتبعيْ اص ًبيتٜٗٞبي ٓ ْٜإ اعت
ً – 6ذآيي اص ٓٞاسد صيش ٓي تٞاٗذ ٓ٘دش ث ٚتشؽر ٗبٓت٘بعت ٓ ADHي ؽٞد؟
ة)تٞٓٞسٛبي سيٚ
اُق)تدٞيض ُپتيّٞ
د)هظع ٓسٞس ٛيپٞتبالٓٞط ثٛ ٚيپٞكيض
ج)ديبثت ثي ٓضٗ ٙلشٝژٗيي
ً – 7ذآيي اص اعيذٛبي ؿيش كشاس صيش دساثش ٓتبثُٞيغْ ٗبهـ چشثيٜب دسثذٕ تُٞيذ ٓي گشدد؟
د)اعتٞاعتبت
ج)كغلبت
ة)عُٞلبت
اُق)الًتبى
ً – 8ذآيي اص ثبكتٜبي صيش دست٘ظيْ ؿِظت يٛ ٕٞيذسٝژٕ دخبُت كؼبٍ داسد؟
د)مُت
ج)ًجذ
ة)ًِيٚ
اُق)ٓـض
 – 9دسيي عيغتْ ثبكشي ؿِظت اعيذ اعتيي  ٝ O.IMؿِظت عذيْ اعتبت ٓ I.OMي ثبؽذ چ٘بٗچ PK ٚايٖ
اعيذ  5ثبؽذ  PHايٖ ثبكش چ٘ذ اعت؟
د)7
ج)6
ة)5
اُق)4
ً -10ذآيي اص اعيذٛبي آٓي٘ ٚصيش داساي گش ٙٝائيذاص ٍٝثٞد ٝ ٙدسٗتيدٗ PK ٚضديي PHپالعٔب داؽتٝ ٚ
ٗوؼ ٜٓٔي دسعيعتْ تبٓپٗٞي خ ٕٞداسد؟
د)آسژٗيٖ
ج)تش ٙاٗٝيٖ
ة)ٛيغتيذيٖ
اُق)تشيپتٞكبٕ
 – 11دُيَ آٌٗ ٚثيٌشث٘بت ٜٓٔتشيٖ عيغتْ تبٓپٗٞي پالعٔب ٓي ثبؽذ چيغت؟
اُق)اختالف ًٔي ثيٖ  PKإٓ ثب  PKپالعٔب ٝخٞد داسد
ة)ػٞآَ تؾٌيَ د٘ٛذ ٙإٓ ث ٚآعبٗي تـييش ٗٔي ً٘٘ذ
ج)دسيي عيغتْ ثغتً ٚبس ٓي ً٘ذ
د)ؿِظت إٓ ثغيبس صيبد اعت

 2/3 – 12ثيظ كغلٞگِيظسات ) (2,3BPGدسگِج ٍٞهشٓض ثبػث ثبالسكتٖ اسصػ ثبكشي ًذآيي اص عيغتْ
ٛبي صيش ٓي ثبؽذ؟
ة)ثي ًشث٘بت – ًشث٘بت
اُق)كغلبت ٕٓٝٝٞدي ثبصيي
د)عيتشات  /عذيْ عيتشات
ج)عيغتْ تبٓپٗٞي پشٝتئيٜ٘ب
 – 13خ٘ظ ثبكت ًپظًِ ٍٝي ٚاصچٞٗ ٚػي اعت؟
اُق)پٞؽؼی ع٘گلشؽي عبدٙ
ج)ٔٛج٘ذ ٓتشاًْ ٓ٘ظْ

ة)پٞؽؼی ع٘گلشؽي ٓغجن
د)ٔٛج٘ذ ٓتشاًْ ٗبٓ٘ظْ

ً – 14ذاّ يي اص اخضاء ؽٌبكٜبي تقلي ٚاي ًِي ٚاص ػجٞس ٌُُٜٓٞٞبي ًبتیٗٝي خِٞگيشي ًشد ٝ ٙث ٚػ٘ٞإ
 charge barrierػَٔ ٓي ً٘ذ؟
ة)ٛپبسإ عُٞلبت ؿؾبء پبيٚ
پيٌَ ٛبي پذٝطيتي
اُق) د
د)ًالژٕ ٗٞع IVؿؾبء پبيٚ
ج)ديبكشاگْ تقلي ٚاي
ٝ – 15خٞد عُِٜٞبي پٞؽؾي اعتٞاٗ ٚاي ً ٚدس ساط خٞد داساي ذاؽي ٚثشعي  ٝدس هبػذ ٙداساي
كشٝسكتگي ٛبي ؿؾبيي ٓتؼذد ٛغت٘ذ ٓ ،شثٞط ثً ٚذاّ عبختبس ًِيٓ ٚي ثبؽذ؟
ة)ُ ُٚٞپيچيذٗ ٙضديي
اُق)الي ٚازؾبيي ًپغ ٍٞةٖٓٝ
د)ُ ُٚٞپيچيذ ٙدٝس
ج)ُ ُٚٞخٔغ ً٘٘ذ ٙادساس
 – 16ػشٝم ٓغتويْ ّدٝالي ًِي (vasa recta)ٚاصًذاّ سگ صيش ٓ٘ؾؼت ٓي ؽٗٞذ؟
ج)ؽشيبٗچ ٚآٝسإ
ة)ؽشيبٕ ثيٖ ُٞثُٞي
اُق)ؽشيبٕ هٞعي

د)ؽشيبٗچٝ ٚاةسإ

 – 17دسعبختبس ديٞاسٓ ٙيضٗبي  ٚٔٛاليٛ ٚبي صيش ٝخٞد داسٗذ ث ٚخض:
ج)ػضالٗي
ة)صيش ٓخبط
اُق)ٓخبط

د)ادٝاٗتيظ

ً – 18ذاّ ثخؼ اص پيؾبثشا ٙخ٘ظ ٓزًش تٞعظ اپيتِي ّٞتشاٗضيؾ٘بٍ پٞؽيذ ٙؽذ ٙاعت؟
ج)ثُٞجی
ة)ؿؾبيي
اُق)پشٝعتبٗي

د)پبٗذُٝي

 -19دسًذآيي اص ع٘يٖ ٓغشذ ؽذ ٙدس صيش كيِتشاعي ٕٞگِٓٞشُٝي ثيؾتش اعت؟
د) 50عبُگي
ج)5عبُگي
ة)ئٌبٛگي
اُق)٘ٛگبّ تُٞذ
 – 20تٞاٗبئي ً٘تشٍ ًذآيي اصٓٞاسد صيش دسًٞدًبٕ ديشتش اتلبم ٓي اكتذ؟
ة)ادساس دس ؽجٜب
اُق)ادساس دس سٝصٛب
د)اخبثت ٓضاج دس ؽجٜب
ج)اخبثت ٓضاج دس سٝصٛب
 – 21دسفذ آة ثذٕ دسًذآيي اص ٓٞاسد صيش ثيؾتش اعت؟
ج)ٓشدإ ثضسگغبٍ
ة)ٗٞصادإ تشّ
اُق)ٕٝصادإ ٗبسط

د)خبٜٗٔبي ثضسگغبٍ

ً – 22ذآيي عبختٔبٕ آٗذٝدسٓي ٗذاسد؟
ة)زبُت
اُق)پشٝعتبت

د)پيؾبثشاٙ

ج)ٓثبٗٚ

ً – 23ذاّ يي ثيؾتشيٖ خبثدبئي سا دسزيٖ تٌبَٓ خ٘ي٘ي داسد؟
ج)ثيضٚ
ة)تيشٝئيذ
اُق)تسٔذإ
ً – 24ذاّ ٗب٘ٛدبسي پيؼ آگٜي ثذتشي داسد؟
ة)ًِيُ ٚگ٘ي
اُق)اًغتشٝكي ًِٞاى

ج)كيغت ٍٞاٝساى

د)ًِيٚ
د)زبُت دٝثَ

 – 25ديٞاس ٙاٝسٝژٗيتبٍ ) (Urogenital septumاصًذاّ الي ٚخ٘ي٘ي عبختٓ ٚي ؽٞد؟
د)ٓضٝدسّ
ج)آٗذٝدسّ
ة)عتيؾ ػقجي
اُق)اًتٞدسّ
 – 26آٗتي ثبدي ضذ  GBMدسثبكت ًِي ٝ ٚعشّ ثتشتيت تٞعظ ًذاّ سٝػ هبثَ ؽ٘بعبئي اعت؟
د)RIA-RIA
ج)IF- IF
ة)RIA-IF
اُق)IF-RIA
 – 27دسًذاّ ٗلشيت تٞثُٞٞاي٘تشعتيؾيبٍ عِ TCD8+ ٍٞثيؾتش دخبُت داسد؟
ج)ٗبؽي اص پيِٗٞلشيت
ة)ٗبؽي اص ًٔپٌِظ ائ٘ي
اُق)ٗبؽي اص سد پيٗٞذ ًِيٚ

د)ٗبؽي اص داسٝ

ً – 28ذاّ اتٞآٗتي ژٕ دسايدبد گُٓٞشُٗٞٝلشيت ٗبؽي اصًٔپٌِغٜبي ائ٘ي ٗوؼ ٜٓٔتشي داسد؟
د)آٗتي ژٕ تٞٓٞسي
ة)ائ٘ٞگِٞثُٞيٖ ٛب ج)تيشٝگِٞثُٞيٖ
اُق)آٗتي ژٜٗبي ٛغت ٚاي
ً – 29ذاّ ٗٞع ٝاً٘ؼ اصديبد زغبعيت دسگِٓٞشُٗٞٝلشيت ٗبؽي اص آٗتي ثبديٜبي ضذ ؿؾبء پبي ٚگِٓٞشُٝي
ثيؾتش دخبُت داسد؟
د)IV
ج)III
ة)II
اُق)I
 – 30اختالٍ دسػٌِٔشد ٗٞتشٝكيَ ٛب دسًذآيي اص گِٓٞشُٗٞٝلشيت ٛبي صيش ٗوؼ داسد؟
ة)ٗبؽي اص ًٔپٌِغٜبي ائ٘ي دس گشدػ
اُق)ٗبؽي اص ػلٗٞت اعتشپتًٌٞي
د)ٗبؽي اص ع٘ذسّ گٞدپبعچش
ج)ٗبؽي اص آٗتي ثبديGBM
 – 31دس ثئبسي Henoch schonlein purpuraتدٔغ ًذاّ ىالط اص ائي٘ٞگِٞثُٞيٜ٘ب ديذٓ ٙي ؽٞد؟
د)IgA
ج)IGE
ة)IgM
اُق)IgG
ٓ-32ؤثشتشيٖ ػبَٓ دس كيِتشاعي ٕٞگِٓٞشُٝي ًذاّ اعت؟
اُق -كؾبس اعٔضي ًِٞئيذي ٓٞيشگ ٛبي گِٓٞشُٝي )(πG
ة -كؾبس ٛيذسٝعتبتيي ٓٞيشگ ٛبي گِٓٞشُٝي )(PG
ج -كؾبس اعٔضي ًِٞئيذي ًپغ ٍٞث(πB) ٖٓٞ
د -كؾبس ٛيذسٝعتبتيي ًپغ ٍٞث(PB) ٖٓٞ
- 33دس فٞست اٗوجبك خليق ؽشيبٗچٝ ٚاثشإ ًذاّ ٓٞسد فسير اعت؟
اُق -ثبثت ثٞدٕ خشيبٕ خ ٝ ٕٞاكضايؼ تقلي ٚگِٓٞشُٝي
ةً -بٛؼ خشيبٕ خ ٝ ٕٞػذّ تـييش دس تقلي ٚگِٓٞشُٝي
جً -بٛؼ خشيبٕ خ ٝ ٕٞاكضايؼ تقلي ٚگِٓٞشُٝي
د -اكضايؼ خشيبٕ خً ٝ ٕٞبٛؼ تقلي ٚگِٓٞشُٝي
 -34تٔبّ ػٞآَ صيش ٓيضإ كيِتشاعي ٕٞگِٓٞشُٝي سا اكضايؼ ٓي د٘ٛذ ،ث ٚخض:
ة -اكضايؼ زدْ خٕٞ
اُق -اكضايؼ هغش ؽشيبٗچ ٚآٝسإ
د -اكضايؼ كؾبس اٌٗٞتيي
ج -اكضايؼ كؾبس خٕٞ
-35كشم كيِتشاي گِٓٞشُٝي ثب پالعٔب ًذاّ اعت؟
اُقٓ -وذاس پشٝتئيٖ ٛبي كيِتشاي گِٓٞشُٝي ٗقق پالعٔب اعت.
ةٓ -وذاس ًِغيْ كيِتشاي گِٓٞشُٝي ثيؾتش اص پالعٔبعت.
ج -ؿِظت يٜٗٞبي ٓ٘لي كيِتشاي گِٓٞشُٝي زذٝد  5دسفذ ثيؾتش اص پالعٔبعت.
د -ؿِظت يٜٗٞبي ٓثجت كيِتشاي گِٓٞشُٝي زذٝد  5دسفذ ثيؾتش اص پالعٔبعت.

-36ثبال ثٞدٕ « كؾبس اعٔضي ًِٞئيذي» پالعٔب ثبػث ًذاّ ٓٞسد صيش ٓي ؽٞد؟
ةً -بٛؼ ثبصخزة
اُق -اكضايؼ كؾبس كيِتشاعيٕٞ
دً -بٛؼ كيِتشاعي ٕٞگِٓٞشُٝي
ج -اكضايؼ تشؽر
-37ؿِظت ًذاّ يي اص ٓٞاد صيش دس پالعٔب  ٝكيِتشاي گِٓٞشُٝي يٌغبٕ اعت؟
ج -اعيذٛبي چشة
ة-اعيذٛبي آٓي٘ٚ
اُق -پشٝتئيٖ ٛب

دًِ -غيْ

ٓ-38بٗغ افِي عثٞس آصاداٗ ٚآُجٓٞيٖ اص ٓٞيشگ ٛبي گِٓٞشُٝي کذاّ ٓٞسد اعت؟
اُق -عِٛ ٍٞبي آٗذٝتِيبٍ پ٘دش ٙداس گِٓٞشٍٝ
ة -پشٝتئٞگِيکبٜٗبي آٗيٗٞي دس ؿؾبء پبي ٚگِٓٞشٍٝ
ج -ؽکبف ٛبي كيِتشاعيٓ ٕٞيبٕ عِٛ ٍٞبي پذٝعيت
د -ؽبسژ ث ٚؽذت ٓثجت آُجٓٞيٖ
ً-39غش تقلي )Filtration Fraction( ٚدس ؽشايظ كيضيُٞٞژيي زذٝد چ٘ذ دسفذ اعت؟
د45 -
ج10 -
ة31 -
اُق21 -
-40کذاّ ٓٞسد صيش ،خشيبٕ خ ٕٞکِيٞي سا اكضايؼ ٓي دٛذ؟
جٞٗ -س اپي ٗلشيٖ
ةAng-II -
اُقADH -

د -پشٝعتبگالٗذيٖ E2

-41ثشاي اٗذاص ٙگيشي ٓيضإ تقلي ٚگِٓٞشُٝي ( )GFRاٗذاص ٙگيشي ًذاّ يي اص ٓٞاد صيش دس پالعٔب
ٓليذ تش اعت؟
دً -شآتي٘يٖ
ج -گًِٞض
ة -اٝسٙ
اُق -پتبعيْ
 -42تسشيي عيغتْ ػقجي عٔپبتيي ث ٚتشتيت چ ٚاثشي ثش زدْ ادساس ٓ ٝيضإ كيِتشاعي ٕٞگِٓٞشُٝي
داسد؟
دً -بٛؼً -بٛؼ
ج -اكضايؼ ًبٛؼ
ةً -بٛؼ -اكضايؼ
اُق -اكضايؼ – اكضايؼ
ً-43ذاّ يي اص اعٓبٍ صيش تٞعظ ًِيٛ ٚب اٗدبّ ٗٔي ؽٞد؟
ة -تشؽر اسيتشٝپٞيتيٖ
اُق -ت٘ظيْ كؾبس ؽشيبٗي
د -ع٘تض گًِٞض
ج -تُٞيذ ٛ 25يذسًٝغي ٝيتبٓيٖ D3
ً-44ذاّ يي اص ٓٞاد صيش دس تٞث ٍٞپشٝکغئبٍ ثبصخزة ٗذاسد؟
ج -پتبعيْ
ةٛ -يذسٝژٕ
اُق -اٝسٙ

دًِ -ش

ثجشي ً ٚدس ًِي ْٛ ٚكيِتش ْٛ ٝ ٙثبصخزة  ْٛ ٝتشؽر ؽٞد؟
ٓ-45بد ٙاي سا ٗبّ د
د -پتبعيْ
جًِ -غيْ
ة٘ٓ -يضيّٞ
اُق -عذيْ
-46دس زبُيٌٓ ٚبيغ تٞثُٞي اص ُ ُٚٞپشًٝغئبٍ ػجٞس ٓي ً٘ذ  ٚٔٛاتلبهبت صيش ٓي اكتذ ،ثدض:
ة -اعٔٞالسيتٓ ٚبيغ تـييش ٗٔي ً٘ذ.
اُق-زدْ ٓبيغ ثٓ ٚوذاس صيبد ًبٛؼ ٓي يبثذ.
د -ؿِظت گًِٞض ًْ ٓي ؽٞد.
جٓ PH-بيغ تب زذٝد  PH=5اكت ٓي ً٘ذ.
ً- 47ذاّ يي اص ػٞآَ صيش ٓٞخت اٗجغبط عِٛ ٍٞبي ٓضاٗژيبٍ ًِيٞي ٓي ؽٞد؟
دٌُٞ -تشيٖ C
جٛ -يغتبٓيٖ
ة -پشٝعتبگالٗذيٖ F2
اُقcAMP -
-48دس فٞست ًبٛؼ ؿِظت عذيْ دس ٌُٓ ٚتشاًْ (ً )Macula Densaذاّ يي اص ٓٞاسد صيش اتلبم
ٓي اكتذ؟
ةً -بٛؼ تُٞيذ آٗژي ٞتبٗغيٖ II
اُقً -بٛؼ تشؽر سٗيٖ
د -اكضايؼ ٓوبٓٝت ؽشيبٗدٛ ٚبي آٝسإ
ج -اكضايؼ ٓوبٓٝت ؽشيبٗچٛ ٚبي ٝاثشإ

-49دس ثبس« ٙتؼبدٍ گِٓٞشُٝي -تٞثُٞي» ًذاّ ٓٞسد صيش فسير اعت؟
اُقٔٛ -بٕ كيذثي تٞثُٞي گِٓٞشُٝي اعت.
ة -ثب دخبُت ًٔپٌِظ ژًٝغتب گِٓٞشُٝي اٗدبّ ٓي ؽٞد.
ج -ثٓ ٚؼ٘ي اكضايؼ ثبصخزة تٞثُٞي ثب اكضايؼ  GFRاعت
د -عجن إٓ ًبٛؼ ًِشٝس عذيْ دس ٓبًٞالدٗغب عجت اتغبع آستشيُٜٞبي آٝسإ  ٝتشؽر سٗيٖ ٓي ؽٞد.
 ٚٔٛ-50ػجبسات صيش دس ثبس ٙدكغ ادساسي گًِٞض ( Glucosuriaفسير اعت ثدض:
اُقٝ -هتي عيغتْ اٗتوبٍ گًِٞض اؽجبع ؽٞد ،اتلبم ٓي اكتذ.
ة ٌٖٔٓ -اعت ثبًبٛؼ زذاًثش اٗتوبٍ گًِٞض ( )Tmاتلبم ثيلتذ.
ج -دكغ ادساسي گًِٞض ثب زلظ پتبعيْ دس ثذٕ ٔٛشا ٙاعت.
د ٌٖٔٓ -اعت دس ثئبسإ ديبثتيي پيش فٞست ٗگيشد.
-51ثيؾتشيٖ ٓوذاس پتبعيْ دس  ٝ ...............ثيؾتشيٖ ٓوذاس ٓ٘يضي ّٞدس .............ثبصخزة ٓي ؽٞد.
(ث ٚتشتيت)
ة -ثبصٝي ٗبصى ثبالس – ِٚ٘ٛ ٝديغتبٍ
اُق -پشًٝغئبٍ – ثبصٝي ضخيْ ثبالسِٚ٘ٛ ٝ
د -پشًٝغئبٍ -ديغتبٍ
ج -ديغتبٍ -پشًٝغئبٍ
-52اگش ٓيضإ كيِتشاعي ٕٞگِٓٞشُٝي (ٓ )GFRغبٝي  ،125 ml/minؿِظت گِٞکض پالعٔب ٓغبٝي
 ، 400 mg/100 mlؿِظت گِٞکض ادساس ٓغبٝي  ٝ 75 mg/mlخشيبٕ ادساس ٓغبٝي 2mg/min
ثبؽذ ،زذاکثش اٗتوبٍ تٞثُٞي کِيٞي گِٞکض کذاّ اعت؟
ة300 mg/min -
اُق80 mg/min -
د400 mg/min -
ج350 mg/min -
ً -53ذاّ گضي٘ ٚصيش ث ٚتشتيت ثيؾتشيٖ تب ًٔتشيٖ ًِيشٗظ سا ٗؾبٕ ٓي دٛذ؟
ة -ايُ٘ٞيٖ -عذيْ -اٝسٙ
اُق -عذيْ -اٝس -ٙايُ٘ٞيٖ
د -ايُ٘ٞيٖ -اٝس -ٙعذيْ
ج -اٝس -ٙعذيْ -ايُ٘ٞيٖ
-54آعتبٗ ٚدكغ کِيٞي ثشاي يک ٓبد ٙزَ ؽذ ٙدس پالعٔب چ ٚچيضي سا ٓؾخـ ٓي ک٘ذ؟
ة -آؿبص ثبصخزة تٞثُٞي
اُق -زذاکثس ٓيضإ كيِتشاعيٕٞ
د -آؿبص ظبٛش ؽذٕ دس ادساس
ج -زذاکثش ظشكيت تشؽر تٞثُٞي
-55تسشيي تشؽر سٗيٖ ًذاّ ٓٞسد سا اكضايؼ ٓي دٛذ؟
ج -كؾبس اٌٗٞتيي پالعٔب
ةٔٛ -بتًٞشيت
اُق -ؿِظت K+

د -زدْ ٓبيغ خبسج عُِٞي

-56دس هغٔت ؿؾبء ُٓٞي٘بٍ ُ ُٚٞپشٝکغيٓبٍ ٚٔٛ ،اٗتوبُٜبي صيش ثشاي عذيْ ٝخٞد داسد ،ثدض:
ةNa+-Amino acid Symport -
اُقNa+-Glucose Symport -
دNa+-K+-2Cl- Symport -
جNa+-H+ Antiport -
ً-57ذاّ يي اص اٗتوبالت صيش اص ٗٞع اٗتوبٍ «ؽيت -صٓبٕ» ( )Gradient- time transportاعت؟
ةNa- Phosphate Cotransport -
اُقNa- Glucose Cotrannsport -
دNa- Aminoacid Cotransport -
جNa- H exchange -
-58دس ًذاّ يي اص زبُت ٛبي صيش ازتٔبٍ ثشٝص ٛيپشًبُٔي ثيؾتش اعت؟
ج -تضسين اٗغُٞيٖ
ة -آٌُبُٞص ٓتبثُٞيي
اُقٝ -سصػ

دً -بٛؼ اعٔٞالُيت ٚپالعٔب

ً-59ذاّ يي اص ديٞستيي ٛبي صيش تشؽر پتبعيْ سا ث ٚداخَ ادساس ًبٛؼ ٓي دٛذ؟
د -اتبًشي٘يي اعيذ
ج -كٞسٝعٔبيذ
ة -اعپيشٞٗٝالًتٕٞ
اُق -اعتبصٝالٓيذ

-60دكغ کِيٞي كغلبت دس کذاّ زبُت صيش اكضايؼ ٓي يبثذ؟
ة -صيبدي PTH
اُق -کبٛؼ زدْ خبسج عُِٞي
د -کٔجٞد ٝيتآيٖ D3
ج -آُکبُٞص ٓتبثُٞيک
-61دس ٓٞسد ٓٞٛئٞعتبص ًِغيْ ًذاّ خِٔ ٚفسير اعت؟
اُق -زذٝد ًِ %30غيْ پالعٔب دس ًِي ٚهبثَ كيِتشاعيٓ ٕٞي ثبؽذ.
ة -ثبص خزة ًِغيْ دس تٞث ٍٞپشًٝضئبٍ  ٝثخؼ ضخيْ فؼٞدي هٞط  ِٚ٘ٛث ٚفٞست كؼبٍ اعت.
ج -اكضايؼ كغلبت پالعٔب ثب تسشيي تشؽر پبساتٞسٓ ٕٞثبصخزة ًِغيْ سا دس ًِي ٚصيبد ٓي ً٘ذ.
د -اعيذٝص ٓتبثُٞيي ثبص خزة ًِغيْ سا دس ًِي ٚصيبد ٓي ً٘ذ.
 -62دس ؽٌَ ٓوبثَ ٗٞازي ٓختِلي دس ٗلش ٕٝثب زشٝف ٓؾخـ ؽذ ٙاعت .دس عؤاٍ ٛبي صيش ٓ٘بعت تشيٖ
ٗبزي ٚثشاي ٛش تٞضير سا اٗتخبة ً٘يذ.
اُق-دس ايٖ ٗبزيٗ ٚغجت گًِٞض ٓبيغ تٞثُٞي ث ٚپالعْا (ٓ )TF/Pغبٝي  1/0اعت.
ة -دس ايٖ ٗبزيٓ ٚبيغ تٞثُٞي ٔٛيؾٛ ٚيپٞاعٔٞتيي اعت.

-63دس خشيبٕ يک تدشثٓ ٚيکشٝپٗٞکغي ٚٗٞٔٗ ،ٕٞاي اص ٓبيغ تٞثُٞي ( )TFاس اٗتٜبي ُ ُٚٞپشٝکغئبٍ
ثذعت آٓذ ٓ ٝؼِ ّٞؽذ ک ٚؿِظت ايُ٘ٞيٖ دس إٓ د ٝثشاثش ؿِظت ايُ٘ٞيٖ دس پالعٔب اعت .چهذس آة
ثٞعيِ ُُٚٞ ٚپشٝکغئبٍ ثبصخزة ؽذ ٙاعت؟
د 85 -دسفذ
ج 75 -دسفذ
ة 65 -دسفذ
اُق 50 -دسفذ
-64کذاّ ٓٞسد دس ثبس ٙکشآتي٘يٖ فسير اعت؟
اُق -ؿِظت ًشآتي٘يٖ ؽبخـ خٞثي ثشاي ٓوبديش ًْ  GFRاعت.
ة -ؿِظت پالعٔبيي ًشآتي٘يٖ ؽبخـ خٞثي ثشاي ٓوبديش صيبد  GFRاعت.
ج -ؿِظتٜبي پبييٖ ًشآتي٘يٖ ثٜتش ٓي تٞاٗذ  GFRسا اٗذاص ٙثگيشد.
د -اگش ٗ GFRقق گشددً ،شآتي٘يٖ ثٓ ٚيضإ صيبد اكضايؼ ٓي يبثذ
 )PAHث ٚزذاکثش اٗتوبٍ تٞثُٞي کِيٞي ()Tm
٘ٛ-65گبٓي ک ٚتشؽر پبساآٓي٘ٛٞيپٞسيک اعيذ (
ٓيشعذ ثب اكضايؼ ثيؾتش ؿِظت پالعٔبيي  PAHکِيشٗظ إٓ چ ٚتـييسي ٓي ک٘ذ؟
اُق -ثٗ ٚغجت ؿِظت پالعٔبيي خٞد اكضايؼ پيذا ٓي ک٘ذ.
ة -ث ٚکِيشٗظ گِٞکض ٗضديک ٓي ؽٞد.
ج -ث ٚکِيشٗظ ايُ٘ٞيٖ ٗضديک ٓي ؽٞد.
د -تـييضي ٗٔي ک٘ذ.

ٛ -66يپش اعٔٞالسيت ٚدس ثخؼ ٓشًضي ًِي ٚثيؾتش ث ٚػِت تدٔغ چٞٓ ٚادي اعت؟
ج ٝ KCl -اٝسٙ
ةKClٝ NaCl -
اُق ٝ NaCl -اٝسٙ

د -اٝس ٝ ٙكغلبت

-67دس ؽبخٗ ٚضُٝي  ٝفؼٞدي سگٜبي ٓغتويْ (ً )Vasa Rectaذآيي فٞست ٓي گيشد؟(ث ٚتشتيت)
ة -خشٝج ثيؾتش آةٝ -سٝد ثيؾتش يٜٗٞب
اُق -خشٝج ثيؾتش يٜٗٞب -خشٝج ثيؾتش آة
دٝ -سٝد ثيؾتش يٜٗٞبٝ -سٝد ثيؾتش آة
دٝ -سٝد ثيؾتش آةٝ -سٝد ثيؾتش يٜٗٞب
-68دس اٗغبٗي ثب هذست تـِيظ ادساس ٓ 2400يِي اعٔ ٍٞدس ُيتش ،زدْ اخجبسي ادساس چوذس اعت؟
د -يک ُيتش
جٓ 750 -يِي ُيتش
ةٓ 500 -يِي ُيتش
اُقٓ 250 -يِي ُيتش
-69دس كشدي ً ٚيي ُيتش آة دسيب ثب اعٔٞالسيتٓ 2400 ٚيِي اعٔ ٍٞدس ُيتش ٗٞؽيذ ٙاعت زذاهَ زدْ
اخجبسي ادساس سٝصاٗ ٚچ٘ذ ُيتش اعت؟
د5 -
ج3 -
ة2-
اُق0/5 -
-70دس ثئبسي ثب  ( Polyuriaاكضايؼ ٓوذاس ادساس) ( Polydipsia ٝتؾ٘گي ثيؼ اص زذ) ،اعٔٞالُيتٚ
ادساس ثشاثش ثب ٓ 100يِي اعٔ ٍٞثش ًيِٞگشّ آة اعت .پظ اص تدٞيض داخَ ٝسيذي  ،ADHزدْ ادساس
ًبٛؼ يبكت ٝ ٚاعٔٞالُيت ٚادساس صيبد ٓي ؽٞد .ايٖ ثئبس چ ٚاختالُي داسد؟
ة -ديبثت ثئضٓ ٙشًضي
اُق -ع٘ذسّ تشؽر ٗبٓ٘بعت ADH
د -ديبثت ثئضٗ ٙلشٝژٗيي
ج -ديٞسص اعٔضي
 -71دس كشدي ثب زدْ ادساسي ٓ 2يِي ُيتش دس دهيو ٝ ٚاعٔٞالُيت ٚادساسي ٓؼبدٍ  600اعٔ ٍٞدس ُيتش ًذاّ
ػجبست فسير اعت؟
اُق CH2O = - 2 -اعت ،يؼ٘ي ًِيٛ ٚب ٓٞاد ٓسِ ٍٞثيؾتشي دكغ ٓي ً٘٘ذ.
ة CH2O = - 2 -اعت ،يؼ٘ي ًِيٛ ٚب آة ثيؾتشي دكغ ٓي ً٘٘ذ.
ج CH2O = + 2 -اعت،يؼ٘ي ًِيٛ ٚب ادساس سا سهين ًشد ٙاٗذ.
د CH2O = + 2 -اعت،يؼ٘ي ًِيٛ ٚب ادساس سا ؿِيظ ًشد ٙاٗذ.
ً-72ذآيي سٝي تشؽر تٞثُٞي يٛ ٕٝيذسژٕ اثش ٓثجت داسد؟
ةً -بٛؼ كؾبس CO2
اُق -تشؽر ثيؾتش اص زذ آُذٝعتشٕٝ
د -اكضايؼ پتبعيْ داخَ عُِٞي
جً -بٛؼ رخيش ٙاٗيذساص ًشث٘يي عُِٞي
-73دس يک ٓغبُؼ ٚاختالالت اعيذ -ثبصايٖ ٗتبيح ثذعت آٓذ،ٙکذاّ ٓٞسد صيش ٓي تٞاٗذ ػِت ايٖ اختالٍ ثبؽذ؟
Anion Gap = Normal

اُق -ديبثت ه٘ذي

[PCO2]<40 mmHg

ةٓ -غٔٓٞيت ثب آعپيشيٖ

[ HCO3-] < 24 m Eq/ L

ج -اعٜبٍ عٞالٗي

pH<7.4

د -اعتلشاؽ عٞالٗي

-74دس ثبس ٙؽٌبف آٗيٗٞي (ٞٓ ٚٔٛ )Anion Gapاسد صيش فسير اعت ،ثدض:
اُق -ثشاي تؾخيـ ٗٞع اعيذٝص ٓتبثُٞيي ثً ٚبس ٓي سٝد.
ة -آگش آٗيٜٗٞبي اٗذاص ٙگيشي ٗؾذ ٙاكضايؼ يبثذ ايٖ ؽٌبف صيبد ٓي ؽٞد.
ج -دس اعيذٝص ٓتبثُٞيي ٛيپشًِشٓيي ايٖ ؽٌبف صيبد ٓي ؽٞد.
دً -تٞاعيذٝص ثب اكضايؼ ؽٌبف آٗيٗٞي ٔٛشا ٙاعت.
-75دس ٘ٛگبّ اعيذٝص ٓتبثُٞيي ًذاّ ٓٞسد صيش دس ًِي ٚسش ٓي دٛذ؟
ات صيبد ٓي ؽٞد.
ة -ثبصخزة كغق
اُق -دكغ آٓٗٞي ّٞصيبد ٓي ؽٞد.
دٓ -تبثُٞيغْ گِٞتبٓيٖ ًْ ٓي ؽٞد.
ج -ثبصخزة ثيٌشث٘بت ًْ ٓي ؽٞد.
 -76تُٞيذ ثيٌشث٘بت خذيذ دس ًِي ٚثب ًذاّ يي اص ٓٞاسد صيش  ْٛصٓبٕ اعت؟
ة -تٞهق پٔپ عذيْ -پتبعيْ
اُق -ثبص خزة ثيٌشث٘بت كيِتش ٙؽذٙ
د -آٌُبُٞص ٓتاثُٞيي
ج -كؼبٍ تش ؽذٕ آٗضيْ گِٞتبٓي٘بص

 -77عُِٜٞبي ًذاّ هغٔت تٞاٗبيي ايدبد اعيذيت ٚثبالتشي دس ٓبيغ تٞثُٞي داسٗذ؟
د -ديغتبٍ
ج -هٞط ِٚ٘ٛ
ة -خٔغ ً٘٘ذٙ
اُق -پشًٝغئبٍ
-78دس ًذاّ يي اص ؽشايظ صيش تشؽر ي ٕٞآٓٗٞي )NH4+( ّٞاكضايؼ ٓي يبثذ؟
ج -آٌُبُٞص زبد
ة -اعيذٝص ٓضٖٓ
اُق -اعيذٝص زبد

د -آُياُٞص ٓضٖٓ

 ٚٔٛ – 79ػجبسات صيش دس خقٞؿ ًِيٛ ٚب فسير اعت ثدض:
اُق – ثش سٝي ديٞاس ٙػوجي ؽٌْ  ٝدس پؾت فلبم خبي داسٗذ.
ة  -ثخؼ ٛبئي اص ٗٞازي اپي گبعتشيي ٛ ،يپًٗٞٞذسيبى ُٓٞ ،جبس  ٝآجيِيٌبٍ سا اؽـبٍ ٓي ً٘٘ذ.
ج  -فلس ٚتشاٗظ پيِٞسيي اص ثخؼ پبئي٘ي ٗبف ًِي ٚساعت ػجٞس ٓي ً٘ذ.
د ٓ -سٞس ػشضي ًِيٛ ٚب ث ٚعٔت خبسج  ٝػوت ٓي ثبؽذ.
ً – 80ذآيي اص ػ٘بفش صيش دس ٘ٛگبّ ػجٞس اص ٗبف ًِيٛ ٚب دس ٓٞهؼيت هذآي هشاس داسد.
د ُ -گ٘چًِ ٚيٞي
ج  -ؽشيبٕ سٗبٍ خِلي
ة – ٝسيذ سٗبٍ
اُق – ؽشيبٕ سٗبٍ هذآي
 ٚٔٛ – 81ػ٘بفش صيش ثب عغر خِلي ًِي ٚساعت دس ٓدبٝست ٓي ثبؽذ ثدض:
ة – عغر داخِي دٗذٛ ٙبي 12 ٝ 11
اُق – ػقت عبة ًٞعتبٍ
د  -ػقت ايِيٛٞبيپٞگبعتش
ج  -ػقت ايِيٞاي٘گٞي٘بٍ
 – 82چشثي ٓدبٝس ًِي ) Para renal fat ( ٚدس ًذاّ هغٔت ٗبٓجشد ٙصيش هشاس داسد.
ة  -خبسج كبعيبي ًِيٞي
اُق – دس ٕٝعي٘ٞعٜبي ًِيٞي
د  -دس سٝي ًپغًِ ٍٞيٞي
ج  -دس صيش كبعيبي ًِيٞي
 – 83ؽشيبٕ ًِيٞي دس ثشاثش ًذاّ ٜٓش ٙاص عشكيٖ آئٞست ؽٌٔي خذا ٓي ؽٞد.
ج – T12
ة – L1
اُق – L3

د – L2

ً – 84ذآيي اص ػ٘بفش ٗبٓجشد ٙصيش ثب عغر ػوجي ٓيضٗبي ؽٌٔي ٓدبٝست داسد.
د  -عٓٞيٖ ثخؼ دٝاصدٚٛ
ة – ؽشيبٕ گٗٞبدي ج – ػقت ژٗيتٞكٔٞساٍ
اُق – پشد ٙفلبم
ً –85ذآيي اص سثبعٜبي صيش ثؼ٘ٞإ سثبط ًبرة ٓثبٗٓ ٚسغٞة ٓي ؽٗٞذ.
ة – پٞثٞپشٝعتبتيي خبسخي
اُق – چيٖ ٗبكي ٓيبٗي
د  -پٞثٞپشٝعتبتيي داخِي
ج  -سثبط ٗبكي ٓيبٗي
 – 86اًثش ػشٝم ُ٘لبٝي ٓثبٗ ٚثً ٚذآيي اص گشٛ ٙبي ُ٘لبٝي ٗبٓجشد ٙصيش تخِيٓ ٚي ؽٞد.
د  -ايِيبى خبسخي
ج  -اي٘گٞي٘بٍ ػٔوي
ة – آئٞستي
اُق – ايِيبى داخِي
٘ٓ – 87جغ افِي خٗٞشعبٗي ٓثبًٗ ٚذآيي اص ؽشيبٜٗبي ٗبٓجشد ٙصيش ٓي ثبؽذ.
ة – ٓثبٗ ٚاي ثبالئي  ٝپبئي٘ي
اُق – اٝثتٞساتٞس
د – سًتبٍ كٞهبٗي
ج – گِٞتئبٍ تستبٗي
 – 88ػقت ؽشٓي پيٌشي (  ًٚ ) Somatic pudendal n.اعل٘گتش اسادي پيؾبثشا ٙسا ػقت دٛي
ٓي ً٘ذ اص ًذاّ يي اص عگٔ٘تٜبي ػقجي صيش ٓ٘ؾبء ٓي گيشد.
د S4-S5 -
ج S1-S2 -
ة – S2-S3-S4
اُق – S2-S4

 -89دس ؽٌَ صيش ًذاّ گضي٘ ٚعٔي٘بٍ ٝصيٌ ٍٞسا ٗؾبٕ ٓي دٛذ.

 – 90دس ؽٌَ صيش ًذاّ گضي٘ Navicular fossa ٚسا ٗؾبٕ ٓي دٛذ.

