آزمون دستگاه اعصاب قسمت دوم

مورخ87/10/21:

تعداد سوال75:

زمان65 :دقیقه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -1کساهیک اظ آًعیوِبی ظیط هٌحمطا زض ًطًِّبی گبثطژیک ّخْز زاضًس؟
ز)گلْتبهبت زی کطثْکؽیالظ
ج)گلْتبهیي ؼٌتتبظ
ة)گلْتبهبت زُیسضژًبظ
الف)گلْتبهیًبظ
 – 2کساهیک اظ هْاضز ظیط زض هْضز گبًگلیْ ظیس ُب لحیح اؼت؟
الف) 16زضلس لیپیس ُبی هغعضا تفکیل هی زُس
ة)غلظت آى زضهبزٍ ذبکؽتطی هغع ثیفتط اظ هبزٍ ؼفیس هغع اؼت
ت ُبی زیگط فبلس آى ُؽتٌس
ج)هٌحمطا زض هغع حضْض زاضز ّ ثبف
ز)ًمبیك هتبثْلیک آًِب ػوستب هٌدط ثَ ًمك زضػول  PNSهی ـْز
 -3کساهیک اظ هْاضز ظیط زض هْضز زّپبهیي لحیح اؼت؟
الف)زضاثط ُیسضّکؽیلَ ـسى زّپبایدبز هی ـْز
ة)کبُؿ آى هٌدط ثَ ثیوبضی اؼکیعّفطًی هی ـْز
ج)هحمْل ًِبئی ـکؽتَ ـسى آى ّ اًیلیل هٌسلیک اؼیس اؼت
ز)تْؼظ آًعین زّپبهیي ُ βیسضّکؽیالظ زض زاذل ّظیکْل تجسیل ثَ ًْضاپی ًفطیي هی ـْز
 – 4زض ـطایظ ُیپْکؽی زض ؼیؽتن ػمجی کساهیک اظ هْاضز ظیط لحیح اؼت؟
ة)افعایؿ ؼغح گلْتبهبت
الف)افعایؿ فؼبلیت آًعین پیطّّات زُیسضژًبظ
ز)کبُؿ ؼغح NADH
ج)کبُؿ همساض گبهب -آهیٌْثْتیضیک اؼیس
 -5کساهیک اظ ًبللیي گلْکع ثطضّی ًطًِّب لطاض زاضًس؟
ج)GlUT-3
ةGlUT-2
الف)GlUT-1

ز)GlUT-4

 -6کساهیک اظ هْاضز ظیط زض هْضز پطّتئیي ؼیٌبپؽیى لحیح اؼت؟
الف) 9زضلس پطّتئیي ُبی تبم غفبء پیؿ ؼیٌبپتیک ضا تفکیل هی ُس
ة)ّضّز کلؽین ثساذل ىضّى هْخت فؽفْضیلَ ـسى آًِب هی ـْز
ج)فؽفْضیلَ ـسى آًِب هٌدط ثَ اتمبل ّظیکْل ُبی ؼیٌبپتیک ثَ اکتیي هی ـْز
ز) 9زضلس پطّتئیي ُبی تبم غفبء پػ ؼیٌبپتیک ضا تفکیل هی زُس
 – 7کساهیک اظ هْاضز ظیط زض هْضز اکؽیس ًیتطیک ) (NOلحیح اؼت؟
الف)هْخت فؼبل ـسى گْاًیلیل ؼیکالظ غفبئی هی ـْز
ة)هی تْاًس ثؼٌْاى پیبم ثطگفت کٌٌسٍ ) (Retrograde messengerػول ًوبیس
ج)اظ اؼیس آهیٌَ ؼیتطّلیي حبلل هی ـْز
ز)ثب اتمبل ثَ پطّتئیي کیٌبظ  Gآًطا فؼبل ًوْزٍ ّ هْخت افعایؿ غلظت  cGMPهی ـْز
 – 8کساهیک اظ هْاضز ظیط زض هْضز گیطًسٍ ُبی  GABABلحیح اؼت؟
الف)زاضای خبیگبٍ اتمبلی ثطای زیبظپبم ّ ثبضةیتْضاتِب اؼت
ة)ُسایت کلط ضا اظ ذبضج ثَ زاذل ًطّى افعایؿ هی زُس
ج)هتمل ثَ پطّتئیي  Gهی ـْز
ز)زضـجکَ هِطٍ زاضاى ّخْز زاضز
 – 9زض ًطًِّبی پیؿ ؼیٌبپتیک ؼٌتع اؼتیل کْلیي زض کسام لؽوت لْضت هی گیطز؟
ز)غفبء ًطًِّبی پیؿ ؼیٌبپتیک
ج)ّظیکْل ُب
ة)ؼیتْؼْل
الف)هیتْکٌسضی
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 – 10گیطًسٍ کساهیک اظ ًبللیي ػمجی ظیط فمظ خعّ گطٍّ هتبثْتطّپیک ُب ثْزٍ ّ اظ عطیك اتمبل ثَ پطّتئیي
 Gػول هی ًوبیس؟
ز)آزًْظیي
ج)ؼطّتًْیي
ة)اؼتیل کْلیي
الف)گلْتبهبت
 – 11کساهیک اظ هْاضز ظیط زض هْضز گیضًسٍ ُبی ًیکْتٌیک اؼتیل کْلیي لحیح اؼت؟
ة)اظ یک هٌْهط تفکیل ـسٍ اًس
الف)ثغْض آضاهی ػول هی ًوبیٌس
ز)اظ عطیك پطّتئیي  ّ Gاتمبل ثَ آى ػول هی ًوبیٌس
ج)تفکیل کبًبل یًْی ضا هی زٌُس
 – 12اًدبم کساهیک اظ زّ ضًّس ظیط ًیبظ ثَ ُیسضّکؽیلَ ـسى زاضًس؟
الف)تجسیل تیطّظیي ثَ زّپب ّ زّپب ثَ زّپبهیي
ة) تجسیل تیطّظیي ثَ زّپب ّ زّپبهیي ثَ ًْضاپی ًفطیي
ج)تجسیل زّپب ثَ زّپبهیي ّ زّپبهیي ثَ ًْضاپی ًفطیي
ز) تجسیل آالًیي ثَ تیطّظیي ّ ًْضاپی ًفطیي ثَ اپی ًفطیي
 – 13گفتبّض هغٌبعیؽی پطّتْى ًبـی اظ کسام ذبلیت آًؽت؟
ج)ثبض الکتطیکی ّ چطذؿ
ة)ثبض الکتضیکی
الف)خطم

ز)چطذؿ

 – 14اگط ـست هیساى ثکبض ضفتَ زض یک زؼتگبٍ  5،2 MRIتؽال ثبـس ّ ثبثت ژیط ّ هغٌبعیؽی پطّتْى ثطاثط
ثب 42.58هگب ُطتع ثط تؽال ثبـس ،فطکبًػ حطکت الهْض (حطکت تمسیوی) پطّتْى ثطاثط اؼت ثب:
ز) 53،2هگبُطتع
ج) 5،25هگبُطتع
ة)  106،4هگبُطتع
الف) 63.8هگبُطتع
 – 15ظهبى اؼتطاحت  T2کسام ظهبى اؼت؟
الف)ظهبى ثبظگفت اؼپیي ُب زضخِت هیساى هغٌبعیؽی
ة)ظهبى هتْلف ـسى چطذؿ پطّتْى
ج)ظهبى غیط ُن فبظ ـسى اؼپیي ُب زض خِت هیساى هغٌبعیؽی
ز)ظهبى غیط ُن فبظ ـسى اؼپیي ُب زضخِت ػوْز ثط هیساى ذبضخی
 – 16اؼتفبزٍ اظ هبزٍ حبخت ثبػث ثطّظ چَ ذبلیتی هی ـْز؟
الف)افعایؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی  ّ T2افعایؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی T1
ة)افعایؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی  ّ T2کبُؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی T1
ج)کبُؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی  ّ T2افعایؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی T1
ز)کبُؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی  ّ T2کبُؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی T1
 – 17زض تمْیط ثطزاضی تفسیس هغٌبعیؽی ػولکطزی ) (FMRIافعایؿ ؼغح اکؽیژى هْضؼی زض هغع ثبػث:
ة)افعایؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی  T2هی ـْز
الف)افعایؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی T1هی ـْز
ز)کبُؿ ؼیگٌبل زض تمْیط ثطزاضی  T1هی ـْز
ج)کبُؿ ؼیگٌبل زضتمْیط ثطزاضی  T2هی ـْز
 – 18زض ضّؾ کبُؿ ؼیگٌبل زض ؼطػت ظیبز ،ؼبذتبض ػطّلی:
ة)الال زیسٍ ًوی ـًْس
الف)ـفبف تط اظ هحیظ اعطاف زیسٍ هی ـًْس
ز)حدین تط زیسٍ هی ـًْس
ج)تبضیک تط اظ هحیظ اعطاف زیسٍ هی ـًْس
 final common pathway -19تطکیت اللی کٌتطل حطکت هی ثبـس زض ایي ضاثغَ گعیٌَ لحیح کسام
اؼت؟
ة)Gamma motor neurons
الف)Alpha motor neuons
ز)Dorsal root Ganglion
ج)Motor units
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 – 20زضهْضز ػمت زُی ( Muscle spindlesزّک ُبی هبُیچَ ای) گعیٌَ غلظ کسام اؼت؟
ج)آّضاى  II,Iaز) Nuclear Bag ّ Nuclear chain
ة)گبهب اؼتبتیک
الف)گبهبزیٌبهیک
 – 21ػول کطز ّ Motor unitاثؽتَ ثَ تؼساز آى هی ثبـس گعیٌَ لحیح کسام اؼت؟
الف)تؼساز Motor unitزض هبُیچَ ُبی ثعضگ کوتط اؼت
ة)تؼساز ثیفتط  Motor unitلسضت اًمجبن ضا افعایؿ هی زُس
ج)ًؽجت تؼساز  Motor unitزضهبُیچَ چِبضؼط ضاى ثیفتط اظ هبُیچَ  soleusاؼت
ز)زض عْل ػوط تؼساز  Motor unitافعایؿ هی یبثس
لفًوی ثبـس؟
 – 22کسام آّضاى زض اضتجبط ؼیبپؽی ثب ًْضّى ُبی حطکتی آ ا
ة)آّضاى اظ DRG
الف)آّضاى ًعّلی اظ کْضتکػ حطکتی
ز)آّضاى اظ ایٌتطًْضّى ُبی ًربػی ّ ُؽتَ ُبی حطکتی ؼبلَ هغع
ج)آّضاى اظ هرچَ
لفچگًَْ اؼت؟
 – 23اضتجبط آّضاى  Ibثب ًْضّى ُبی حطکتی آ ا
ج)تحطیکی
ة)هِبضی
الف)تک ؼیٌبپؽی
 – 24کٌسی حطکت زض افطاز کٌِؽبل ثَ کسام ػلت اؼت؟
الف)تحطیک پصیطی ثیفتط ًْضّى ُبی حطکتی
ج)کبُؿ اضتجبط هبُیچَ ایMotor unit

ز)تثجیت اًمجبن

ة)آتطّفی هبُیچَ ُبی حطکتی
ز)هطگ ژًتیکی ًْضّى ُبی حطکتی

 – 25زض اًْاع ضفلکػ ُبی ظیط کسام گعیٌَ لحیح اؼت؟
الف)ثب اؼتفبزٍ اظ  Mass Reflexهی تْاى کٌتطل اضازی ًؽجی ایدبز کطز
ة) Withdrawal Reflexیک هساض تک ؼیٌبپؽی اؼت
ج) Reciprocal Reflexتٌِب یک طضف ثسى کفیسٍ هی ـْز
ز) Myotatic Reflexیک هساض چٌس ؼیٌبپؽی اؼت
– 26ػبضضَ  Bells palsyػول کطز حطکتی چگًَْ هرتل هی ـْز؟
ة)هبُیچَ ُبی فبؼیبل ثی حطکت هی ـًْس
الف)هبُیچَ ُبی خْیسى ثی حطکت هی ـًْس
ز)اػمبة حؽی لْضت ترطیت هی ـًْس
ج)ثرؿ حطکتی ػمت  Vهرتل هی ـْز
 – 27کٌتطل کْضتکػ ّ حطکبت اضازی ثط اؼبغ اضتجبط:
ة)هؽتمین  ّ LMNػضالت هی ثبـس
الف)تحطیکی  ّ UMNػضالت هی ثبـٌس
ز)تحطیکی  Motor unit ّ UMNهی ثبـس
ج)هِبضی  LMN ّ UMNهی ثبـس
 – 28ذطّخی اظ کْضتکػ حطکتی اّلیَ : Primary Motor Cortex
ة) 90زضلس آى ثسّى ضطثسض ثَ ًربع هی ضؼس
الف)زض پیطاهیس پًْع ضطثسض می کٌس
ز) ترطیت آى زض پیطاهیس یک عطف ؼجت فلح ُوبى عطف ثسى هی ـْز
ج) ثب  Motor unitؼیٌبپػ هی کٌس
 – 29زضکٌتطل حطکبت اضازی تْؼظ ًبحیَ  MIتوبم هْاضز لحیح اؼت ثَ خع:
ة)زلت آى ّاثؽتَ ثَ اًساظٍ ػضلَ هطثْط هی ثبـس
الف)هیعاى ًیطّی هْضز ًیبظ زض ػضلَ ضا تؼییي هی کٌس
ز)ترطیت آى اـکبل زضاخطای حطکت هی کٌس
ج)ّاثؽتَ ثَ اعالػبت ّضّزی اظ کْضتکػ حؽی اؼت
ً – 30حٍْ ػول ًْاحی  PMA ّ SMAزضحطکبت اضازی ایٌگًَْ اؼت:
الف)افعایؿ فؼبلیت ًْضًِّبی ّ PMA ّ SMAاثؽتَ ثَ افعایؿ خطیبى ذْى زضعضالت اؼت
ة)زضظهبى اخطای حطکت فؼبلیت ًْضًّی آًِب کبُؿ هی یبثس
ج)افعایؿ فؼبلیت ًْضًّی ًبحیَ ُ SMAوطاٍ ثب افعایؿ خطیبى ذْى هغعی اؼت
ز)پػ اظ ترطیت ًبحیَ ُ PMAطزّزؼت یک حطکت ضا اًدبم هی زٌُس
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 – 31زضهْضز ُؽتَ ُبی لبػسٍ ای یب ثبظال گبًگلیب): (B.G.
الف)آّضاى تحطیکی اظ کْضتکػ زضیبفت ّ ُؽتَ ُبی حطکتی تبالهْغ ضا هِبض هی کٌس
ة)ایي ؼیؽتن ثب ًْضًِّبی حطکتی ًربع اضتجبط هؽتمین زاضز
ج)اعالػبت ضا اظ کْضتکػ زضیبفت ّ ثَ هرچَ ضلَ هی کٌس
ز)کٌتطل حطکبت اضازی چفن ضا زض اضتجبط ثب  Frontal Eye- fieldاًدبم هی زُس
 – 32توبم هْاضز زض هْضز اضتجبط ؼیؽتن ثبظال گبًگلیب لحیح هی ثبـس ثَ خع:
الف)ایي ؼیؽتن اظ عطیك تبالهْغ ثب کْضتکػ حطکتی هطتجظ هی ـْز
ة)خؽن ؼیبٍ اظ هعاًؽفبل ؼیٌبپػ هِبضی ثب ًْضًِّبی پْتبهي زض تالًؽفبل زاضز
ج)هساض اضتجبعی  ّ B.Gکْضتکػ ثب هرچَ ّ کْضتکػ هفبثَ اؼت
ز)اعالػبت ّضّزی اظ کْضتکػ زضیبفت ّ ثَ ثرؿ حطکتی ًربع هٌؼکػ هی کٌس
 – 33زض اًْاع ثیوبضیِبی ؼیؽتن  B.G.کسام گعیٌَ لحیح اؼت؟
الف) کطٍ ُبًتیٌگتْى ثَ ػلت ترطیت هؽیط هِبضی خؽن ؼیبٍ ثَ اؼتطیبتْم اؼت کَ حبّی گبثب هی ثبـس
ة)پبضکیٌؽْى ثَ ػلت ترطیت هؽیط تحطیکی خؽن ؼیبٍ ثَ اؼتطیبتْم اؼت کَ حبّی زّپبهیي هی ثبـس
ج) ُوی ثبلیؽن ثَ ػلت ترطیت یک عطفَ ُؽتَ ؼبة تبالهیک اؼت کَ حبّی گلْتبهبت هی ثبـس
ز)آتتْظ ثَ ػلت ترطیت هؽیط خؽن ؼیبٍ ثَ تبالهْغ اؼت کَ حبّی گبثب هی ثبـس
 – 34توبم هْاضز زض تمؽین ثٌسی فیعیْلْژیک هرچَ لحیح اؼت ثَ خع:
الف)لْة فلْکْلًّْزّال اعالػبت ضا اظ ؼیؽتن ّؼتیجْالض زضیبفت هی کٌس
ة)لْة لساهی زضیبفت کٌٌسٍ اعالػبت حؽی اظ ًربع اؼت
ج)لْة لساهی هرچَ زض اضتجبط ثب ًْضًِّبی حطکتی زضًربع اؼت
ز)پبیک هیبًی پل هغعی ضا ثب لْة ذلفی هرچَ هطتجظ هی کٌس
 – 35اضتجبط هرچَ زض یبز گیطی حطکبت چگًَْ اًحام هی ـْز؟
الف)ثب تحطیک هؽیط پْضکٌژ – ُؽتَ زًساًَ ای -تبالهْغ
ة ) هؽیط هِبضی پْضکٌژ – گلژی -گطاًْلی
ج)ثب تحطیک ّضّزی ًْ – Climbingضًِّبی گطاًْلی – ُؽتَ زًساًَ ای
ز)ثب تحطیک ّضّزی  ّ Mossyهِبض ُؽتَ ُبی ػومی هرچَ
 – 36کسام ًفبًَ هطتجظ ثب اذتالل زض کبض هرچَ ًوی ثبـس؟
ة)لبزض ًجْزى ثَ اًدبم حطات پی زضپیadiadocokinesia
الف)لطظؾ زض ظهبى اؼتطاحت)(Tremor
ز)ataxia
ج)Dismctria
 -37هٌفبء کسام هْج  EEGهطثْط ثَ ذْز لفط هغع هی ثبـس.
ز -زلتب
ج -تتب
ة -ثتب
الف -آلفب
 -38ثربعط آّ ضی یک کلوَ ٌُگبهیکَ چٌس حطف اّل آى ػطضَ هی ـْز خعء کسام ًْع حبفظَ هحؽْة هیفْز
ّ کسام لؽوت هغع زض آى زذبلت زاضز؟
ز -لطیحُ -یپْکبهپ
ج -لطیح -اؼتطیبتْم
ة -هفِْهیً -ئْکْضتکػ
الف -هفِْهی -آهیگسال
 -39هطز  45ؼبلَ ای ثؼلت ثی ذْاثی ثَ ـوب هطاخؼَ هی کٌس کسام زاضّ ضا ثطای هؼبلدَ ّی تدْیع هی کٌیس.
ز -پطّؼتبگلٌسیي E2
ج -هالتًْیي
ةُ -یؽتبهیي
الف -ضیتبًؽطیي
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 -40کسام هْضز اظ هفرمبت ذْاة ػویك اؼت؟
ة -ضطثبى للت ّ تٌفػ ًبهٌظن
الف -ظِْض اهْاج زلتب
ز -ظِْض اؼپبیکِبی PGO
ج -کبُؿ تًْْغ ػظالًی
 -41پطذْضی ثیؿ اظ حس هی تْاًس ثَ زلیل کسام هْضز ظیط ثبـس.
ة -تطـح ثیؿ اظ حس کْلؽیؽتْکٌیي
الف -تحطیک ُؽتَ ُبی پبضاًّتطیکْالض
ز -ترطیت ُیپْتبالهْغ کٌبضی
ج -ترطیت ُؽتَ ـکوی هیبًی ُیپْتبالهْغ
 -42ثطًبهَ ضیعی ثطای عطحِبی اػوبل حطکتی هتْالی پیچیسٍ هطثْط ثَ کسام ًبحیَ اظ هغع هی ثبـس؟
زً -بحیَ ثطّکب
ج -اضتجبعی خلْی پیفبًی
ة -ـکٌح ظاّیَ ای
الف -اضتجبعی لیوجیک
ًْ -43ضّى پػ ػمسٍ ای ؼوپبتیک کسام ًبحیَ ًْضآزضًطژیک نیست؟
ة -ػضالت لبف زیْاضٍ ًبی
الف -ػضالت ضاؼت کٌٌسٍ هْ
ز -زیْاضٍ ػطّق هحیغی
ج -ػضلَ للجی
 -44تحطیک ؼیؽتن ػمجی پبضاؼوپبتیک هْخت کسام هْضز ظیط هی ـْز؟
ة -اًمجبن ػطّق هحیغی
الف -تطـح هْکْؼی ثعاق
ز -اًمجبن ػضلَ حلمْی ػٌجیَ
ج -یجْؼت ـسیس
 -45گطلیي ضّی اـتِب چَ اثطی زاضز ّ اظ کدب ـطّع هی ـْز؟
ة -هِبضیُ -ؽتَ پبضاًّتطیکْالض ُیپْتبالهْغ
الف -هِبضی -ؼلْلُبی ضّزٍ کْچک
ز -تحطیکیُ -یپْتبالهْغ کٌبضی
ج -تحطیکی -ؼلْلِبی اکؽٌتیک هؼسٍ
 -46فیجطُبی ػمجی اظ ُؽتَ ُبی غیط اذتمبلی تبالهْغ ثَ کسام الیَ ًئْکْضتکػ هیطؼٌس؟
ز -پٌح ّ ـؿ
ج -فمظ پٌح
ة -یک تب چِبض
الف -فمظ چِبض
 -47کسام هْضز ظیط هْخت تفٌگی هی ـْز؟
الف -افعایؿ حدن هبیغ ذبضج ؼلْلی ()Extracellular Volume
ة -تحطیک ًْضًِّبی کْلیٌطژیک ًبحیَ Subfornical
ج -کبُؿ آًژیْتبًؽیي)AII( 2 -
ز -کبُؿ اؼوْاللیتَ هبیغ ذبضج ؼلْلی
 -48زض فطزی کَ زض حبلت ثیساضی ّ اؼتطاحت ضّی ترت زضاظ کـیسٍ ّ چفوبًؿ ضا ثؽتَ اؼت کسام هْج هغعی
هفبُسٍ هی ـْز؟
ز -زلتب
ج -تتب
ة -ثتب
الف -آلفب
 -49پیطظى  68ؼبلَ ای پػ اظ ؼکتَ هغعی هی تْاًس افکبض ذْز ضا ثرْثی تفکیل زُس اهب ًوی تْاًس ؼیؽتن
لْتی ذْز ضا ّازاض کٌس کَ ثَ خبی اق ّات ًبهفِْم کلوبتی ضا ثیبى کٌس هفکل ّی چیؽت ّ کسام ًبحیَ زچبض
ضبیؼَ ـسٍ اؼت؟
ة -آفبظی حؽیّ -ضًیکَ
الف -آفبظی حؽی -ثطّکب
ز -آفبظی حطکتی -ثطّکب
ج -آفبظی حطکتیّ -ضًیکَ
 -50کسام هْضز ظیط زض ٌُگبم ذْاة ثب اهْاج آُؽتَ اتفبق نمی افتد.
ج -ازضاض کطزى زض ذْاة
ةً -بضکْلپؽی
الف -ضاٍ ضفتي زض ذْاة
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ز -کبثْغ ـجبًَ

 -51زض کسام ًبحیَ گیطًسٍ ُبی ًیکْتیٌی اؼتیل کْلیي لطاض زاضًس؟
ج -ػضالت هژگبًی
ة -غسز تطـحی هؼسٍ
الف -زیْاضٍ هثبًَ
 -52کسام لؽوت خعء هساض پبپع  papezهحؽْة نمی شود؟
ة -آهیگسال
الفُ -ػتَ ُبی لساهی تبالهْغ

ز -ػمسٍ ُبی اتًْْهیک

جُ -یپْکبهپ

ز -لفط ؼیٌگْلیت

 -53ثَ ذبعط آّضی هغبلت زضؼی زض ٌُگبم اهتحبى هطثْط ثَ کسام ًْع حبفظَ اؼت؟
ة -هؼبًی کلوبت ()Semantic
الفّ -لبیغ ضوٌی ()episodic
ز -غیط اضتجبعی ()non associative
ج -اضتجبعی ()associative
 -54توبم ػجبضات ظیط زض هْضز پتبًؽیل ُبی لفطی ثطاًگیرتَ لحیح ُؽتٌس بغیر از:
الفُ -وبى پتبًؽیل ُبی پػ ؼیٌبپؽی زًسضیت ؼلْلِبی لفط ( )EEGهی ثبـس.
ة -هْج هثجت زّم پبؼد هٌتفط اظ عطیك ؼیؽتن فؼبل کٌٌسٍ هفجک ثْخْز هی آیس.
ج -هْج هثجت اّل زض اثط تحطیک هحیغی یک اًسام حػی زض لفط هغع ثْخْز هی آیس.
ز -زاضای کبضثطز کلیٌیکی اؼت.
 -55کسام ػجبضت غلظ اؼت؟
الف – زض ضّؾ  Frequency codingزض همبیؽَ ثب ؼبیط ضّـِب ثیفتطیي حدن اعالػبت شذیطٍ هي ـْز.
ة – ضؼپتْضُبي حؽي هفمل ؼطػت تغبثك ثؽیبض آُؽتَ زاضًس.
ج – ُؽتَ  DCNاّلیي ایؽتگبٍ زضیبفت کٌٌسٍ اعالػبت فیجطُبي زضز اؼت.
ز – تحطیک هیساى گیطًسٍ حؽي ًطًِّبي لفط اّلیَ حػ توبغ ( )SIهي تْاًس هٌدط ثَ کبُؿ پبؼد ؼلْل ـْز.
 -56تحطیک کساهیک اظ ثرفِبي شیل زض کٌتطل (کبُؿ) زضز ًمفي هْثط زاضًس ؟
ج – ایٌتطًطًِّبي اًکفبلیٌي ـبخ ذلفي ًربع
الف – ُؽتَ DCN
زً -طًِّبي  DRGثب فیجطُبي C
ة – ُؽتَ POM
 -57ؼٌسضم تبالهْغ زاللت ثط کساهیک اظ ضّـِبي کس ًوْزى اعالػبت حؽي هي ًوبیس؟
ج Labeled Line Coding .
الف Frequency Coding .
ز ُ .یچکسام
ة Population Coding .
 -58زض هْضز حؽِبي پیکطي ُوَ هْاضز شیل لبزق اؼت ثَ خع:
الف – هِبض خبًجي هٌدط ثَ کبُؿ اًساظٍ هیساى گیطًسٍ حؽي هي ـْز.
ة – هؽیط آًتطّالتطال زاضاي اعالػبت ذبم حػ توبغ هي ثبـس .
ج – ُط ًبحیَ ثطّزهي زض لفط  SIزاضاي یک ًمفَ حؽي اظ ثسى هي ثبـس .
زُ -وَ ػجبضات فْق غلظ هي ثبـٌس
ُ -59ؽتَ  Intralaminarتبالهْغ زضیبفت کٌٌسٍ کسام ًْع اعالػبت حؽي اؼت؟
ة .ففبض هکاًیکي ثط پْؼت
الف .ثیٌبیي
ز .حطکت ضّي پْؼت
ج  .ترطیت ػومي ثبفتي
 -60کساهیک اظ ضؼپتْضُبي هکبًیکي شیل زاضاي تغبثك ؼطیغ ثْزٍ ّ هیساًِبي گیطًسٍ ّؼیؼي زاضًس؟
ز – هطکل
ج – ضافیٌي
ة – هبیؽٌط
الف – پبچیٌي
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 -61ثب تعضیك خطیبى الکتطیکي زض ُؽتَ  VPLتبالهْغ زض اًدبم آظهْى ـٌبؼبیي  Textureاخؽبم اذتالل
ایدبزهي ـْز .ایي هْضْع ًفبى زٌُسٍ ًمؿ کساهیک اظ ضّـِبي کسیٌگ اعالػبت زض ؼیؽتوِبي حؽي اؼت:
ة Frequency Code .
الف Population Code .
ز ُ .یچیک اظ هْاضز فْق تْؼظ ایي آظهبیؿ تبئیس یب ضز ًوي ـًْس.
ج Labeled Line Code .
 -62زض لْضت ثطّظ زضز ًبـي اظ ضطثَ ثَ اًگفتبى زؼت چپً ،طًِّبي کساهیک اظ ًْاحي ظیط زض اضتجبط ثب
اًتمبل ؼیگٌبلِبي زضز کوتط فؼبل هي ـًْس؟
ة – ُؽتَ ؼتْى پفتي ()DCN
الف – الهیٌبي  Vؼتْى ذلفي ًربع
ز – ُؽتَ ایٌتطاالهیٌبض تبالهْغ
ج – ُؽتَ  PoMتبالهْغ
 -63کساهیک اظ ػالئن شیل ثسًجبل ضبیؼَ زض ًیوکطٍ ضاؼت زض ًبحیَ  2ثطّزهي ثْخْز هي آیٌس؟
الف -اذتالل زض حػ زضز ًیوَ چپ ثسى
ة – ػسم اهکبى حطکت اًسام ؼوت چپ
ج – اذتالل زض زضک لوػ زلیك زض اًسام ؼوت چپ
ز -اذتالل زض ُوبٌُگي حؽي _ حطکتي اًسام ؼوت چپ
 -64ثب لغغ ثرؿ خبًجي ضاٍ لوٌیؽکبل (ً )Lemniscalیوَ چپ چَ اذتاللي ثطّظ هي کٌس؟
الف – حػ ّضؼیت ػومي اًسام ؼوت ضاؼت هرتل هي ـْز.
ة – حطکت اًسام ؼوت ضاؼت هرتل هي ـْز.
ج – حػ زضز ؼوت ضاؼت هرتل هي ـْز.
ز -زضک لوػ زلیك زض اًسام ؼوت ضاؼت هرتل هي ـْز.
 -65اعالػـبت هطثْط ثَ ّضؼیـت ػومي اًسام زض کساهیک اظ ًْاحي شیـل پطزاظؾ هي ـْز؟
ز – ُؽتَ ایٌتطاالهيًبض تبالهْغ
ج – ًبحیَ 3a
ة – ًبحیَ SII
الف – هؽیط آًتطّالتطال
 -66ثیوبض ي ثب زضز ـسیس ّ ًبگِبًي اًسام ؼوت ضاؼت کَ ؼبثمَ لجلي ًساـتَ هطاخؼَ هي ًوبیس ،ثب زض ًظط گطفتي
احتوبل ؼکتَ هغعي زض ایي ثیوبض ثطّظ ضبیؼَ زض کساهیک اظ ًْاحي شیل هحتول تط هي ثبـس؟
ز – ًبحیَ  5ثطّزهي
ج – ًبحیَ SII
ة – ُؽتَ  PoMتبالهْغ
الف – ُؽتَ  Vplتبالهْغ
 -67ضبیؼَ ؼتـْى ذلفي ًربع زض ؼگوـبى ًربػي  L5کساهیک اظ ػْاهـل شیل ضا ایدبز هي ًوبیس.
ة – اذتالل زض زضک ّضؼیت ػومي اًسام تحتبًي
الف – زضز ـسیس زض زؼت ضاؼت
ز – اذتالل زض زضک زضز اًسام تحتبًي
ج – اذتالل زض زضک زهب زض اًسام تحتبًي
ُ -68یپط آلطژي ًبـي اظ کساهیک اظ پسیسٍ ُبي شیل هي ثبـس:
الف – افعایؿ فؼبلیت ًطًِّبي لفط  SIثَ زًجبل آؼیت ثبفتي
ة – افعایؿ فؼبلیت ًطًِّبي ـبخ ذلفي ًربع ثَ زًجبل آؼیت ثبفتي
ج – کبُؿ فؼبلیت ًطًِّبي لفط  SIثسًجبل آؼیت ثبفتي
ز – ُیچیک اظ هْاضز فْق زض ُیپط آلطژي هْثط ًوي ثبـس.
ً -69طًِّبي کساهیک اظ الهیٌبي ًربع زض تفکیل هؽیط آًتطّالتطال ًمؿ زاضًس؟
ج – III
ة – II
الف – V

ز – VI

 -70ترطیت کساهیک اظ ُؽتَ ُبي تبالهْغ زض کبُؿ زضزُبي هعهي هْثطتط اؼت ؟
ج – PoM
ة – ایٌتط الهیٌبض
الف – Vpl

ز – LGN
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 -71کساهیک اظ ؼبذتبضُبي ػمجي شیل خعئي اظ ؼیؽتن پبییي ضًّسٍ کٌتطل کٌٌسٍ زضز ًوي ثبـس؟
ج – DCN
الف – PGA
ز – ًطًِّبي هِبضي هْضؼي ـبخ ذلفي ًربع
ة – ُؽتَ ضافَ
 -72زض کساهیک اظ ضبیؼبت شیل احتوبل زاضز زضز زض ػضْي ثَ غیط اظ ثبفت آؼیت زیسٍ حػ ـْز.
ة – ایػهکي ػضالت للت
الف – آپبًسیؽیت حبز ُوطاٍ ثب تْضم پطزٍ لفبق
ز – زض ضفتگي هفمل ـبًَ
ج – تْهْض هفمل ظاًْ
 -73کسام یک اظ ػْاهل ظیط هی تْاًس ثَ تمْیت پبؼرِبی ایوٌی کوک ًوبیس؟
الف ) گلْکْکْضتیکْئیسُب زض زّظُبی ثبال
ة ) تحطیک گیطًسٍ ُبی  αآزضًطژیک زض ؼغح لٌفْؼیتِبی T
ج ) تحطیک گیطًسٍ ُبی  βآزضًطژیک زض ؼغح لٌفْؼیتِبی B
ز ) تحطیک گیطًسٍ ُبی  βآزضًطژیک زض ؼغح ؼلْلِبی NK
 -74کسام گعیٌَ زض هْضز اثط ؼبیتْکبیٌِب ثط ضّی ؼیؽتن ػمجی لحیح هی ثبـس؟
الف ) هِبض کٌٌسٍ لْی هحْض  HPAهی ثبـس.
ة )  TNFثَ ػٌْاى یک تت ظای زاذلی ثب اثط ضّی ُیپْتبالهْغ هی تْاًس ةاػث ایدبز تت ـْز .
ج ) ؼلْلِبی گلیبیی ثب تْلیس هبزٍ ای ـجیَ  IL-1زض ایدبز التِبة ّ ـطّع پبؼرِبی ایوٌی زض هغع ًمؿ هِوی ثط
ػِسٍ زاضًس.
ز ) ػالٍّ ثط ً IFN-α ، TNFیع هی تْاًس ثبػث تحطیک هحْض  HPAـْز.
 -75زض هْضز ثیوبضی هیبؼتٌیب گطاّیػ کسام ػجبضت لحیح اؼت ؟
الف ) خعء اظزیبز حؽبؼیت تیپ  IIIاؼت
ة ) یک اتْآًتیثبزی ثط ػلیَ گیطًسٍ اؼتیلکْلیي تْلیس ـسٍ ّ اظ اًتمبل پیبم ػمجی خلْگیطی هیًوبیس.
ج ) یک اتْآًتی ثبزی ثط ػلیَ گیطًسٍ اؼتیل کْلیي تْلیس ـسٍ ّ ثب اتمبل ثَ آى ثبػث تحطیک گیطًسٍ ّ اًتمبل پیبم
ًبذْاؼتَ هی ـْز.
ز ) یک اتْآًتی ثبزی ثط ػلیَ اؼتیل کْلیي تْلیس ـسٍ ّ اظ اتمبل آى ثَ گیطًسٍ خلْگیطی ثَ ػول هی آّضز.
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