آزمون بافت شناسی مقدمات 3

مورخ87/9/10:

تعداد سوال40:

زمان 30:دقیقه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1دسٍشادو آٍبدٓ عبصي َّّ٘ٔ ثبفتي اص چٔ ٍبدٓ اي ثشاي ػفبف عبصي اعتفبدٓ ٍي ؽ٘د؟
د)گضييو
ج)اعتِ
ة)اىنو
اىف) فشٍبىيِ
 – 2ثشاي تؾخيـ گيين٘ژُ ٍ٘ج٘د دس عي٘ه ٕب اص مذاً سٗػ سُگ آٍيضي ٍي ت٘اُ اعتفبدٓ َّ٘د؟
د)Silver
ج)Orsein
ة)PAS
اىف)H&E
 – 3دسطي تَبيض يل عي٘ه مذاً يل اص فشآيْذ ٕبي صيش سر َّي دٕذ؟
ج)تقغيٌ عي٘ه
ة)تغييش ؽنو عي٘ه
اىف)ت٘ىيذ پشٗتئيِ ٕبي اختقبفي

د)تغييش مبسمشد عي٘ه

 – 4مذاً تشميت ٍ٘ج٘د دس عبختبس غؾبءخبفيت آّتي ژّيل داؽتٔ ٗ ثؼْ٘اُ گيشّذٓ دس عطخ عي٘ه ػَو ٍي مْذ؟
د)گيين٘پشٗتئيِ
ج)ميغتشٗه
ة)فغف٘ىيپيذ
اىف)پشٗتئيِ ٍذيطي
 – 5مذاً يل اص عبختبسٕبي صيش ت٘عط ٍينشٗت٘ث٘ه ٓ ا ايجبد َّي ؽ٘د؟
ج)ٍژك
ة)دٗك تقغيٌ
اىف)ٍينشٗٗييي

د)عبّتشي٘ه

 – 6دس ثشسعي ايَْ٘عيت٘ؽيَي يل تٍ٘٘س ٍؾخـ ؽذٓ مٔ عي٘ىٖب دبٗي فيالٍبُ ثيْبثيْي دعَيِ اّذ ،ثٔ ّظشؽَب
ٍْؾبء ايِ تٍ٘٘سچٔ عي٘ىي اعت؟
د)گييبه
ج)ػقجي
ة)پ٘ؽؾي
اىف)ػنالّي
 -7مذاً يل اص ػْبفش صيس دس عبختبس يل ّ٘ميئ٘صًٗ ؽشمت َّي مْْذ؟
ج)H3
ة)H1
اىف)H2B

د)DNA

ٍ -8جَ٘ػٔ اتقبالت ثيِ عي٘ه ٕبي اپيتييبىي مٔ دس ّبدئ ساعي ثيِ عي٘ه ٕب قشاس داسّذ ٗ ت٘عط ٍينشٗعن٘پ
ّ٘سي ثق٘ست ّقطٔ اي تيشٓ ديذٓ ٍي ؽّ٘ذ چٔ ّبً داسد؟
د)Basal striation
ج)Striated border
ة)Terminal web
اىف)Terminal bar
 – 9پشٗتئيِ ٕبي ايْتگشيِ دس مذاً ّ٘ع اتقبه عي٘ىي ّقؼ داسّذ؟
ج)دعَ٘صًٗ
ة)مَشثْذي
اىف) ٍذنٌ

د)ّئَ دعَ٘صًٗ

 – 10تيغٔ خبسجي ) (External Laminaمٔ عبختبسي ٍؾبثٔ تيغٔ پبئ داسد دساطشاف مذاٍيل اص عي٘ه ٕبي صيش
ٗج٘د ُداسد؟
د)ػنالّي
ج)چشثي
ة)مْذسٗعيت
اىف)ؽ٘آُ
 – 11عي٘ه ٕبي ّ٘سٗاّذٗمشايِ ٍ٘ج٘د دس اپيتييً٘ دعتگبٓ گ٘اسػ اصچٔ ّ٘ع غذدي ٕغتْذ؟
د)پشعي٘ىي دسُٗ سيض
ة)پشعي٘ىي ثشُٗ سيض ج)تل عي٘ىي دسُٗ سيض
اىف) تل عي٘ىي ثشُٗ سيض
 – 12عي٘ه ٕبي عشٗصي ثبچٔ سٗؽي تشؽذبت خ٘د سا ثٔ خبسج تخيئ ٍي مْْذ؟
ج)Paracrine
ة)Apocrine
اىف)Merocrine

د)Holocrine

ٗ – 13ج٘د ؽجنٔ اّذٗپالعَيل فبف فشاٗاُ ٗ ٍيت٘مْذسيٖبيي ثب مشيغتبٕبي ى٘ىٔ اي ؽنو اص ٍؾخقبت مذاً ّ٘ع
عي٘ه اعت؟
د)ٍ٘م٘عي
ج)اعتشٗئيذي
ة)عشٗصي
اىف)APUD

 – 14مذاٍيل اص ػجبسات صيش دس خق٘ؿ ٍبمشٗفبژٓ اي ثبفت َٕجْذ فذيخ ّيغت؟
اىف)ٍْؾبء آّٖب اص ٍْ٘عيت ٕبي رُٗ اعت
ة)دس اىتٖبة ٍضٍِ ايجبد عي٘ه ٕبي اپيتيي٘ئيذ سا ٍي َّبيُد
ج) ٍي ت٘اّْذ ثٔ ينذيگش پي٘عتٔ ٗ ايجبد دي٘عي٘ه جغٌ خبسجي سا ثَْبيْذ
د)ٍي ت٘اّْذ تنثيشؽذٓ ٗ تؼذادؽبُ سا افضايؼ دْٕذ
 – 15تذت چٔ ؽشايطي عي٘ه ٕبي فيجشٗثالعت ثبفت َٕجْذ تقغيٌ ٍي ؽّ٘ذ؟
ج)صٍبُ تغزئ ٍْبعت
ة)صٍبُ عبختِ ٍبتشينظ
اىف)دسصٍبُ اعتشادت

د)صٍبُ تشٍيٌ صخٌ

 – 16مذاٍيل اص عي٘ىٖبي ثبفت َٕجْذ دس ايجبد ٗامْؼ ٕبي آىشژيل ّقؼ داسد؟
ج)ائٗصيْ٘فيو
ة)پالعَبعو
اىف)ٍبعت عو

د)ّ٘تشٗفيو

 – 17عي٘ه ٕبي ٍضاّؾيَي ثبفت َٕجْذ دسدبىت طجيؼي ثٔ مذاٍيل اص عي٘ه ٕبي صيش تَبيض َّي يبثْذ؟
د)چشثي
ج)ػنئ فبف
ة)پالعَبعو
اىف)فيجشٗثالعت
 – 18مَج٘د مذاً ٗيتبٍيِ ٍْجشثٔ ّققبُ عْتض مالژُ دس ثذُ ٍي ؽ٘د؟
د)D
ج)C
ة)B
اىف)A
 – 19دسعبختبسمذاً يل اصاّ٘اع مالژُ ٕب ٍيضاُ فشاٗاّي مشثٕ٘يذسات ٗج٘د داسد،مٔ ثبػث ٍ PASثجت ؽذُ آُ
ٍي ؽ٘د؟
د) ّ٘عVII
ج) ّ٘عIV
ة) ّ٘عIII
اىف)ّ٘عI
 -20ثبفت َٕجْذي مٔ ثٔ ػْ٘اُ الئ اي پؾتيجبُ دس صيش َٕٔ اپيتييً٘ ٕب قشاس داسد اص چٔ ّ٘ػي اعت؟
د)االعتيل
ج)ستين٘ىش
ة)ٍتشامٌ ّبٍْظٌ
اىف)عغت
 – 21مذاً يل اص ػجبسات صيش دسٍ٘سد ثبفت چشثي فذيخ ّيغت؟
ة)يني اص ثضسگتشيِ ثبفت ٕبي ثذُ اعت
اىف)ثٔ تذشينبت ػقجي دغبط اعت
د)گبٕي ثٔ ػْ٘اُ مشثٔ گيش ػَو ٍي مْذ
ج)ٍيضاُ خُ٘ سعبّي مَي داسد
 – 22مذاً يل اص ثبفت ٕبي چشثي صيش حتي پظ اص دٗسٓ ٕبي ط٘الّي ٍذت ثيغزايي َٕچْبُ دس ثذُ ثبقي ٍي ٍبّذ؟
د)مبعٔ چؾٌ
ج)خيف ففبقي
ة)ٍضاّتشيل
اىف)صيش جيذي
 َٕٔ – 23ػ٘اٍو صيش دس ايجبد سّگ ثبفت چشثي قٖ٘ٓ اي ٍ٘ثشاّذ ثٔ جض:
ة)ٍ٘يشگٖبي خّ٘ي فشاٗاُ
اىف)مبسٗتْ٘ئيذٕبي ٍذي٘ه دسچشثي
د)طيت٘مشًٗ ٕبي فشاٗاُ ٍيت٘مْذسيٖب
ج)تؼذاد صيبد ٍيت٘مْذسي
 – 24مذاً ػبٍو صيش ٍ٘جت ٍي ؽ٘د ثبفت غنشٗفي داساي ق٘اً ژىٔ اي ٍذنٌ ثبؽذ؟
ة) پيّ٘ذ اىنتشٗعتبتيل ثيِ سؽتٔ ٕب ٗ ميين٘صآٍيْ٘گيينبّٖب
اىف)سؽتٔ ٕبي مالژُ ٗاالعتيل
د)ٗج٘د ٍ٘ىن٘ىٖبي آة آصاد دس ٍبتشينظ
ج)ٗج٘د پشينّ٘ذسيً٘ دس اطشاف ثبفت غنشٗفي
 – 25ػَذٓ تشيِ مالژُ ٍ٘ج٘د دسغنشٗف ؽفبف اص چٔ ّ٘ػي اعت؟
ج) ّ٘عIX
ة) ّ٘عII
اىف)ّ٘ع I

د) ّ٘عXI

 – 26دسسّٗذ دژّشاعيُ٘ آصثغتي ؽنو  ،دسعبختبس غنشٗف چٔ تغييشي سر ٍي دٕذ؟
ة)ٕبيپشتشٗفي مْذسٗعيت ٕب
اىف)ميغيفينبعيُ٘ ٍبتشينظ
د)تجَغ سؽتٔ ٕبي مالژُ صخيٌ
ج)تؾنيو ثبفت ج٘ؽگبٕي

 -27ػيت اعيذٗفيو ث٘دُ ٍبتشينظ غنشٗف فيجشي چيغت؟
ة)سؽتٔ ٕبي مالژُ ّ٘ع  Iفشاٗاُ
اىف)سؽتٔ ٕبي االعتيل فشاٗاُ
د)سؽتٔ ٕبي مالژُ ّ٘ع  IIفشاٗاُ
ج)سؽتٔ ٕبي ستين٘ىش فشاٗاُ
 – 28مذاً ػجبست صيش دس ٍ٘سد ثبفت اعتخ٘اُ فذيخ اعت؟
ة)خبفيت االعتيغيتٔ ّذاسد
اىف)داساي ٗصُ ثباليي اعت
د)ٍخضّي غْي اص ٍ٘اد آىي اعت
ج)دسط٘ه ػَش ثبصعبصي ٍي ؽ٘د
ٗ – 29ج٘د مذاً يل اس عي٘ه ٕبي اعتخ٘اّي ثشاي دفظ ٍبتشينظ اعتخ٘اُ مشٗسي اعت؟
د)اعتئ٘پسٗژّيت٘س
ج)اعتئ٘مالعت
ة)اعتئ٘ثالعت
اىف)اعتئ٘عيت
 – 30پشي٘عتئً٘ ٗ اّذٗعتئً٘ مذاً يل اص اػَبه صيش سا اّجبً َّي دْٕذ؟
ج)سؽذ اعتخ٘اُ
ة) تشٍيٌ اعتخ٘اُ
اىف) تغزئ ثبفت اعتخ٘اُ

د)ت٘ىيذ اعتئ٘مالعت ٕبي جذيذ

 – 31صٗايذ عي٘ىي اعتئ٘عيت ٕب ت٘عط مذاً ّ٘ع اتقبه ثيِ عي٘ىي ثٔ ينذيگش ٍتقو ٍي ؽّ٘ذ؟
د)مَشثِدي
ج)سٗصّٔ داس
ة)ٍذنٌ
اىف)دعَ٘صًٗ
 – 32ففذبت اپي فيضي اعتخ٘اُ ٕبي ثيْذ اصچٔ ّ٘ع ٍفقيي ٍي ثبؽْذ؟
ج)syndesmosis
ة)synchondrosis
اىف)synostosis

د)synarthrosis

ٍ – 33بيغ عيْ٘ٗيبه ٍفبفو ،مذاً يل اص اػَبه صيش سا اّجبً َّي دْٕذ؟
ة)تغزئ غنشٗف ٍفقيي
اىف)ىغضّذٓ مشدُ ٍفقو
د)تشٍيٌ غنشٗف ٍفقيي
ج)امغيژُ سعبّي غلسٗف ٍفقيي
 – 34ثبفت َٕجْذ ٍتشامَي مٔ مو ػنئ اعنيتي سا اص خبسج ٍي پ٘ؽبّذ چٔ ّبٍيذٓ ٍي ؽ٘د؟
ج)Perimysium
ة)Endomysium
اىف)Epimysium

د)Hypomysium

 – 35پظ اص خبتَٔ دپالسيضاعيُ٘ غؾبء ٗ پبيبُ ػَو اّقجبك ػنئ اعنيتي يّٖ٘بي ميغيٌ آصاد ؽذٓ ثٔ عبسم٘پالعٌ
چٔ ٍي ؽّ٘ذ؟
ة)اص عي٘ه خبسج ٍي ؽّ٘ذ
اىف)تجضئ ٍي ؽّ٘ذ
د)ٗاسد ى٘ىٔ ٕبي ػشمي ٍي ؽّ٘ذ
ج)دس ؽجنٔ عبسم٘پالعَيل رخيشٓ ٍي ؽّ٘ذ
 -36ػيت افيي سّگ قشٍض ػنالت اعنيتي مذاً اعت؟
ة)ٍي٘گي٘ثيِ
اىف)ػشٗق خّ٘ي فشاٗاُ

ج)تؼذاد صيبد ٍيت٘مْذسي

 – 37دسمذاً ّ٘ع ػنئ ى٘ىٔ ٕبي  Tفشاٗاُ تش ث٘دٓ ٗ ثضسگتش ٍي ثبؽذ؟
ج)ٍخطط
ة)فبف چْذ ٗادذي
اىف)فبف تل ٗادذي

د)قيجي

 -38دسػنئ ٍخطط دسّبدئ ّ٘اس ٕ Aش سؽتٔ مخيٌ ت٘عط چْذ سؽتٔ ظشيف ادبطٔ ٍي ؽ٘د؟
د)8
ج)6
ة)4
اىف)2
 – 39دسػنئ قيجي ٍذو قشاس گيشي ى٘ىٔ ٕبي ػشمي دسمذاً ّبدئ عبسمٍ٘ش اعت؟
د)ّ٘اسH
ج)خطM
ة)ٍشص ثيِ ّ٘اس I ٗ A
اىف)خطZ
 -40مذاً يل اص اجضاء صيش دس ػنئ فبف ٗج٘د ّذاسد؟
ج)تشٗپٍ٘ي٘صيِ
ة)ٍي٘صيِ
اىف)امتيِ

د)تشٗپّ٘يِ

د)ٍي٘فيجشيو

