آزمون دستگاه غدد

مورخ87/8/18:

تعداد سوال83:

زمان 80:دقیقه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٌِٛٛٛ٘ (Glucocorticoid Increasing factor)GIF -1ژي ػٍّىشدي ثب وذاَ ٚاعغٗ ايٌّٛٛٔٛژين داسد؟
ة) (Trans forming Growth factor) TGF-B
اٌف) ايٕتشٌٛويٓ ؽؼ )(IL6
د)ايٕتشٌٛويٓ يه)(IL1
ج)Substanc P
 – 2وذاِيه اص عٌٍٙٛبي روش ؽذٖ دس صيشِّٙ ،تشيٓ ٘ذف ثشاي وٛستيىٛعتشٚئيذ ٘ب آٔ ُٙدس عيغتُ ستيى ٌٛٛأذٚتٍيبي
)ِ (RESي ثبؽذ؟
ج) ٌٕفٛعيت ٘بي  Bد) ٌٕفٛعيت ٘بي T
ة) عيغتُ ِبوشٚفبژي
اٌف) عٌٍٙٛبي تٌٛيذ وٕٕذٖ آٔتي ثبدي
 – 3وذاِيه اص ِٛاسد صيش استجبعي ثب خصٛصيبت ٘ٛسِٔٛي ٌىٛتشيٓ ٘ب ٔذاسد؟
ة)تذشيه عٌٍٙٛبي اپي تٍيبٌي سٚدٖ
اٌف)داساثٛدْ عشػت دس ساٖ أذاصي يه عيغتُ ٘ٛسِٔٛي
د)تٕظيُ اعيذ٘بي چشة آصاد  ٚلذست آٔتي ٌيپٌٛيتيه
ج)ؽشوت دسفؼبٌيتٙبي فبگٛعيتيه
 – 4وذاَ ثخؼ ٘يپٛفيضثب ويبعّب اپتيه ِجبٚست داسد؟
ة)لذاِي فٛلبٔي
اٌف)تذتبٔي داخٍي

ج)خٍفي خبسجي

 – 5ليف ٘يپٛفيض ثٗ وجب اتصبي داسد؟
ة)ِبِيالسد ثبدي
اٌف)ويبعّب اپتيه

تٛثشعيٓ سئَٚ
ٖ
ج)

د)ِذيبي ساعت  ٚچپ
د)عت ْٛفٛسِيىظ

 -6وذاِيه اص سؽتٗ ٘بي صيش ثٗ عغٛح پبئيٕتشِغض(ٔ ٚخبع) ِي سٔٚذ؟
ة)پبکيذ٘ ٚيپٛتبالِيه
اٌف)دٚسعبي فبعيىٌٛٛط
د)٘يپٛتبال٘يپٛفيضيبي تشاوت
ج)تٛثش٘ٚيپٛفيضيبي تشاوت
 – 7خٍفي تشيٓ ثخؼ ٔيّٗ ِذيبي ٘يپٛتبالِٛط وذاَ اعت؟
اٌف)٘غتٗ عٛپشااپتيه ة)ِذيبي فٛسةسيْ ثبٔذي

ج)ِبِيالسي ثبدي

تٛثشعيٓ سئَ ٛ
ٖ
د)

 – 8وذاِيه اص ِٛاسد صيش جضٌٕ ٚذِبسوٙبي ثيشٔٚي ٘يپٛتبالِٛط اعت؟
ج)وّيغيٛس لذاِي
ة)ِذيبي فٛسثشيٓ ثبٔذي
اٌف)ويبطِباپتيه

د)عت ْٛفٛسْيىظ

ِٛ ّٗ٘ – 9اسد صيش دسِٛسد عٛسٔبي صذيخ اعت ثجض:
اٌف)ٚسيذ عٛسٔبي ساعت ثٗ ٔٚبوبٚا ايٕفشيٛس ِي سيضد
ج)ؽشيبْ فشٔيه فٛلبٔي ثٗ آْ خِ ْٛي د٘ذ

ة)ٚسيذ عٛسٔبي چپ ثٗ ٚسيذ وٍيٛي چپ ِي سيضد
د)ؽشيبْ وٍيٛي ثٗ آْ خِ ْٛي د٘ذ

ِٛ ّٗ٘ – 10اسد صيش ثب عٛسٔبي چپ ِجبٚست داسٔذ ثجض:
ج)گبٔگٍي ْٛعٌٛيبن
ة)ثٛسعبإِتبٌيظ
اٌف)وٍيٗ
ِٛ ّٗ٘ – 11اسد صيش ثب عٛسٔبي ساعت ِجبٚست داسٔذ ثجض:
ج)ِجشاي وٍٗ دٚوت
ة)ٌٛة ساعت وجذ
اٌف)ٔٚبکاٚا ايٕفشپٛس

د)ؽشيبْ ِضأتشيه فٛلبٔي
د)ديبفشاگُ

ِٛ ّٗ٘ - 12اسد صيش دسِٛسد پبساتيشٚئيذ صذيخ اعتثجض:
ة)دسثؼضي اص افشاد دس دس ْٚثبفت تيشٚئيذ لشاس داسد
اٌف)دسثؼضي افشاد خبسج اص وپغٛي تيشٚئيذ لشاس داسٔذ
د)اص صٔجيشٖ عّپبتيه گشدٔی ػصت ِي گيشد
ج)اص ػصت ٚاگ ػصت ِي گيشد
ِٛ ّٗ٘ – 13اسد صيش جض ٚػشٚق تيشٚئيذ اعت ثجض:
ة)ؽشيبْ تيشٚئيذي ِيبٔي
اٌف)ؽشيبْ تيشٚئيذي فٛلبٔي
د)ٚسيذ تيشٚئيذي ِيبٔي
ج)ؽشيبْ تيشٚئيذي تذتبٔي

 – 14وپغٛي غذٖ تيشٚئيذ ِشثٛط ثٗ وذاَ فبعيب اعت؟
ة)پشٖ ٚستثشاي
اٌف)پشٖ تشاکٗ اي

د)اْ ٌٛٚپيٕگ

ج)ايٓ ٚعتيٕگ

ِٛ ّٗ٘ – 15اسد صيش جض ٚػشٚق ٘يپٛفيض ٘غتٕذ ثجض:
ة)ٚسيذ ٘بي پٛستبي دساص
اٌف)ؽشيبْ ٘يپٛفيضي فٛلبٔي
د)ٚسيذ ٘بي پٛستبي وٛتبٖ
ج)ٚسيذ ٘بي پٛستاي ِتٛعظ
ِٛ ّٗ٘ – 16اسد صيش جضٔ ٚش٘ٚيپٛفيض اعت ثجض:
ة)عبلٗ ليف
اٌف)ِذيٓ اِيٕظ

ج)ٌٛة خٍفي

 ّٗ٘ – 17ؽشيبْ ٘بي صيش ثٗ پبٔىشاط خِ ْٛي د٘ذ ثجض:
ة)عذبي
اٌف)گبعتشٚدئٛدٔبي

ج)ِضأتشيک فٛلبٔي

 – 18وذاَ ثخؼ ثب پبٔکشاط داخً صفبلی اعت؟
ج)تٕٗ
ة)گشدْ
اٌف)عش

د)پبسط تٛثشاي
د)وٍيٛي

د)دَ

ِٛ ّٗ٘ – 19اسد صيش جضِ ٚجبٚسات عش پبٔىشاط اعت ثجض:
ج)وٍٗ دٚوت
ة)ک ٌْٛٚػشضي
اٌف)دٚاصد٘ٗ

د)وٍيٗ

 – 20ثمبيبي ثخؼ فٛلبٔي ثٓ ثغت ساتىٗ ِيتٛأذ ثبػث وذاَ ضبيؼٗ گشدد؟
ج)ويغت ثشأؼی
ة)وشأيٛفبصٔژيِٛب
اٌف)تِٛٛس٘يپٛفيض خٍفي

د)٘يپٛفيض دٍمی

 – 21دجَ  ٚأذاصٖ وذاَ يه ثؼذ اص تٌٛذ اص دٚساْ جٕيٓی ثضسگتش خٛا٘ذ ؽذ؟
ج)وٛستکظ آدسٔبي
ة)پبساتيشٚئيذ ٘ب
اٌف)اپي تبالِٛط

د)تيّٛط

 – 22عٌٍٙٛبي تشؽذي وذاَ ثخؼ ِٕؾبء اوتٛسدسِي داسٔذ؟
ج)لؾش عٛسٔبي
ة)تيّٛط
اٌف)اپي فيض

د)پبساتيشٚئيذ

 – 23وذاَ ٘ٛسِ٘ ْٛيپٛفيضي تٛطط عٍٛي ٘بي ثبصٚفيً تشؽخ ِي ؽٛد؟
ج)OXytocin
ة)ADH
اٌف)LH

د)prolactin

 – 24ؽجىٗ ِٛيشگي اٌٚيٗ عيغتُ پٛست ٘يپٛفيضي وٗ دسٔبديٗ عبلٗ  ٚثشجغتگي ِيبٔي ايٓ غذٖ تؾىيً ِي ؽٛد اصچٗ
ٔٛػي اعت؟
د)عيٕٛصٚئيذي
ج)پيٛعتٗ
ة)ِٕفز داس داساي ديبفشاگُ
اٌف)ِٕفز داس ثذ ْٚديبفشاگُ
 – 25دسصٛستيىٗ ثخؼ دوّٗ اي)  (pars tuberalisغذٖ ٘يپٛفيض دچبس تخشيت ثبفتي ؽذٖ  ٚعٍٛي ٘بي آْ اص ثيٓ
ثشٔٚذ ،أتظبس داسيذ وذاَ يه اص فشايٕذ ٘بي صيش دچبس اختالي ؽٛد؟
د)ثبسٚسي
ج)تٌٛيذ ؽيش
ة)سؽذ ػِّٛي
اٌف)فؾبس خْٛ
 – 26صِبٔي وٗ يه فٌٛيىٛي تيشٚئيذي دسدبي عٕتض ٚرخيشٖ عبصي پيؼ ٘ٛسِ ْٛاعت ،اپيتٍي َٛآْ ثٗ چٗ ؽىٍي ديذٖ
ِي ؽٛد؟
د)أتمبٌي
ج)ِغجك وبرة
ة)اعتٛأٗ اي عبدٖ
اٌف)عٕگفشؽي عبدٖ
 – 27دسعٍٛي ٘بي اپيتٍيبٌي فٌٛيىٛي ٘بي تيشٚئيذي  ،گيشٔذٖ ٘بي تيشٚتشٚپيٓ ِ ٚيىشٚٚيٍي ٘ب ثٗ تشتيت دسوذاَ
عغخ عٍٛي لشاس داسٔذ؟
د)ساعي – ساعي
ج)لبػذٖ اي – لبػذٖ اي
ة)ساعي – لبػذٖ اي
اٌف)لبػذٖ اي – ساعي

 – 28ثبفت ّ٘جٕذ اعتشِٚبي پؾتيجبْ غذٖ پبساتيشٚئيذ اص چٗ ٔٛػي اعت؟
ج)ِتشاوُ ٔبِٕظُ
ة)ِضأؾيّي
اٌف)عغت

د)ستيىٛالس

 – 29تشتيت ٔٛادي عٗ گبٔٗ لؾش غذٖ فٛق وٍيٗ اص عغخ ثٗ ػّك چگ ٗٔٛاطت؟
اٌف)1.Glomerulosa 2. Reticularis 3. Fasciculata
ة) 1. Reticularis 2. Glomerulosa 3. Fasciculata
ج)1. Glomerulosa 2. Fasciculata 3. Reticularis
د)1. Reticularis 2. . Fasciculata 3. Glomerulosa
 -30عٍٛي ٘بي تشؽذي وذاَ غذٖ صيش خصٛصيبت عٍٛي ٘بي عٕتض وٕٕذٖ پشٚتئيٓ سا ٔذاسد؟
د)جضايش الٔگش٘بٔظ
ج)آدٔ٘ ٛيپٛفيض
ة)لؾش فٛق وٍيٗ
اٌف)فٌٛيىٛي ٘بي تيشٚئيذ
 – 31وذاَ عبختبس صيش جضايش الٔگش٘بٔظ سا اص ثخؼ ثش ْٚسيض غذٖ پبٔىشاط ِجضا ِي عبصد؟
ة)ثبفت پٛؽؾي عٕگفشؽي عبدٖ
اٌف)وپغٛي ّ٘جٕذ ِتشاوُ ٔبِٕظُ
د)سؽتٗ ٘بي ستيىٌٛش
پبي
ج)غؾبء ٖ
 – 32آٔضيُ P 450 SCCوٍغتشٚي ساِغتميّب تجذيً ثٗ وذاَ ِبدٖ صيش ِي وٕذ؟
ج)پشٚژعتشْٚ
ة)آٌذٚعتشْٚ
اٌف)پشٚگٌْْٔٛٛ

د)وٛستيضٚي

 – 33تشتيت ٘يذسٚوظيالعي ْٛدس سٔٚذ تجذيً پشٚگْٓ ٌْٛٚثٗ وٛستيىٛعتش ْٚوذاَ اعت؟
ة)جبيگب٘ٙبي 21ٚ11 ٚ17
اٌف)جبيگب٘ٙبي 11 ٚ21 ٚ17
د)جبيگب٘ٙبي 17ٚ 11ٚ 21
ج)جبيگب٘ٙبي 21ٚ 17ٚ 11
 – 34دسغذٖ فٛق وٍيٗ أذسعتٕذي ْٛدساثش اديبء دسوذاَ جبيگبٖ تجذيً ثٗ تغتٛعتشِ ْٚي ؽٛد؟
د)3
ج)17
ة)21
اٌف)11
 – 35وذاَ جٍّٗ صيش دسِٛسد آٔژيٛتبٔغيٓ  IIٚ Iدسعت اعت؟
اٌف)آٔژيٛتأغيٓ  IIيه ِذشن لٛي ثشاي تٌٛيذ آٌذٚعتش ْٚاعت
ة)آٔژيٛتبٔغيٓ  Iيه ِذشن لٛي ثشاي تٌٛيذآٌذٚعتش ْٚاعت
ج)آتژيٛتبٔغيٓ  IIيه ِذشن لٛي ثشاي تٌٛيذ وٛستيضٚي اعت
د) آٔژيٛتبٔغيٓ Iيه ثبصداسٔذٖ لٛي ثشاي تٌٛيذ آيدٚعتش ْٚاعت
 – 36دستجذيً پشگٕ ٌْٛٛٔٛثٗ پشٚژعتش ْٚوذاَ گضئٗ صيش دخبٌت داسد؟
د) 3آٌفب ٘يذسٚوظی اعتشٚئيذ د٘يذسٚژٔبص
اٌف) 3ثتب ٘يذسٚوغي اعتشٚئيذ د٘يذسٚژٔبص
ة)  3آٌفب ٘يذسٚوغي اعتشٚئيذ د٘يذسٚژٔبص
ج) ٘ 12يذسٚوغي اعتشٚئيذ د٘يذسٚژٔبص
د)٘21يذسٚوغي اعتشٚئيذ د٘يذسٚژٔبص
ِ – 37بدٖ پيؼ عبص ثشاي عٕتض أذسٚژْ ٘ب وذاَ اعت؟
ة)DHEA
اٌف)pome

ج)SCC

د)Cortisol

 – 38عُ ٚثب) (eholera toxinچگِٛ ٗٔٛجت اعٙبي وؾٕذٖ ِي ؽٛد؟
ة)فؼبي ّٔ αiْٛثغٛسثشگؾت ٔبپزيش
اٌف)فؼبي ّٔٛدْαsثغٛس ثشگؾت ٔبپزيش
د)ِٕغ ّٔٛدْ αiثغٛسثشگؾت ٔبپزيش
ج)ِٕغ ّٔٛدْ  αsثغٛسثشگؾت ٔبپزيش

 – 39گيشٔذٖ وذاِيه اص ٘ٛسِ٘ ْٛبي صيش ِتصً ثٗ پشٚتئيٓ ِ Gي ؽٛد؟
ج)اپي ٔفشيٓ
ة)أغٌٛيٓ
اٌف)وٛستيضٚي

پپتي ٔبتسيٛستيه دٍ٘يضي
د) د

 – 40وذاِيه اص ِٛاسد صيش دسِٛسد گيشٔذٖ پپتيذ ٔبتسيٛستيه دٍ٘يضي صذيخ اعت؟
ة)داساي فؼبٌيت گٛاْيٍيً عيىالصي ِي ثبؽذ
اٌف)تٛعظ  NOفؼبي ِي ؽٛد
د)اصچٕذ صٔجيش پٍي پپتيذي تؾىيً ؽذٖ اعت
ج)دس عيتٛعٛي ِتصً ثٗ پشٚتئيٓ ِ Gي ؽٛد
 -41عبختّبْ وٍيٗ ٘ٛسِ٘ ْٛبي صيش ٖ تشٚديّش اعت ثجض:
ة)٘ٛسِِ ْٛذشن تيشٚئيذ)(TSH
اٌف)أغٌٛيٓ
د)٘ٛسِِ ْٛذشَ فٌٛيىٛي)(FSH
ج)٘ٛسِ ْٛپاساتيشٚئيذ
 – 42ثبتٛجٗ ثٗ ِمبيغٗ گيشٔذٖ ٘ٛسِ٘ ْٛب  ٚپشٚتئيٓ ٘بي ٔبلً وذاِيه اص ِٛاسد صيش اص خصٛصيبت ِؾتشن ٘شدٚ
اعت؟
د)ثشگؾت پزيشي
ج)٘ذايت پيبَ
ة)اؽجبع پزيشي
اٌف)ٚيژگي اتصبي
 -43وذاِيه اص ٘ٛسِ٘ ْٛبي صيش داساي يه گيشٔذٖ داخً عٌٍٛي دسلغّت ٘غتٗ ِي ثبؽٕذ؟
ج)پسٚژعتشْٚ
ة)اٌذٚعتشْٚ
اٌف) ٘ٛسِ ْٛتيشٚئيذ

د)گٍٛوٛوٛستيىٛئيذ

 – 44عٌٛفْٛيً اٚسٖ چگِٛ ٗٔٛجت افضايؼ تشؽخ أغٌٛيٓ ِي ؽٛد؟
اٌف)ِٛجت افضايؼ عغخ عٌٍٛي وٍغيُ ِي ؽٛد
ة)ِٛجت افضايؼ غٍظت ِ cAMPي ؽٛد
ج)ِٛجت ِٕغ سيضػ ثشٔٚي پتبعيُ ِي ؽٛد
د)ِٛجت ثبصؽذْ وبٔبي پتبعيُ دغبط ثٗ ِ ATPي ؽٛد
 – 45وذاِيه اص ِٛاد صيش َ ٚجت فشٚوؾي تشؽخ أغٌٛيٓ ِي ؽٛد؟
ج)اعيذ ٘بي آِيٕٗ
ة)اعتيً وٌٛيٓ
اٌف)گٍٛوبگْٛ

د)اپي ٔفشيٓ

 – 46وٍيٗ ِٛاسد صيش دس ثيّبساْ ديبثت وٕتشي ٔؾذٖ ٔٛع ِ Iؾب٘ذٖ ِي ؽٛد ثجض:
ة)افضايؼ اوغيذ اعي ْٛاعيذ ٘بي چشة
اٌف)وب٘ؼ پشٚتئٌٛيض
د)افضايؼ گٍٛؤٛئٚژٔضويذي
ج)ويتٛاعيذٚص
 – 47عٍٛي ٘بي وذاَ گش ٖٚاص ثبفت ٘بي صيش جٙت ثشداؽت گٍٛوض ٔيبص ثٗ أغٌٛيٓ ٔذاسٔذ؟
د)عٌٍٙٛبي پبٔىشاط
ج)وجذ
ة)ػضالت
اٌف)اديپٛص
 – 48وذاِيه اص ِٛاسد صيش دسِٛسد أغٌٛيٓ صذيخ اعت ؟
اٌف)اص دٚصٔجيشٖ  Aثب  ٚ 30صٔجيشٖ  Bثب  21اعيذ آِيٕٗ تؾىيً ؽذٖ اعت
ة)أغٌٛيٓ ثصٛست ِِٕٛشِتصً ثٗ گيشٔذٖ ِي ؽٛد
ج)أغٌٛيٓ ٘گضاِش ِٛجت وب٘ؼ عشيغ گٍٛوض خِ ْٛي ؽٛد
د)أغٌٛيٓ خٛن دس عٗ اعيذ آِيٕٗ ثب أغٌٛيٓ أغبٔي اختالف داسد
 – 49گٍٛوبگِٛ ْٛجت فغفٛسيٍٗ ؽذْ وٍيٗ آٔضيُ ٘بي صيش ِي ؽٛد ثجض:
ة)ٌيپبص دغبط ثٗ ٘ٛسِْٛ
اٌف)فغفٛفشٚوتٛويٕبص  2وجذي
د)فغفٛسيالص ويٕبص
ج)فغفٛايٕٛي پيشٚات وشثٛوغي ويٕبص

 – 50گٍٛوبگ ْٛاص چٗ عشيك سٔٚذ گٍٛؤٛئٛژٔض سا افضايؼ ِي د٘ذ؟
ة)فؼبي ّٔٛدْ پيشٚٚات د٘يذسژٔبص
اٌف)ِٕغ پيشٚٚات وشثٛوظیالص
د)افضايؼ فؼبٌيت پيشٚٚات ويٕبص
ج)افضايؼ تٌٛيذ NADH ٚ ATP
 – 51فؼبٌيت وذاِيه اص ٘ٛسِ٘ ْٛبي صيش تٛعظ أغٌٛيٓ ِٕغ ِي ؽٛد؟
ة)عٕتبص اعيذ ٘بي چشة
اٌف)ٌيپٛپشٚتئيٓ ٌيپبص
د)ٌيپبص دغبط ثٗ ٘ٛسِْٛ
ج)اعتيً وٛآوشثٛوغيالص
 – 52أغٌٛيٓ ِٛجت فؼبي ؽذْ وذاِيه اص آٔضيُ ٘بي صيش ِي ؽٛد؟
ج)پشٚتئيٓ ويٕبصB
ة)پشٚتئيٓ ويبصG
اٌف)پشٚتئيٓ ويٕبصA
 – 53وذاَ گش ٖٚاص ٘ٛسِ٘ ْٛبي صيش اعيذ آِيٕٗ تيشٚصيٓ عبختٗ ِي ؽٔٛذ
ج)وبتيىٛي آِيٓ ٘ب
ة)٘ٛسِ ْٛپبساتيشٚئيذ
اٌف)اعتشٚژٔٙب

د)پشٚتئيٓ کيٕبصC
د)٘ٛسٌِِٛ ْٛذ جغُ صسد

 – 54وذاِيه اص ِٛاسد صيش صذيخ اعت؟
اٌف)پشٚتئيٓ ِٛ Gqجت فؼبي ؽذْ پشٚتئيٓ ويٕبص  َ Cي ؽٛد
ة)پشٚتئيٓ ويٕبص  Cتٛعظ دي اعيً گٍيغيشٚي  ٚوٍغيُ فؼبي ِي ؽٛد
ج)فغفٌٛيپبص Cثب فغفٛسيٍٗ ّٔٛدْ پشٚتئيٓ ويٕبص  Cآٔشا فؼبي ِي ّٔبيذ
د)پشٚتئيٓ ويٕبص  Cاص عشيك پشٚتئيٓ  Gqفغفٌٛيپبص Cسافؼبي ِي ّٔبيذ
 – 55وذاِيه اص ِغيش٘بي ثيٛؽيّيبئي صيش تٛعظ أغٌٛيٓ فؼبي ِي ؽٛد
ج)گٍيىٌٛيض
ة)ٌيپٌٛيض داخً عٍٛي
اٌف)گٍٛؤٛئٛژٔض

د)گٍيىٛژٌٔٛيض

 – 56وذاِيه اص ٍِىٌٙٛبي صيش ثّمذاس صيبد تٛعظ تِٛٛس فئٛوشِٛٚعيتِٛب عٕتض ٚدسخ ْٛآصاد ِي ؽٛد؟
د)اعتيً وٌٛيٓ
ج)وبتٗ وٛي آِيٓ
ة)گبِبآِيٕٛثٛتيشيه اعيذ
اٌف)عشٚتٔٛيٓ
 – 57وذاِيه اص آٔضيّٙبي صيش ٔمؼ اعبعي دسوبتبثٌٛيغُ وبتٗ وٛي آِيٕٙب داسد؟
ة)وبتٗ وٛيِ - 0 -تيً تشأغفشاص
اٌف)ِ٘ٛٛژأتيغبت اوغيذاص
د)فٕيً آالٔيٓ ٘يذسٚوغيالص
ج)٘يذسٚوغي فٕيً پيشٚٚات اوغيذاص
 – 58وذاِيه اص وٛاآٔضيّٙبي صيش دس تجذيً فٕيً آالٔيٓ ثٗ تيشٚصيٓ  ٚتيشٚصيٓ ثٗ دٚپب ٔمؼ داسد؟
د)تتشا٘يذسٚثيٛثتشيٓ
ج)گٍٛتشادٚوغيٓ
تتشا٘يسٚفٛالت
د
ة)
اٌف)ٚيتبِيٓ  Cاديبء
 – 59وذاِيه اص يٙٔٛبي صيش ُ٘ صِبْ ثب يذ ٚاسد غذٖ تيشٚئيذ ِي ؽٛد؟
د)H+
ج)Na
ة)cl
اٌف)K
 – 60وذاِيه اص جّالت صيش دس استجبط ثب وٕتشي عٕتض ٘ٛسِٙٔٛبي تيشٚئيذي  T4ٚ T3صذق ِي وٓد؟
ة) TSHتّبَ ِشادً عٕتض آٔٙب سا وٕتشي ِي وٕذ
اٌف)غٍظت ثبالي  TRHثبػث ِٙبس عٕتض آٔٙب ِي ؽٛد
د)غٍظت ثبالي  T3ثبػث فؼبٌيت ِ TRHي ؽٛد
ج)غٍظت ثبالي  T4اثشي سٚي ٔ TSHذاسد
 – 61وذاِيه اص فٍضات صيش دس عبختّبْ آٔضيُ  – 5′دي يذ يٕبص)ٚ (5′-deiodinaseجٛد داؽتٗ  ٚوّجٛدػ ثبػث
افضايؼ  rT3دسخِ ْٛي ؽٛد؟
د)ِٕگٕض
ج)ِظ
ة)آ٘ٓ
اٌف)عيٍيٕيَٛ
 -62وذاِيه اص ٘ٛسِٙٔٛبي صيش دس تؾىيً ٚيتبِيٓ  Dفؼبي ٔمؼ داسٔذ؟
د)T3
ج)اوغي تٛعيٓ
ة)وٛستيضٚي
اٌف)پشٚالوتيٓ

-63وذاِيه اص ِٛاسد صيش دس استجبط ثب عيغتُ أذٚوشيٓ ثصٛست اختصبصي ػًّ َي وٕذ؟
ة)فبصٍٗ غذٖ اص اٚسگبْ ٘ذف
اٌف)عجيؼت ؽيّيبيي ٘ٛسِْٛ
د)ِتبثٌٛيٕٙبي ٘ٛسِْٛ
ج)دضٛس سعپتٛس خبؿ دس اٚسگبْ ٘ذف
 –64وذاِيه اص ِٛاسد صيش اص اػّبي وٛستيضٚي ِي ثبؽذ؟
ج)ادتجبط پتبعيُ
ة)گٍٛؤٛئٛژٔض
اٌف)گٍيىٛژٔض

د)دفغ عذيُ

 –65وذاِيه اص ٘ٛسِٙٔٛبي صيش ِذشن غيش اختصبصي پشٚالوتيٓ اعت؟
ج)CRH
ة)PIF
اٌف)TRH

د)SS

 -66فشدي غزايي غٕی اص پشٚتئيٓ  ٚوشث٘ٛيذسات پبئيٓ ِصشف ّٔٛدٖ اعت .ايٓ فشد دچبس ٘يپٛگٍغّي ّٔي ؽٛد دٌيً
آْ وذاِيه اص ِٛاسد صيش ِي ثبؽذ؟
اٌف)غزا جٙت ججشاْ ِٛجت تشؽخ ِ T4ي ؽٛد
ة)وٛستيضٚي ثب اثش ِٙبسي خٛد سٚي ٚسٚد گٍٛکض ثٗ ػضٍٗ ػًّ ِي ّٔبيذ
د)گٍٛگٓ ثٛعيٍٗ غزاتشؽخ ِي ؽٛد
ج)اعيذ ٘بي آِيٓی غزا ثالفبصٍٗ ثٗ لٕذ تجذيً ِي ؽٔٛذ
 -67أغٌٛيٓ ٚسٚد گٍٛوض سا ثٗ وذاِيه اص ثبفتٙبي صيش ِٛجت ِي ؽٛد؟
ج)ػضالت اعىٍتي
ة)عٌٍٙٛبي تٛثٌٛي وٍيٗ
اٌف)تّبَ ثبفتٙب

د)ثيؾتش ْٚسٙٔٚبي وٛستىظ

 – 68وذاِيه اص جّالت صيش ثب يىذيگش ُ٘ خٛأي ٔذاسد؟
ة)أغٌٛيٓ :افضايؼ عبخت پشٚتئيٓ
اٌف)اپي ٔفشيٓ :افضايؼ گٍيىٛژٌٔٛيض
د) گٍٛگٓ  :وب٘ؼ لٕذ خْٛ
ج)٘ٛسِ ْٛسؽذ :افضايؼ عغخ گٍٛوضخْٛ
ٛ٘ – 69سِ ْٛگٍٛوبوٓ سا ثصٛست عجيؼي ّٔي تٛاْ دس ايٓ ٔمغٗ يبفت؟
ج)غذٖ آدسٔبي
ة)ِغيش گٛاسؽي
اٌف)پبٔىشاط

د)پالعّب

 – 70ثذٔجبي تضسيك  TSHوذاِيه اص اثشات صيش دس دذالً خٛد ظب٘ش ِي ؽٛد؟
ة)ثشداؽت يذ تٛعظ غذٖ
اٌف)فؼبي ؽذْ  CGAMPدس عٌٍٙٛبي تيشٚئيذ
د)افضايؼ أذاصٖ غذٖ
ج)عبخت تيشٚگٍٛثٌٛيٓ
 – 71وذاِيه اص ٘ٛسِٙٔٛبي صيش ةيؾتشيٓ اثش سا سٚي عذيُ داسد؟
ج)ٚاصٚپشعيٓ
ة)آٌذعتشْٚ
اٌف)وٛستيضٚي

د)پشٚژعتشْٚ

 – 72وذاِيه اص اػّبي صيش دس استجبط ثب ِ T4ي ثبؽذ؟
اٌف)لغّت صيبدي اص T 4دسکٌٛٛئيذ عٌٍٙٛبي فٌٛيىٌٛي عبختٗ ِي ؽٛد
ة) T4دس عٌٍٙٛبي فٌٛيىٌٛي ثٗ  T3تجذيً ِي ؽٛد
ج) T4دس پالعّب ثٗ پشٚتئيٓ خبصي ِتصً ّٔي ؽٛد
د) T4پشلذست تشيٓ ٘ٛسِ ْٛتيشٚئيذي اعت وٗ دس پبعخ ثٗ وب٘ؼ لٕذ تشؽخ ِي ؽٛد
ی سٚي  ADHاػّبي ِي وٕٕذ
ٔ – 73ؾبْ دادٖ ؽذٖ اعت وٗ وب فئيٓ ٚاٌىً دیٚستيه ِي ثبؽٕذ  ٚآٔشا ثب اثش آٔتبگٔٛغيت
وذاِيه اص فبوتٛس٘بي صيش ثصٛست عجيؼي سيٍيض ADHسا اصٌٛة خٍفي ٘يپٛفيض افضايؼ ِي د٘ذ؟
ة)افضايؼ firing rateعيٕٛط وبسٚتيذ
اٌف)وب٘ؼ اعّٛالٌيتٗ پالعّب
د)افضايؼ ٔيتشٚژْ خْٛ
ج)آٔژيٛتبْعيٓ 2
 – 74اثش ٘ٛسِٙٔٛبي تيشٚئيذي سٚي عيغتُ اػصبة چيغت؟
ة)وب٘ؼ عبخت ٘ٛسِٙٔٛبي ٘يپٛفيض لذاِي
اٌف)وب٘ؼ دظ ثٛيبيي
د)سؽذ اوغٙٔٛب development ٚ
ج)وب٘ؼ صِبْ سفًوظ

 – 75تذشيه عشٚيىظ ِٕجش ثٗ تشؽخ چٗ ٘ٛسِٔٛي اص وذاَ ٔبديٗ ِي ؽٛد؟
ة)٘ – ACTHيپٛفيض لذاِي
اٌف)٘ - ADHيپٛفيض خٍفي
د)اوغي تٛعيٓ – ٘يپٛفيض خٍفي
ج)٘ٛسِ ْٛسؽذ – ٘يپٛفيض لذاِي
 – 76وذاِيه اص ِٛاسد صيش دس دضٛس ِيضاْ ثبالي گٍٛوٛنٚستيىٛئيذ ايجبد ِي ؽٛد؟
ة)افضايؼ دفغ آة
اٌف)دفظ ٚاوٕؾٙبي عجيؼي ػشٚلي
د)ِٙبس پبعخٙبي اٌتٙبثي
ج)ِٙبستشؽخ ACTH
 – 77ثيّبسي دس ديٓ جشادي غذٖ تيشٚئيذ دچبس آعيت ثٗ غذٖ پبساتيشٚئيذ ِي ؽٛد دٖ سٚص پظ اص آعيت ٚضؼيت
اٚسا چگ ٗٔٛاسصيبثي ِي وٕيذ؟
اٌف)ِيضاْ پبئيٓ فظفبت  ٚوٍغيُ پالعّب  ٚتتبٔي
ة)فغفبت ثبالي پالعّبيي  ٚد ِئشاٌيضاعي ْٛاعتخٛاْ
ج)ِيضاْ پبئيٓ وٍغيُ پالعّب  ٚافضايؼ تذشيه پزيشي ػضٍٗ
د)ِيضاْ ثبالي وٍغيُ  ٚافضايؼ تذشيه پزيشي ػضٍٗ  ٚدِئشاٌيضاعي ْٛاعتخٛاْ
 – 78وذاِيه اص ِٛاسد صيش ثيؾتشيٓ اثش سا سٚي تشؽخ  PTHداسد؟
ج)1,25(OH)2 D3
ة)غٍظت وٍغيُ پالعّب
اٌف)وٍغي تٔٛيٓ

د)غٍظت وً وٍغيُ پالعّب

 – 79وذاِيه اص ٘ٛسِٙٔٛبي صيش دس ٘شدٔٚبديٗ غذد دس ْٚسيض ِ ٚغض عبختٗ ّٔي ؽٛد؟
د)ٔٛسآدسٔبٌيٓ
ج)دٚپبِيٓ
ة)وٛستيضٚي
اٌف)عِٛبتٛعفبتيٓ
سؽخ ٘ٛسِ ْٛسؽذ ثٗ ػٍت وذاِيه اص ِٛاسد صيش ِي ثبؽذ؟
 – 80چگِ ٗٔٛيتٛأيذ تصّيُ ثگيشيذ وٗ افضايؼ ت
اٌف)ثٗ ػٍت افضايؼ تشؽخ  GHRHصيشا تشؽخ آْ اپي صٚديه ِي ثبؽذ
ة)ثٗ ػٍت وب٘ؼ تشؽخ عِٛبتٛطتاتيٓ صيشا تشؽخ آْ اپي صٚديه ِي ثبؽذ
ج)ثٗ ػٍت وب٘ؼ تشؽخ  GHR IIصيشا تشؽخ آْ تٔٛيه ِي ثبؽذ
د)ثٗ ػٍت افضايؼ تشؽخ عِٛبتٛعتبتيٓ صيشا تشؽخ آْ تٔٛيه ِي ثبؽذ
 – 81وذاِيه اص ٘ٛسِٙٔٛبي صيش وّتشيٓ اثش سا سٚي سؽذ داسد؟
ج)أغٌٛيٓ
ة)تغتٛعتشْٚ
اٌف)٘ٛسِ ْٛسؽذ

د)ٚاصٚپشعيٓ

ّٛ٘ – 82ساژی وذاِيه اص ٘ٛسِٙٔٛبي صيش سا تذشيه ّٔي وٕذ؟
ج)ACTH
ة)ADH
اٌف)آٌذعتشْٚ

د)اوغي تٛعيٓ

 -83وذاِيه اص َ ٚاسد صيش ِي تٛأذ جضء اثشات ٛ٘ non genomicسِٙٔٛبي تيشٚئيذي ثبؽذ؟
ة)افضايؼ ضشثبٔبت لٍت
اٌف)Na+-H+antiport – ca++Atpase
د)افضايؼ فؼبٌيت اعتئٛوالعتٙب ٚاعتئٛثالعتٙب
ج)افضايؼ سعپتٛس٘بي  Bآدسٔشژيه
 – 84وذاِيه اص ٘ٛسِٙٔٛبي صيش دس ػًّ گٍٛؤٛئٛژٔض ؽجبٔٗ ٔمؼ داسد؟
د) پشٚالوتيٓ
ج)T3
ة)وٛستيضٚي
اٌف)آدسٔبٌيٓ
 -85دس پشٚعٗ osteolysisوذاِيه اص ِٛاسد صيش سٚي ِي د٘ذ؟
اٌف)اعتخٛاْ دعتخٛػ ِ Remodelingي ؽٛد
ج)وٍغيُ آصاد ِي ؽٛد

ة)اعتئٛئيذ تؾىيً ِي ؽٛد
د)ِبتشيىظ اعتخٛاْ تخشيت ِي ؽٛد

 – 86خبّٔي ثب تشؽخ ؽيش اص عئٗ ثٗ وٍيٕيه ِشاجؼٗ وشدٖ اعت تغت ثبسداسي ِٕفي ِ ٚبِٛگشاَ ا ٚعجيؼي ِي ثبؽذ
اٌ ٚيغت داس٘ٚبيي ساوٗ سٚأپضؽه ثشايؼ تجٛيض ّٔٛدٖ اعت ؽشح ِي د٘ذ وذاِيه اص ِٛاسد صيش ِٛجت تشؽخ ؽيش
ؽذٖ اعت؟
د)آٔتبگٔٚيغت ٘بي دٚپبِيٓ
ة)آگٔٛيغت ٘بي عشٚتٔٛيٓ ج)آگٔٛيغت ٘بي دٚپبِيٓ
اٌف)Levodopa
 – 87افضايؼ تشؽخ ٘ٛسِ ْٛسؽذ پظ اصثٍٛؽ ِٕجش ثٗ پيذايؼ وذاِيه اص دبالت صيش ِي ؽٛد؟
ة)آوشِٚگبٌي  ٚضّيّٗ ؽذْ ثبفتٙبي وبستيالژ
اٌف)افضايؼ سؽذ عٌٛي أذاَ ٖ اي أتٙبيي
د)وب٘ؼ فؾبس خْٛ
ج)٘يپٛوٍيغّي
 – 88وذاَ جٍّٗ دس ِٛسد اوغي تٛعيٓ صذيخ اعت؟
اٌف)ثٛعيٍٗ ٔٛسٙٔٚبي ٘ Magnocellularيپٛتبالِٛط عبختٗ  ٚاص ٘يپٛفيض خٍفي تشؽخ ِي ؽٛد
ة)ثٛعيٍٗ ٔٛسٙٔٚبي ٘ parvocellularيپٛتبالِٛط عبختٗ  ٚاص ٘يپٛفيض لذاِي تشؽخ ِي ؽٛد
ج)دسخالي صايّبْ اص ٘يپٛفيض لذاِي تشؽخ ِي ؽٛد
د)اص عشيك سعپتٛس٘بي داخً عٌٍٛي اثش خٛد سا اػّبي ِي وٕذ
 – 89وذاِيه اص جّالت صيش دس ِٛسد يه ٘ٛسِ ْٛخبؿ ( ٘ٛسِ ) X ْٛصذيخ ِي ثبؽذ؟
اٌف) ثٗ سعپتٛس٘بي غؾبئي وٗ سٚي تّبَ عٍٛي ٘ب اعت ثبٔذ ِي ؽٛد
ة)ِذٍٛي دسچشثي اعت  ٚسعپتٛس٘بي داخً عٌٍٛي داسد
ج)يه پپتيذ وٛچه اعت  ٚسعپتٛس آْ دس ٘غتٗ ِغتمش اعت
د)دسگشدػ خ ْٛثٗ يه پشٚتئيٓ ثبٔذِي ؽٛد  ٚثذيٓ تشتيت ٔيّٗ ػّش آْ وٛتبٖ ِي ؽٛد
 – 90وذاِيه اص ٘ٛسِٙٔٛبي صيش دسِمبِٚت ثٗ عشِب ٔمؼ داسٔذ؟
ة)أغٌٛيٓ – ٘ٛسِ ْٛسؽذ
اٌف)وٛستيضٚي – گٍٛوبگٓ
د)اوغي تٛعيٓ – ADH
ج) -T3آدسٔبٌيٓ
 – 91اثشات ضذ أغٌٛيٓی ٌ ٚيپٌٛيض ثب وذاِيه اص ٘ٛسِٙٔٛبي صيش ِشتجظ ّٔي ثبؽذ؟
د)پشٚالوتيٓ
ج)آدسٔبٌيٓ
ة)وٛستيضٚي
اٌف)٘ٛسِ ْٛسؽذ
 – 92دس تصٛيش ِمغغ ػشضي  CT scanصيش ،عبختّبٔٙبي آٔبتِٛيىي وٗ تٛعظ فٍؼ ٔؾبْ دادٖ ؽذٖ أذ وذاَ
٘غتٕذ؟
د)غذد آدسٔبي
ج)عتٙٔٛبي ديبفشاگُ
ة)پبٔىشاط
اٌف)ؽشيبٔٙبي وٍيٛي

 – 93سٚػ تصٛيش ثشداسي ِٛع َٛثٗ  MRCPدس ثشسعي وذاَ اسگبْ صيش ثىبس ِي سٚد؟
د)آدسٔبي
ج)پبساتيشٚئيذ
ة)پبٔىشاط
اٌف)تيشٚئيذ

