امتحان جنین شناسی مقدمات 3

مورخ 86/5/1:تعداد سوال40:

زمان 40:دقیقه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -1کذاهیک اس هْارد سیز ػبیؼتز اطت؟(ثیؼتز دیذٍ هی ػْد)
ة)دّقلُْبی ثِن چظجیذٍ
الف)اّلیگّآهیٌْص
د)چِبر قلْسائی
ج)پّلی ُیذرآهیٌْص
 – 2کبػتَ ػذى خٌیي در رزن ثطْر طجیؼی در رّس چٌذم ثبرداری اتفبق هی افتذ؟
د)دُن
ج)ُؼتن
ة)ػؼن
الف)چِبرم
 – 3در کذاهیک اس خبًوِبی ثبردار سیز اطتفبدٍ اس رّع ُبی تؼخیـی قجل اس تْلذ را السم هی داًیذ؟
ة) 39طبلَ الغز اًذام
الف) 20طبلَ ثب اضبفَ ّسى سیبد
د) 28طبلَ ثب طبثقَ طزدرد هشهي ّ ثیوبریِبی گْارػی
ج) 32طبلَ ثب طبثقَ یک هْرد طقط
 – 4کذام ثخغ در هْرد فؼبلیت طیظتن تٌبطلی هًْث ؿذق ًوی کٌذ؟
الف)فؼبلیت ثؼذ اس ثلْؽ ثـْرت دّرٍ ای اطت
ة)ُوْارٍ طلْلِبی سایيدٍ گْىادُب در زبل افشایغ ُظتٌذ
ج)ثخغ اًتِبئی راُِبی ادراری ّ تٌبطلی خذا اطت
د)تْقف کبهل گًْبد طبسی ثؼذ اس دَُ پٌدن ػوز ّخْد دارد
ّ ٍ – 5رهْى اؿلی ثزای ثقبء زبهلگی کذام اطت؟
ج)Estrogen
ة)H.C.G
الف)F.S.H

د)Progestron

 – 6کذاهیک اس رّع ُبی پیؼگیزی اس ثبرداری در سّج ُبی خْاى ثذّى فزسًذ یب کن فزسًذ کبرثزد ًذارد؟
د)ای – یْ -دی
ج)قزؽ ضذ ثبرداری
ة)کبًذّم
الف)ثظتي لْلَ ُب
 -7اطتفبدٍ اس هتذ لقبذ خبرج رزوی) (I.V.Fدر هْرد کذاهیک کبرثزد دارد؟
ة)هبدراى ثب طبثقَ طقط ُبی هکزر
الف)پذراى هظي تز اس  50طبل
د)هظذّد ثْدى لْلَ ُبی رزوی
ج)ثزای ایدبد چيد قلْئی
 – 8پز اطتفبدٍ تزیي رّع تؼخیـی قجل اس تْلذ کذام اطت؟
ة)ًوًَْ ثزداری اس خفت
الف)اًذاسٍ گیزی پزّتئیي خٌیٌی آًِب
د)طًْْگزافی
ج)آم ًیّطٌتسیض
 – 9اثتالء هبدر ثَ کذاهیک اس ثیوبریِبی سیز هی تْاًذ اًْاع ًبٌُدبریِب را در خٌیي ایدبد کٌذ؟
د)ػفًْت چزکی لْسٍ ُب
ج)رّهبتیظن هفـلی
ة)طل
الف)دیبثت
 – 10زظبطتزیي ّ خطیز تزیي هززلَ تکبهل خٌیٌی کذام ثخغ اطت؟
ة)اس ُفتَ طْم تب پبیبى ُفتَ ُؼتن
الف)اس لقبذ تب پبیبى ُفتَ دّم
د)اس ُفتَ دّاسدُن اتهْقغ تْلذ
ج)اس ُفتَ ُؼتن تب پبیبى ُفتَ دّاسدُن
 – 11در کذام آثظتٌی هوکي اطت خٌیي ثتْاًذ تب اًتِبی دّرٍ طجیؼی ثبرداری را طی کٌذ ّ ثوززلَ ًْسادی
ثزطذ؟
د) دردُبًَ رزن
ج)درلْلَ رزن
ة)ؿفبقی
الف)تخوذاىی
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 – 12کذاهیک اس خٌیي ُبی سیز هوکي اطت ثؼذ اس تْلذ سًذٍ ثوبًٌذ؟
ة)هجتال ثَ آىىطفبلی
الف)ثب هٌْسّهی کزّهْسّم 13
د)هجتال ثَ آژًشی دّطزفَ کلیَ
ج)ثب هٌْسّهی کزّهْسّم X
ُ – 13وَ هْارد سیز ثب تکَ ثزداری اس خفت ) (C.V.Sدر خٌیي قبثل تؼخیؾ اطت ثَ خش:
ة)ثیوبریِبی آًشیوی
الف)اختالالت اًذام ُب
د)اختالالت کزّهْسّهی
ج)اختالالت هتبثْلیکی
– 14تقظین ػذى ؿفسَ خٌیٌی در کذام هززلَ هوکي اطت ثبػث تؼکیل دّقلُْبی ثِن چظجیذٍ ػْد؟
د)دّالیَ
ج)ثالطتْطیت
ة)هزّال
الف)دّطلْلی
 – 15هزس خًْی ثیي هبدر ّ خٌیي ًِبیتب" اس چٌذ الیَ تؼکیل هی ػْد؟
د)پٌح
ج)چِبر
ة)طَ
الف)دّ
 – 16طلْلِبی طبسًذٍ ػیبر اّلیَ) (premetive streakاس کذاهیک طبختَ ػذٍ اطت؟
د)ُیپْ ثالطت
ج)اپی ثالطت
ة)هشّدرم
الف)اکتْدرم
 – 17کذام ثخغ در فؼبلیت ُبی خفت ثی اثز اطت؟
ة)chorion frondusom
الف)Decidua latheralis
د)Decidua Basalis
ج)syncitium
 – 18هِوتزیي ّاقؼَ ُفتَ طْم زبهلگی کذام اطت؟
ة)گبطتزّالطیْى
الف)تغکیل خط اّلیَ

ج)هسْ ُیپْثالطت

د)تؼکیل هٌفذ اّلیَ

 – 19در یک سایوبى دّقلْ ،دًّْساد پظز در دّکیظَ آهٌیْى ثب ظبُزا" یک خفت هتْلذ ػذٍ اًذ گزٍّ خًْی
ُزدّ Aکَ یکی ارُبع هثجت ّ دیگزی ارُبع هٌفی اطت کذام هْرد ؿسیر اطت؟
الف)تک تخوکی ثؼلت تقظین سّدرص ؿفسَ خٌیٌی
ة)دّقلُْبی دّتخوکی
ج)دّقلُْبی ثِن چظجیذٍ ثْدٍ اًذ کَ زیي تکبهل خذا ػذٍ اًذ
د)تک تخوکی ثؼلت تقظین دیزرص ؿفسَ خٌیٌی
 – 20کذام گزٍّ اس آًتی ثبدیِبی سیز در اّاخز ثبرداری ثزازتی اس خفت ػجْر هی ًوبیيد؟
د)IgE
ج)IgA
ة)IgM
الف)IgG
 – 21درهقطغ ػزضی ثٌذ ًبف کذاهیک اس اخشاء آى هوکي اطت دیذٍ ًؼْد؟
ج)آالًتْئیش
ة)ػزیبًِبی ًبفی
الف)ّریذ ًبفی

د)ژلَ ّارتْى

 – 22ثیؼتزیي ؿذهبت تْام ػـجی چؼوی  ،ازؼبئی در خٌیي ثْطیلَ کذام ثیوبری ایدبد هی ػْد؟
د)طزشجٍ
ج)تت خبل
ة)ُپبتیت
الف)صیفیلیض
 – 23تؼذاد هتْطط طْهبیت ُب در خٌیي  20رّسٍ کذام اطت؟
ج)ثیظت خفت
ة)ُؼت خفت
الف)دّخفت
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د)ثیظت ّ پٌح خفت

 – 24پْػغ هسبفظی هثبًَ ّ پیؼآثزاٍ اس کذام الیَ هی ثبػذ؟
ة)اّلی اس هشّدرم ّ دّهی اس اًذّدرم
الف)اّلی اس آًذّدرم ّ دّهی اس اکتْدرم
د)ُزدّ اس آًذّدرم
ج)ُزدّ اس هشّدرم
 – 25هٌؼبء طیظتن لٌفبّی کذام ثخغ اطت؟
ة)اکتْدرم ّ آًذرّدرم
الف)اکتْدرم

د)هشّدرم ّ آًذّدرم

ج)هشّدرم

 – 26رفلکض ثلغ در خٌیي اس چَ سهبًی آغبس هی ػْد؟
ج)اّاطط هبٍ طْم
ة)اّاطط هبٍ دّم
الف)آخزهبٍ اّل
 – 27در پبیبى یک ثبرداری طجیؼی زذّد ّسى خفت چٌذ گزم اطت؟
ج)1200
ة)1000
الف)600

د)آخز هبٍ چِبرم

د)1500

 – 28کذاهیک اس افزاد  47کزّهْسّهی سیز هی تْاًٌذ ثذّى ُیچگًَْ ػالئن ثبلیٌی ّ ظبُزی ثبػذ؟
ة)سًبى ثب کزّهْسّم  18اضبفَ
الف)هزداى ثب  yاضبفی
د)سًبى ثب  Xاضبفی
ج)هزداى ثب کزّهْسّم  13اضبفَ
 – 29هِوتزیي تْؿیَ ػوب ثزای پیؼگیزی اس تؼکیل خٌیي ُبی ثب اختالالت کزّهْسّهی ػذیذ کذام اطت؟
ة)تغذیَ هٌبطت هبدر قجل ّ درزیي ثبرداری
الف)اًدبم کبریْتیپ پذر ّ هبدر قجل اس ثچَ دار ػذى
د)اطتفبدٍ ًکزدى اس ّطبیل پیؼگیزی اس ثبرداری
ج)ثبرّرًؼذى هبدر در طٌیي ثبال
 -30کذاهیک اس ثخغ ُبی سیز ثؼذ اس تؼکیل در دّراى خٌیٌی تب اًتِبی ثبرداری ثَ تزاتْژى ُب زظبص
ُظتٌذ؟
د)دطتگبٍ گزدع خْى
ج)طیظتن گْارػی
ة)خْاًَ ُبی دًذاًی
الف)طیظتن ػٌْائی
ًْ – 31ساد در لسظَ تْلذ زتی در ؿْرت هـًْیت هبدری ،ثَ کذاهیک اس ثیوبریَای سیز زظبص اطت؟
د)طیبٍ طزفَ
ج)کشاس
ة)اّریّى
الف)دیفتزی
 – 32ازتوبل طقط ثؼذی ثب اًدبم کذام رّع تؼخیـی قجل اس تْلذ  ،ثیؼتز اطت؟
ة)تکَ ثزداری اس خفت
الف)طًْْگزافی
لف
د)اًذاسٍ گیزی پزّتئیي خٌیٌی آ ا
ج)کؼیذى هبیغ آهیٌْتیک
 – 33آغبس تقظیوبت هیْسی تخوک اس چَ هززلَ ای هی ثبػذ؟
ة)ٌُگبم اّّالطیْى
الف)ثب تؼکیل فْلیکْل گزاآف
د)اس دٍ طبلگی
ج)اس دّراى خٌیٌی
 -34خٌظیت خٌیي درچَ هززلَ ای هؼخؾ هی ػْد؟
ج)ثالطتْطیت
ة)هزّال
الف)لقبذ

د)درسهبى گبطتزّالطیْى

 – 35هـزف سیبد کذام ّیتبهیي در هبدر هی تْاًذ ثزای خٌیي خطر طبس ثبػذ؟
د)ّیتبهیي A
ج)ّیتبهیي C
ة)ّیتبهیي B9
الف)ّیتبهیي E
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 – 36تفکیک طلْلِبی خفت طبس اس طلْلِبی خٌیي طبس اسچَ هززلَ ای آغبس هی ػْد؟
د)ثالطتْطیت کبهل
ج)ثالطتْطیت اّلیَ
ة)هزّال
الف)سیگْت
 – 37کذاهیک اس ثخغ ُبی سیز در اثتذای تؼکیل خبرج اس زذّد جًیي قزار دارد؟
د)کلیَ اّلیَ
ج)لْلَ قلجی
ة)تیوْص
الف)لْلَ گْارػی
 – 38خْاًَ ُبی اًذام در خٌیي اس چَ سهبًی طبختَ هی ػْد؟
ج)ُفتَ ُفتن
ة)ُفتَ پٌدن
الف)ُفتَ طْم

د)ُفتَ ًِن

 – 39تؼکیل کذاهیک تب پبیبى دّراى آفزیًْیک هؼخؾ ًوی ثبػذ؟
ج)گًْبدُب
ة)دطتگبٍ گْارػی
الف) دطتگبٍ تٌبطلی خبرخی
 – 40زذاقل ػوز خٌیي ثزای اهکبى اداهَ زیبت خبرج رزوی چٌذ ُفتَ هی ثبػذ؟
د)35
ج)30
ة)25
الف)20
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د)اخشاء ؿْرت

