امتحان دستگاه خون

مورخ86/1/25:

تعداد سوال42:

زمان 45:دقیقه

 - 1کذام ثخع ُن در دّراى جٌیٌی ّ ُن ثؼذ از تْلذ کبهال در خْى ضبزی فؼبل اضت؟
د) کجذ
د) عحبل
ة) تیوْش
الف) هغس اضتخْاى
 -2هٌػبء کذاهیک از ضلْلِبی خًْی زیر ثب ثمیَ فرق دارد؟
د) اریترّضیتِب
ة) لٌفْضیتِب
الف) پالکتِب

د) پلی ًْکلئرُب

-3در ُوَ هْارد زیر احتوبل ُوْلیس در جٌیي ّ ًْزاد ّجْد دارد ثجس:
الف) هبدر گرٍّ ، Oجٌیي گرٍّ ُ Aردّارُبظ هخجت
ة) هبدر گرٍّ ، Oجٌیي گرٍّ ُ Bردّارُبظ هٌفی
د) هبدرّ جٌیي ُردّگرٍّ ، Oهبدرارُبظ هخجت ،جٌیي ارُبظ هٌفی
د) هبدرّ جٌیي ُردّگرٍّ ، ABهبدرارُبظ هٌفی ،جٌیي ارُبظ هخجت
ُ-4وَ ثخػِبی زیر از اجساء ضبختوبًی تیوْش ُطتٌذ ثجس:
د) هسّدرم
ة) اًذّدرم
الف) اکتْدرم

د) ضتیغ ػصجی

 -5فبکتْر اریترّپْیتیي ثر رّی کذام کلًْی خْى ضبز تبحیر دارد؟
د) CFU-MeG
ة) CFU-E
الف) CFU-GM

د) CFU-GEMM

 -6کریطتبلیي در گراًْلِبی اختصبصی کذام ًْع ضلْل دیذٍ هیػْد؟
د) ائْزیٌْفیل
ة) ثبزّفیل
الف) ًْترّفیل

د) لٌفْضیت

 -7کذام هْرد زیر جسّ ثبفتِبی لٌفبّی حبًْیَ ًوی ثبغذ؟
د) گرٍ ُبی لٌفبّی
ة) عحبل
الف) تیوْش

د) پالکِبی پی یر

 -8کذام گرٍّ از ػمذٍ ُبی لٌفی گردى در ارتجبط ًسدیک ثب غجکَ ثبزّیی ّ ػرّق ضبة کالّیي
اضت؟
ة) ػمذٍ ُبی ػومی ضغحی گردًی تحتبًی
الف) ػمذٍ ُبی ضغحی گردًی فْلبًی
د) ػمذٍ ُبی ػومی گردًی تحتبًی
د) ػمذٍ ُبی ػومی دّر از هرکس
 -9کذاهیک از ثبفتِب ّ اػضبی ًبهجردٍ زیر فبلذ ػرّق لٌفبّی هی ثبغذ؟
ة) کرٍ چػن ،گْظ داخلی،غضرّف
الف) دضتگبٍ ػصجی هرکسی ،ژژًْم،غضرّف
د) اضتخْاى،گْظ هیبًی،دضتگبٍ ػصجی هحیغی د) اضتخْاى،گْظ خبرجی،اپیذرم
 -10کذاهیک از ػمذٍ ُبی لٌفبّی زیرجسءگرٍّ ترهیٌبل ُطتٌذ؟
ة) ایٌگْیٌبل ضغحی
الف) عرفیي آئْرت
د) ایلیبک خبرجی
د)پرّگسیوبل ایٌگْیٌبل ػومی
 -11حذ تحتبًی غذٍ تیوْش در هذیبضتي تبکذام لطوت زیر کػیذٍ هیػْد؟
ة) کٌبر فْلبًی دًذٍ دّم
الف) غضرّف دًذٍ ای اّل
د) غضرّف دًذٍ ای چِبرم
د) ثریذگی ژّگْالر
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 -12کلیَ هْارد زیر در هْرد عحبل صحیح اضت ثجس:
الف)هحْر عْیل آى در اهتذاد دًذٍ دُن هی ثبغذ
ة) ضغح احػبیی آى دارای فرّرفتگیِبی هؼذی ،کلیْی ّ کْلیک اضت
د)ػضْی خبرد صفبلی اضت
د)عحبل از عریك غبخَ ُبی ػصجی ضلیبک ػصت دُی هیػْد
 -13تجوغ لٌفْضیتِبی Tدرکذام ثخع عحبل دیدٍ هیػْد؟
ة) عٌبثِبی عحبلی (عٌبة ثیلرّت)پْلپ لرهس
الف) ًذّلِبی لٌفبّی پْلپ ضفیذ
د) غالف لٌفبّی دّر غریبًی پْلپ ضفیذ
د) تراثکْالُبی عحبلی
 -14کذام هْرد زیر جسّ هٌبعك ّاثطتَ ثَ تیوْش ًوی ثبغذ؟
ة) پالکِبی پی یر
الف) لْزٍ ُب
د) هٌغمَ پبراکْرتیکبل غذٍ ُبی لٌفبّی
د) غالف دّر غریبًی پّلپ ضفیذ عحبل
-15ثَ هبکرّفبژُبی ثبفت ُوجٌذ هی گْیٌذ:
ة) هیکرّگلیبل
الف) اضتئْکالضت

د) ُیطتْضیت

د) ضلْلِبی کْپفر

 -16رًّذی کَ عی آى ررٍ تْضظ ضیطتن کوپلوبى اًتخبة ّ فبگْضیتَ هیػْد؟
ة) Diapedesis
الف) Opspnization
د)Neutralization
د) preciptation
 -17دّهیي خظ دفبػی ثذى در همبثلَ ثب التِبة کذاهطت؟
الف) تِبجن هٌْضیتی  -هبکرفبژی
ة) افسایع تْلیذ گراًْلْضیتِب ّ هٌْضیتِب تْضظ هغس اضتخْاى
د) اػوبل فبگْضیتی هبکرّفبژُبی حبثت
د) تِبجن ًْترّفیلی
 -18لٌفْکایٌِب پرّتئیٌِبیی ُطتٌذ کَ از یکی از اًْاع ضلْلِبی زیر ترغح هیػًْذ؟
د) ًْترّفیل د) ضلْلِبی ) helper (Tیبّر
ة) ُیطتْضیت
الف) ثبزّفیل
 -19در ارتجبط ثیي پالکت ّ  ADPکذام جولَ صحیح اضت؟
الف)  ADPثرای ػول Adhesionپالکت ضرّری اضت
ة)  ADPاز گراًْلِبی هتراکن آزادّ ثرای ػول  Aggregationضرّری اضت
د) ADPاز اضیذ آراغیذًّیک داخل پالکتِب ضبختَ هیػْد
د) ADPاز گراًْلِبی آلفب پالکتی آزاد هیػْد ّ پالکتِبی هجبّر را ثَ ُن هی چطجبًذ
 -20فبکتْر ّى ّیلیراًذ در کذام هرحلَ از ُوْضتبز احر هی کٌذ؟
ة)تجن ع پالکت
الف) چطجیذى پالکت
د)تػکیل فیجریي از عریك ضیطتن اًؼمبدی پالضوب
د) رُبغذى گراًْل پالکت
 -21کذاهیک از فبکتْرُبی اًؼمبدی ثبػج اضتحکبم لختَ هیػْد؟
د)XIII
د) فبکتْرIX
ة)XII
الف) XI
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 -22کذاهیک از ػجبرات در ثبرٍ فبکتْرُبی گرٍّ پرّترّهجیي صحیح اضت؟
ة) ضبخت آًِب ًیبز ثَ ّیتبهیي ً Kذارد
الف) کن ثْد آًِب هػکل خًْرّی ایجبد ًوی کٌذ
د) غبهل فبکتْرُبی  X,VIII,Vهی ثبغذ
د) ّارفبریي تػکیل آًِب را تضؼیف هی کٌذ
 -23آًتی ترّهجیي :) AT-III (III
الف) یک ضریي پرّتئبز اضت
د) ػول اصلی آى هِبر ترّهجیي اضت

ة) ثرای تػذیذ فؼبلیت ًیبز ثَ ُپبریي ًذارد
د) یک فؼبل کٌٌذٍ پرّتئبزی ثَ غوبر هی رّد

 -24ترّهجْهْدّلیي یک پرّتئیي ضغحی آًذّتلیبل اضت کَ:
الف) پرّتئیي  Cرا فؼبل کردٍ ّدر احر آى اًؼمبد فؼبل هیػْد
ة) هی تْاًذ ثب ترّهجیي ثبًذ غذٍ ّ ًِبیتب اًؼمبد را هِبر کٌذ
د) پرّتئیي  Sرا فؼبل کردٍ ّفبکتْرُبی  VII ّ Vرا فؼبل هی کٌذ
د) ثبػج چطجیذى پالکت ثَ ضغح آًذّتلیبل هیػْد
 -25در هْرد پالکتِب کذام جولَ صحیح اضت؟
الف) از ضلْلِبی هگبکبریْضیت در خْى هحیغی جذا هی غًْذ
ة) اضپلٌکتْهی (ثرداغت عحبل) ثبػج کبُع تؼذاد پالکت ُب ّ افسایع خْى ریسی هی غْد
د)گراًْلِبی دلتب هحتْی  ، APDضرّتًْیي ّ یْى کلطین اضت
د)فبکتْر رغذ پالکتی ) (PDGFثبػج رغذ هگبکبریْضیت ُب هی گردد
 -26کذام هْرد در ثبرٍ ُوْفیلی درضت ًیطت؟
الف) ژى غیر عجیؼی ّ هرضی ایي ثیوبری رّی کرّهْزّم  Xاشت
ة) ژى غیر عجیؼی ّ هرضی ایي ثیوبری رّی کرّهْزّم  yاضت
د) ثیوبری  ،هٌتػر یک صفت هتصل ثَ جٌص ثَ ارث هی رضذ
د) افراد هًْج فمظ ًبلل ثیوبری ُطتٌذ
 – 27در همبیطَ ثب لٌفْضیت ُبی  Bکذام هْرد صحیح اضت؟
الف) لٌفْضیت ُبی  Tػور عْالًی تری دارًذ
ة) لٌفْضیت ُبی  Tتؼذاد کوتری دارًذ
د) لٌفْضیت ُبی  Tفبلذ هبرکرُبی ضغحی ُطتٌذ
د)لٌفْضیت ُبی  Tضلْلِبی حبفظَ ای ایجبد ًوی کٌٌذ
 – 28کذاهیک از لکْضیت ُب در ػفًْتِبی اًگلی افسایع هی یبثذ؟
د) لٌفْضیت ُب
ة) ثبزّفیلِب
الف) ائْزیٌْفیلِب

د) ًْترّفیلِب

 – 29در ثیوبری فیجرّیٌْژى ّ  PTTعجیؼی اضت ّ  PTعْالًی اضت کوجْد کذام فبکتْر
اًؼمبدی ّجْد دارد؟
د) فبکتْر V
ة) فبکتْر  VIIIد) فبکتْر VII
الف) فبکتْرII
 – 30توبم پرّتئیٌِبی زیر جسء ضبختوبًی غػبء گلجْل لرهس ُطتٌذ کوجْد کذاهیک از آًِب ثبػج
غکل اضفرّضیتی گلجْل لرهس هی غْد؟
د) ترّهجْهیْزیي
ة) اضپکتریي د) اًکریي
الف) اکتیي
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 – 31زهبًیکَ گلجْل لرهس در داخل ػرّق تخریت غْدُ ،وْگلْثیي ثَ کذاهیک از پرّتئیٌِبی
زیر هتصل غذٍ ثَ کجذ اًتمبل پیذا هی کٌذ؟
د) فریتیي
ة) ُفبشتئیي د) ُپتْگلْثیي
الف) تراًطفریي
 – 32کذاهیک از ُوْگلْةیي ُبی زیر ثومذار فراّاى در خْى ًْزاد ّجْد دارد؟
د) α 2 ε 2
د) α 2δ2
ة) α 2 Ү 2
الف) α2 β2
 -33کذاهیک از کْآًسیوِبی زیر ًمع اضبضی ّ هطتمین در جلْگیری از تْلیذ هت ُوْگلْثیي
دارد؟
د) COA
د) TPP
ة) FAD
الف )NADH
 -34کذاهیک از جوالت زیر در ارتجبط ثب شًتس ُوْگلْثیي صذق ًوی کٌذ؟
الف ) ژى ضبزًذٍ گلْثیي رّی کرّهْزّم  16 ّ 11لرار دارد
ة )  hemeاز پرّتْپْرفیریي ّ آُي تػکیل غذٍ اضت
د ) ثرای ضٌتس حلمَ پیرّل اضیذ آضپبرتیک الزم اضت
د ) ثرای ضتس ّ hemeیتبهیي ( B6کْاًسین  )PLPالزم اضت
 – 35کذاهیک از جوالت زیر در ارتجبط ثب تراًطفریي صذق ًوی کٌذ؟
ة )در لیسّزم تجرثَ هی غْد
الف ) ضٌتس آى ثبهحتْای آُي ثذى هرتجظ اضت
3+
د ) آُي ثصْرت  Feثَ آى هتصل هی غْد
د ) در ضغح ثطیبری از ضلْلِب گیرًذٍ دارد
 – 36کوجْد کذاهیک از هْاد زیر ثبػج رضْة  Heinz bodyدر گلجْلِبی لرهس غذٍ ّ
درًِبیت هٌجر ثَ ُوْلیس آًِب هی غْد؟
ة )  2 ،3ثیص فطفْگلیصرات
الف ) گلْکس – فطفبت دُیذرًّبژ
د ) ُوْپکطیي
د ) شیتْکرم b5
 – 37کذاهیک از جوالت زیر در ارتجبط ثب کبتبثْلیطن ُوْگلْثیي صذق ًوی کٌذ؟
الف ) گلْثیي تجذیل ثَ اضیذ ُبی آهیٌَ هی غْد
ة ) آُي ثَ هراکس رخیرٍ آُي هبًٌذ هغس اضتخْاى هی رّد
د ) پرّتْپْرفیریي تجذیل ثَ ثیلی رّثیي هی غْد
د ) ثیلی رّثیي در کجذ ثَ آلجْهیي هتصل ّ ازراٍ ادرار دفغ هی غْد
 – 38کذاهیک از جوالت زیر در ثبرٍ ُوْضیذریي صذق هی کٌذ؟
ة ) در خْى ثَ تراًطفریي هتصل هی غْد
الف ) لطوتی از ُوْگلْثیي اکطیذ غذٍ اضت
د ) از تجسیَ ًبلص فریتیي حبصل هی غْد
د ) در ثیوبراى ثب فمر آُي همذارظ  ،در خْى ثبال هی رّد
 )39كذاهیك از آًتي ژى ُبي زیر ،فمظ ثر رّي گلجْل ُبي لرهس حضْر دارد ّ در ضبیر ثبفت ُب
هػبُذٍ ًوي غْد؟
د) D
د) H
ة) B
الف) A
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 )40افرادي كَ گرٍّ خًْي  Duدارًذ:
الف) از افراد گرٍّ خًْي  Rh-خْى هي گیرًذ ّ ثَ افراد گرٍّ خًْي  Rh+خْى هي دٌُذ.
ة) از افراد گرٍّ خًْي  Rh+خْى هي گیرًذ ّ ثَ افراد گرٍّ خًْي  Rh-خْى هي دٌُذ.
د) از افراد گرٍّ خًْي  Rh-خْى هي گیرًذ ّ ثَ افراد گرٍّ خًْي  Rh-خْى هي دٍ ًذ.
د) از افراد گرٍّ خًْي  Rh+خْى هي گیرًذ ّ ثَ افراد گرٍّ خًْي  Rh+خْى هي دٌُذ.
 )41آًتي ژى ُبي ضبلن  B ّ Aاز ضیطتن گرٍّ خًْي  ،ABOدر چَ ثخػي از ضبختوبى خْد ثب ُن
تفبّت دارًذ؟
د) ُر ضَ هْرد فْق
د) لٌذ اًتِبیي
ة) هبدٍ H
الف) هبدٍ پبیَ
 )42كذاهیك از الذاهبت زیر ،لجل از اًتمبل خْى اًجبم ًوي غْد؟
الف) ثررضي پرًّذٍ خْىِ گیرًذٍ از جِت ضبثمَ اًتمبل خْى
ة) تؼییي گرٍّ خًْي گیرًذٍ ّ دٌُذٍ ،از ضیطتنُبي Rh ّ ABO
د) اًجبم تطت ضبزگبري (كراش هچ هبژّر ّ هیٌْر) ثیي گیرًذٍ ّ دٌُذٍ
د) ضٌجع حضْر ضبیتْكبیي ُبي تت زا در خْىِ دٌُذٍ
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