زمان 35:دقيقه
تعداد سؤال 38:
امتحان دستگاه خون مورخ86/7/29
---------------------------------------------------------------------------------------- -1دس ِمغغ يه ّٔ ٗٔٛثيٛپغي ِدٛٙي ٔذٚي ٘بي ٌٕفبٚي ِؾب٘ذٖ ِي ؽٛد وٗ يه سگ وٛچه
اص ِيبْ آْ ػجٛس ِي وٕذ ،ايٓ ِّٔ ٗٔٛشثٛط ثٗ وذاَ أذاَ اعت؟
د)ٌٛصٖ
ج)عحبي
ة)غذٖ ٌٕفبٚي
اٌف)تيّٛط
ٔ – 2ذٚي ٘بي ٌٕفبٚي دس وذاَ ٔبحيٗ اص ػمذٖ ٌٕفبٚي ديذٖ ِي ؽٔٛذ؟
ج)وٛستىظ داخٍي
اٌف)وپغٛي ة)ِذٚال

د)وٛستىظ خبسخي

 ّٗ٘ – 3عٌٍٙٛبي صيشػضٛعيغتُ ستيىٌٛش أذٚتٍيبي (فبگٛعيتي ته ٘غتٗ اي) ٘غتٕذ ثٗ خض:
د)ِيىشٚگٍي
ج)٘يغتيٛعيت
ة)وٛپفش
اٌف)اعتئٛثالعت
 – 4دس أتمبي خ ،ْٛپذيذٖ ّ٘بگٍٛتيٕبعي ْٛثش اعبط اتصبي آٔتي ژْ ٘بي گش٘ ٖٚبي خٔٛي ثب
وذاَ والط اص آٔتي ثبدي ٘ب صٛست ِي گيشد؟
د)IgD
ج)IgA
ة)IgG
اٌف)IgM
 -5خ ْٛفشدي  ،ثب آٔتي ثبدي ٘بي ضذ آٔتي ژْ ٘بي ّ٘ B ٚ Aبگٍٛتيٕٗ ٔؾذٖ اعت ٌٚي تغت
وِٛجظ غيش ِغتميُ  ،حضٛس آٔتي ثبدي ٘بي ضذ آٔتي ژْ ٘بي  H,B,Aسا دسخٔ ْٛؾبْ دادٖ
اعت  .گش ٖٚخٔٛي ايٓ فشد وذاَ اعت؟
د) Aاص صيش گشAx ٖٚ
ج) Oثّجٕي
ة)O
اٌف)AB
 -6وذاِيه اص ِٛاد صيش ،دس ثيٓ گش٘ ٖٚبي خٔٛي ِ O ٚ ,B,Aؼٌّٛي ِؾتشن اعت؟
د)Anti-D
ج)Anti-H
ة)H
اٌف)D
ِ – 7ىبٔيضَ ثشٚص اسيتشٚثالعتٛص خٕيٕي (ثيّبسي ّ٘ٛاليتيه ٔٛصاداْ) وذاَ اعت؟
اٌف)ٚسٚد آٔتي ثبدي  IgMضذ آٔتي ژْ  Dثٗ گشدػ خ ْٛخٕيٓ
ة) ٚسٚد آٔتي ثبدي  IgGضذ آٔتي ژْ  Dثٗ گشدػ خ ْٛخٕيٓ
ج)ٚسٚد آٔتي ثبدي  IgMضذ آٔتي ژْ  Hثٗ گشدػ خ ْٛخٕيٓ
د)ٚسٚد آٔتي ثبدي  IgGضذ آٔتي ژْ  Hثٗ گشدػ خ ْٛخٕيٓ
 – 8چگِ ٗٔٛي تٛاْ خ ْٛفشدي ثب گش ٖٚخٔٛي  Oسا ثٗ فشدي ثبگش ٖٚخٔٛي  ABتضسيك
ّٔٛد؟
اٌف) گش ٖٚخٔٛي  Oدٕ٘ذٖ ػِّٛي ِحغٛة ِي ؽٛد ٌ ٚزا تضسيك خ ْٛتبَ ثب گش ٖٚخٔٛي O
ثٗ فشدي ثب گش ٖٚخٔٛي ِّ ABبٔؼتي ٔذاسد
ة)فشد دٕ٘ذٖ ثبيذ داساي گش ٖٚخٔٛي ِٕ Rhفي ثبؽذ
ج) لجً اص تضسيك ثبيذ گٍجٛي ٘بي لشِض خ ْٛدٕ٘ذٖ سا اص پالعّب خذا وشدٖ  ٚؽغتؾ ٛدٕ٘ذ
د)ثبتٛخٗ ثٗ ٚخٛدآٔتي ثبدي ٘بي ضذ  B ٚAدس پالعّبي خ ، O ْٛايٓ ٔٛع تضسيك اِىبْ پزيش
ٔيغت
 – 9دس عيغتُ ، Rhوذاَ آٔتي ژْ،اص ٔظش لذست ايّٕي صايي،لٛيتش اعت؟
د)E
ج)e
ة)D
اٌف)C

 ّٗ٘ -10عٌٍٙٛبي صيش تٛعظ ٚاحذ تؾىيً دٕ٘ذٖ وٍٕي  CFU-GEMMايدبد ِي ؽٔٛذ ثٗ خض:
د)اسيتشٚعيت
ج)ثبصٚفيً
ة)ٌٕفٛعيت
اٌف)ِٛٔٛعيت
 – 11دس اعّيش خٔٛي ثيّبسي گٍجٌٙٛبي لشِض ثب أذاصٖ ٘بي ِتفبٚت ديذٖ ِي ؽٔٛذ ،ايٓ
ػبسضٗ چٗ ٔبِيذٖ ِي ؽٔٛذ؟
د)Anisocytosis
ج)Macrocytosis
ة)polycytosis
اٌف)Microcltosis
 – 12غالف ٌٕفبٚي دٚس ؽشيبٔي
ة)ٌٕفٛعيت B
اٌف)ٌٕفٛعيت T

)(PALS

پٛثپ عفيذ عحبي ؽبًِ چٗ ٔٛع عٌٍٛي اعت؟
د)ستيىٌٛش أذتٍيبي
ج)ِبوش٘ٚبژ

 – 13تؾىيً وذاِيه دس خٕيٓ صٚدتش آغبص ِي ؽٛد؟
ج)لٍت
ة)تيّٛط
اٌف)عحبي

د)غذد ٌٕفبٚي

ِٕ -14ؾبء تؾىيً وذاَ گش ٖٚاص ثميٗ ِتّبيض اعت؟
ج)تشِٚجٛعيت ٘ب
ة)ٌٕفٛعيت ٘ب
اٌف)اسيتشٚعيت ٘ب

د)پٍي ٔٛوٍئش٘ب

 – 15خٕيٓ وذاِيه اص ِبدساْ صيش دس خغش ثيّبسي ٌّ٘ٛي تيه لشاس ٔذاسد؟
ة)ِبس ِٕ Aفي – خٕيٓ ِOثجت
اٌف)ِبدس  َ Oثجت – خٕيٓ ِ Bثجت
د)ِبدس ِٕ ABفي – خٕيٓ ِ Aثجت
ج)ِبدس ِ Bثجت – خٕيٓ ِٕ Aفي
ٌٕ – 16ف دٚع َٛخبسخي ( Breastپغتبْ) ثٗ وذاَ ِٕغمٗ ٔبِجشدٖ ريً تخٍيٗ ِي ؽٛد؟
د)پبسآئٛستيه
ج)اگضيال
ة)اعتشٔبي
اٌف)ژٚگالس
 – 17دس ٕ٘گبَ تصبدف ،ضشثٗ ؽذيذي ثٗ ِٕغمٗ پٍٛٙي چپ فشدي (دس ِدبٚست دٔذٖ ٘بي
!!ٚ )9-10-اسد آِذٖ اعت  ٚاٚسا دچبس خٔٛشيضي ؽذيذ داخٍي ّٔٛدٖ اعت ،احتّبي آعيت وذاَ
يه اص ػٕبصش تؾشيحي ريً ثيؾتش ِي ثبؽذ؟
د)عحبي
ج)فٔٛذٚط ِؼذٖ
ة)وٍيٗ چپ
اٌف)پبٔىشاط
 – 18وّجٛد وذاِيه اص آٔضيّٙبي صيش ثبػث وب٘ؼ وٛآٔضيُ
اوغيذٖ ؽذْ ّ٘ٛگٍٛثيٓ ِي ؽٛد؟
ة)3فغفٛگٍيغشات ِٛتبص
اٌف)پيشٚٚات ويٕبص
د) گٍٛوض – -6فغفبت د٘يذسٚژٔبص
ج)اتٛالص
NADPH

ؽذٖ  ٚدس ٔٙبيت ِٕدش ثٗ

 -19دس الَ خِ ْٛحيغي يه فشد اخغبَ ٘بيٕض Heinz bodisدسگٍجٛي لشِض ِؾب٘ذٖ ؽذٖ اعت
ِب٘يت  ٚعبختّبْ ايٓ اخغبَ چيغت؟
ة)فشَ اوغيذ ؽذٖ ّ٘ٛگٍٛثيٓ
اٌف)ثبليّبٔذٖ ٘غتٗ گٍجٛي لشِض
د)لغؼبت ٔبلص پشٚتئيٓ اعپىتشيٓ
ج)ّ٘ٛگٍٛثيٓ گٍيىٌٛيضٖ ؽذٖ)(A1c
 – 20فشدي ثؼٍت ثيّبسي وٍيٛي دچبس وُ خٔٛي ؽذيذ ؽذٖ اعت ،وذاِيه اص الذاِبت صيش
خٙت ثٙجٛدي وُ خٔٛي ػٍّي تش ثٕظش ِي سعذ؟
ة)تضسيك اسيتشٚپٛيتيٓ
اٌف)تضسيك آ٘ٓ ثصٛست ٚسيذي
د)پئٛذ عٌٍٙٛبي ثٕيبدي ِغض اعتخٛاْ
ج)پئٛذ پيؼ عبص٘بي گٍجٛي لشِض

 – 21وذاِيه اص پشٚتئيٕٙبي صيش ٔمؼ دسأتمبي ثيٍي سٚثيٓ تٌٛيذ ؽذٖ دس ثبفتٙب ،ثٗ وجذ داسد؟
د) آپٛفشيتيٓ
ج)آٌجِٛيٓ
ة)٘بپتٛگٍٛثيٓ
اٌف)ّ٘ٛپىغيٓ
 – 22وذاِيه اص ّ٘ٛگٍٛثيٕٙبي صيش دسصِبْ تٌٛذثّمذاس صيبد ٚخٛد داؽتٗ  ٚثٗ تذسيح دس
دٚساْ ٔٛصادي ِمذاسػ وُ ؽذٖ  ٚثٗ حذٚد  1-2دسصذ ِي سعذ؟
د)po، tland
ج)F
ة)A2
اٌف)A1
 -23وذاِيه اص گٍجٌٙٛبي صيش آ٘ٓ ثصٛست فشٚط)ٚ (Fe2+خٛد داسد؟
ج)ِت ّ٘ٛگٍٛثيٓ د)ّ٘ٛگٍٛثيٓ گٍيىٌٛيضٖ
ة)تشأغفشيٓ
اٌف)فشيتيٓ
24
ِي ؽٛد؟
اٌف)فشيتيٓ

– mRNA

وذاِيه اص پشٚتئيٕٙبي صيش دس تؼبًِ ثب ِحتٛاي آ٘ٓ ثذْ ،فؼبي  ٚيبغيش فؼبي
ة)اسيتشٚپٛئتيٓ

ج)ّ٘ٛپىغيٓ

د)پشٚتئيٓ تٕظيُ

آ٘ٓI

ّٛ٘ – 25گٍٛثيٕي وٗ ِغتميّب دس گشدػ خ ْٛآصاد ِي ؽٛد سا وذاِيه اص پشٚتئيٕٙبي صيش
ثشداؽت وشدٖ  ٚثٗ وجذ ِي ثشد؟
ج)پشٚتئيٓ ٔبلً آ٘ٓ د)٘بپتٛگٍٛثيٓ
ة)٘فبعتئيٓ
اٌف)عشٌٛٚپالعّيٓ
 – 26خٛاة آصِبيؾبت يه فشد ٔؾبْ اص وُ خٔٛي داسد تدٛيض وذاِيه اص ٚيتبِيٕٙبي صيش
ِّىٓ اعت وّه ثٗ دسِبْ وُ خٔٛي ثىٕذ؟
د)B6
ج)B3
ة)B2
اٌف)B1
 -27اپغٔٛيضاعي (opsonization) ْٛچيغت؟
اٌف) تغٙيً ٘ضُ ثبوتشي تٛعظ ٔٛتشٚفيً ثب أتخبة رسٖ تٛعظ وّپٍّبي ٚفبگٛعتيٛصآْ
ة)حشوت ٔٛتشٚفيً ٘ب ِ ٚبوشٚفبژ٘ب ثٗ عّت ثبفت ٍِتٙت تٛعظ ِٛاد ؽيّيبيي آصادؽذٖ
ج)ػجٛس ٔٛتشٚفيً ٘ب ِٛٔٛ ٚعيت ٘ب اص ِٕبفز سگٙبي خٔٛي
د)اتصبي ٔٛتشٚفيً ٘ب ثٗ اليٗ آٔذٚتٍيبي ػشٚق
 – 28ثبصٚفيً ٘ب ِ ٚبعتٛعيتٙب چٗ ؽجب٘تي ثب ُ٘ داسٔذ؟
اٌف)اص عٌٍٙٛبي ثٕيبدي يىغبٔي دس ِغض اعتخٛاْ ِٕؾبء ِي گيشٔذ
ة)حبٚي ٘پبسيٓ ِي ثبؽٕذ
ج)فبلذ آٔضيُ ٘بي ٌيضٌٚٚي ِي ثبؽٕذ
د)دس تظب٘شات آٌشژيه تبثيشي ٔذاسٔذ
 – 29نداِيه اص خّالت صيش دس ِٛسد ٌٕفٛعيت ٘ب صحيح ِي ثبؽذ؟
اٌف)ٌٕفٛعيت  Bدس سدپئٛذ ِضِٓ دس ثبفت پئٛذي ؽشوت ِي ّٔبيذ
ة)ٌٕفٛعيت ِ Tغئٛي ايّٕي ِ٘ٛٛساي  ٚتشؽح آٔتي ثبدي ِي ثبؽذ
ج)عٌٍٙٛبي  NKدس ثبفتٙبيي ِبٕٔذ سيٗ  ٚوجذ ٔمؼ ِّٙي دس ٚاوٕؼ ٘بي اٌتٙبثي  ٚدفبع ثبصي
ِي وٓٔذ
د)ٌٕفٛعيت ٘بي  Tدس دفبع ثذْ ػٍيٗ ثبوتشي ٘بي ثذ ْٚوپغٛي (اعتشپتٛوٛن) ػًّ ِي وٕذ

اٌتٙبة)(inflammation

چٙبسِيٓ خظ دفبػي ثذْ ثبچّٙىبٔيغّي أدبَ

 3 – 30تب 4سٚص پظ اص
ِي ؽٛد؟
اٌف)اػّبي فبگٛعتيٓ ِبوشٚفبژثبفتي
ة)تٙبخُ ٔٛتشٚفيٍي
ج)افضايؼ تٌٛيذ گشأٌٛٛعيتٙب َٛٔٚ ٚعيتٙب
د)أتمبي  ٚثضسگ ؽذْ ِٛٔٛعيتٙب دس ثبفت ٍِتٙت

 – 31وذاِيه اص تشؽحبت صيش دس ( Aggregationتدّغ پالوتٙب) ٔمؼ ٔذاسد؟
د)فبوتٛسخٚ ْٛيٍجشأذ
ج)فيجشيٕٛژْ
ة)GTP
اٌف)تشِٚجٛوغبْ A2
٘ – 32پبسيٓ ثبچٗ ِىبٔيغّي ِي تٛأذ ثٗ ػٕٛاْ ضذ أؼمبد ػًّ وٕذ؟
ة)اتصبي ثٗ آٔتي تشِٚجيٓ ٚ IIIحزف تشِٚجيٓ
اٌف)حزف وٍغيُ اص ِحيظ
د)ِٙبس تشِٚجٛپالعتيٓ
ج)ِٙبس فبوتٛسVII
 – 33وذاِيه اص خّالت صيش دس ِٛسد ّ٘ٛعتبص صحيح اعت؟
اٌف)ثبافضايؼ غٍظت پشٚتشِٚجيٓ پالعّب ،صِبْ  PTثيؾتش ِي ؽٛد
ة)پبيذاسي ٌختٗ فيجشيٓ دس حضٛس فبوتٛس IXأدبَ َ ي ؽٛد
ج) ثبوب٘ؼ پالوتٙب  ،صِبْ خٔٛشٚي يب عيالْ عٛالٔي تش ِي ؽٛد
د)ِغيش أؼمبد خبسخي دس ِذت  6-8دليمٗ أدبَ ِي ؽٛد
 – 34صِبْ پشٚتشِٚجيٓ )ٔ (pt timeؾبٔگش چيغت؟
ة)فؼبٌيت عيش خبسخي أؼمبد
اٌف)ػٍّىشد پالوتٙب
د)ِيضاْ اعپبعُ سگي
ج)فؼبٌيت عيش داخٍي أؼمبد
 – 35عٌٍٙٛبي آٔذٚتٍيبي ػشٚق ثب وّه وذاَ پشٚتئيٓ ِبٔغ أؼمبد دس ػشٚق خِ ْٛحيغي ِي
ؽٔٛذ؟
د)آٔتي تشِٚجيٓ
ج)پالعّيٓ
ة)تشِٚجٛعتٕيٓ
اٌف)تشِٚجِٛٛدٌٚيٓ
 – 36وذاِيه اص فبوتٛس٘بي أؼمبدي صيش دس وجذ ثذ ْٚدخبٌت ٚيتبِيٓ  Kعٕتض ِي ؽٔٛذ؟
د)فبوتٛسVII
اوتٛسIX
ج)ف
ة)فبوتٛسVIII
اٌف)فبوتٛسX
ٚ – 37اسفبسيٓ ثبچٗ ِىبٔيغّي ثٗ ػٕٛاْ ضذ أؼمبد ػًّ ِي وٕذ؟
اٌف)ػًّ آٔتي تشِٚجيٓ  IIIسا تغٙيً ِي وٕذ
ة) CO2+سا اص ِحيظ حزف ِي وٕذ
ج)غٍظت پالعّبيي فبوتٛس٘بي  XII, VIIIساوب٘ؼ ِي د٘ذ
د)ثب ٚيتبِيٓ  Kثشعش ِحٍٙبي ٚاوٕؾي دس سٔٚذ٘بي آٔضيّي سلبثت ِي وٕذ
 – 38وذاَ فبوتٛس أؼمبدي ػال ٖٚثش وجذ دس عٌٍٙٛبي أذٚتٍيبي ػشٚق  ٚعيغتُ
ستيىٌٛٛأذٚتٍيبي ٔيض تٌٛيذ ِي ؽٛد؟
د)فبوتٛسX
ج)فبوتٛسXIII
ة)فبوتٛسV
اٌف)فبوتٛسVIII

