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تعداد سوال30:

------------------------------------------------------------------------------------------------------1عٌٍٙٛبي ثب ٘غتٗ دٌٛٚثٗ حبٚي گشأٌٙٛبي ثضسگ وٗ  2تب  4دسصذ ٌىٛعيت ٘بي خ ْٛسا تؾىيً ِي
دٕ٘ذ :
د)ِٕٛعيت
ج)ٔٛتشٚفيً
ة)ائٛصيٕٛفيً
اٌف) ثبصٚفيً
 - 2وذاِيه اص آٔضيُ ٘بي صيش دس ٔٛتشٚفيً ٘ب ثب تؾىيً ٘يپٛوٍشيت ِٕجش ثٗ تخشيت ثبوتشي ِي گشدد؟
د)٘يذسٚژْ پشاوغيذ
ج)ِيٍٛپشاوغيذاص
ة)ٌيضٚصَٚ
اٌف)٘يذسٚالص
 – 3وذاِيه اص ِٛاسد صيش دس سؽذ  ٚتىبًِ پالوتٙب اّ٘يت وّتشي داسد؟
ج)اسيتش ٚپٛيتيٓ
ة)تشِٚجٛپٛيتيٓ
اٌف)ايٕتشٌٛويٓ I

د)G.M-CSF

 – 4تشِٚجٛآِجٌٛي ثٗ چٗ دٌيٍي ايجبد ِي ؽٛد؟
ة)افضايؼ تؼذاد پالوتٙب
اٌف)حشوت عشيغ خْٛ
د)خؾٔٛت دس عطح آٔذٚتٍيبي ػشٚق
ج)وب٘ؼ فبوتٛس ٘بي أؼمبدي
ٔ – 5ذٚي ٘بي ٌٕفبٚي دس وذاَ ٔبحيٗ اص ػمذٖ ٌٕفبٚي ديذٖ ِي ؽٔٛذ؟
ج)وٛستىظ داخٍي
اٌف)وپغٛي ة)ِذٚال

د)وٛستىظ خبسجي

 – 6دس 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
 -7خ ْٛ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
 – 8دس عيغتُ ، Rhوذاَ آٔتي ژْ،اص ٔظش لذست ايّٕي صايي،لٛيتش اعت؟
د)E
ج)e
ة)D
اٌف)C
 ّٗ٘ -9عٌٍٙٛبي صيش تٛعط ٚاحذ تؾىيً دٕ٘ذٖ وٍٕي  CFU-GEMMايجبد ِي ؽٔٛذ ثٗ جض:
د)اسيتشٚعيت
ج)ثبصٚفيً
ة)ٌٕفٛعيت
اٌف)ِٛٔٛعيت
 – 10غالف ٌٕفبٚي دٚس ؽشيبٔي ) (PALSپٛثپ عفيذ طحبي ؽبًِ چٗ ٔٛع عٌٍٛي اعت؟
د)ستيىٌٛش أذتٍيبي
ج)ِبوش٘ٚبژ
ة)ٌٕفٛعيت B
اٌف)ٌٕفٛعيت T
ِٕ -11ؾبء تؾىيً وذاَ گش ٖٚاص ثميٗ ِتّبيض اعت؟
ة)ٌٕفٛعيت ٘ب
اٌف)اسيتشٚعيت ٘ب

ج)تشِٚجٛعيت ٘ب

د)پٍي ٔٛوٍئش٘ب

 – 12دس ٕ٘گبَ تصبدف ،ضشثٗ ؽذيذي ثٗ ِٕطمٗ پٍٛٙي چپ فشدي (دس ِجبٚست دٔذٖ ٘بي )9-10-11
ٚاسد آِذٖ اطت  ٚاٚسا دچبس خٔٛشيضي ؽذيذ داخٍي ّٔٛدٖ اعت ،احتّبي آعيت وذاَ يه اص ػٕبصش تؾشيحي
ريً ثيؾتش ِي ثبؽذ؟
د)طحبي
ج)فٔٛذٚط ِؼذٖ
ة)وٍيٗ چپ
اٌف)پبٔىشاط

 – 13فشدي ثؼٍت ثيّبسي وٍيٛي دچبس وُ خٔٛي ؽذيذ ؽذٖ اعت ،وذاِيه اص الذاِبت صيش جٙت ثٙجٛدي وُ
خٔٛي ػٍّي تش ثٕظس ِي سعذ؟
ة)تضسيك اسيتشٚپٛيتيٓ
اٌف)تضسيك آ٘ٓ ثصٛست ٚسيذي
د)پئٛذ عٌٍٙٛبي ثٕيبدي ِغض اعتخٛاْ
ج)پئٛذ پيؼ عبص٘بي گٍجٛي لشِض
 – 14وذاِيه اص ّ٘ٛگٍٛثيٕٙبي صيش دسصِبْ تٌٛذثّمذاس صيبد ٚجٛد داؽتٗ  ٚثٗ تذسيج دس دٚساْ ٔٛصادي
ة حذٚد  1-2دسصذ ِي سعذ؟
ِمذاسػ وُ ؽذٖ ٖ ٚ
د)po، tland
ج)F
ة)A2
اٌف)A1
 -15وذاِيه اص گٍجٌٙٛبي صيش آ٘ٓ ثصٛست فشٚط)ٚ (Fe2+جٛد داسد؟
ج)ِت ّ٘ٛگٍٛثيٓ د)ّ٘ٛگٍٛثيٓ گٍيىٌٛيضٖ
ة)تشأغفشيٓ
اٌف)فشيتيٓ
 – 16وذاِيه اص جّالت 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 وٕٕذ
د)ٌٕفٛعيت ٘بي  Tدس دفبع ثذْ ػٍيٗ ثبوتشي ٘بي ثذ ْٚوپغٛي (اعتشپتٛوٛن) ػًّ ِي وٕذ
 – 17وذاِيه اص تشؽحبت صيش دس ( Aggregationتجّغ پالوتٙب) ٔمؼ ٔذاسد؟
د)فبوتٛسخٚ ْٛيٍجشأذ
ج)فيجشيٕٛژْ
ة)GTP
اٌف)تشِٚجٛوغبْ A2
 – 18وذاِيه اص فبوتٛس٘بي أؼمبدي صيش دس وجذ ثذ ْٚدخبٌت ٚيتبِيٓ  Kعٕتض ِي ؽٔٛذ؟
د)فبوتٛسVII
ج)فبوتٛسIX
ة)فبوتٛسVIII
اٌف)فبوتٛسX
ٚ – 19اسفبسيٓ ثبچٗ ِىبٔيغّي ثٗ ػٕٛاْ ضذ أؼمبد ػًّ ِي وٕذ؟
اٌف)ػًّ آٔتي تشِٚجيٓ  IIIسا تغٙيً ِي وٕذ
ة) CO2+سا اص ِحيط حزف ِي وٕذ
ج)غٍظت پالعّبيي فبوتٛس٘بي  XII, VIIIساوب٘ؼ ِي د٘ذ
د)ثب ٚيتبِيٓ  Kثشعش ِحٍٙبي ٚاوٕؾي دس سٔٚذ٘بي آٔضيُي سلبثت ِي وٕذ
 – 20آ٘ٓ ثشاي رخيشٖ ؽذْ ثٗ وذاِيه اص پشٚتئيٕٙبي صيش ِتصً ِي ؽٛد؟
ج)ّ٘ٛپىغيٓ
ة)٘بپتٛگٍٛثيٓ
اٌف)تشأغفشيٓ

د)فشيتيٓ

 – 21وذاِيه اص سؽتٗ ٘بي گٍٛثيٓ دس أغبْ  ٚداساي دٚجفت ژْ ِي ثبؽذ؟
د)ε
ج)δ
ة)β
اٌف)α
 – 22وذاِيه اص وٛآٔضيّٙبي صيش ثشاي تجذيً گٍٛتبيت ْٛاوغيذ ثٗ احيبء دسگٍجٛي لشِض الصَ اعت؟
د)NADPH
ج)NADH
ة)FADH2
اٌف)FMNH1
 – 23وّجٛد وذاِيه اص ِٛاد صيش ِّٙتشيٓ ػبًِ ثيّبسي اعفشٚعيتٛص ِي ثبؽذ؟
د)تشِجِٛيٛصيٓ
ج)اعفٕگِٛيٍيٓ
ة)اعپىتشيٓ
تييً وٌٛيٓ
اٌف)فغفب د
 – 24دسوذاَ ِشحٍٗ سْٚد اسيتشٚپٛئض ٘غتٗ عٍٛي ثٗ خبسج سأذٖ ِي ؽٛد؟
ة)Basophilic erythroblast
اٌف)Proerythroblast
د)polychromatophilic erythroblast
ج)Orthochromatophilic erythmblasr

 – 25دس اعّيش خ ْٛثيّبسي تؼذاد صيبدي عٍٛي ثبٔذ ) (Band cellديذٖ ِي ؽٛد ايٓ ثيّبس دچبس چٗ
ػبسضٗ اي ِي ثبؽذ؟
د)leucocytosis
ج)Neutrophilia
ة)leucopenia
اٌف)Neutropenia
 -26آٌٛگشفت چيغت؟
اٌف) پئٛذ ثيٓ افشاد يه گ ٗٔٛوٗ اص ٔظش ژٔتيىي تفبٚت داؽتٗ ثبؽٕذ
ة)پئٛذ ثيٓ دٚگِ ٗٔٛختٍف
ج) پئٛذ اص يه ٔبحيٗ ثذْ ثٗ ٔبحيٗ ديگش ثذْ ّ٘بْ ؽخص
د)پئٛذ ثيٓ افشاد ين گ ٗٔٛوٗ اص ٔظش ژٔتيىي يىغبْ ثبؽٕذ
ٌٕ – 27ف ٔيّٗ چپ عشٚگشدْ  ٚأذاَ فٛلبٔي چپ اص طشيك وذاَ ِجشا ثٗ عيغتُ ٚسيذي تخٍيٗ ِي ؽٛد؟
ة)ِجشاي تٛساعيه
اٌف)تٕٗ ٌٕفبٚي ساعت
د)ِجشاي آٚساْ چپ
ج)ِخضْ پىٗ
 – 28وذاَ ثخؼ دس دٚسٖ جٕيٕي لبثٍيت خٔٛغبصي ٔذاسد؟
ج)ِغض اعتخٛاْ
ة)تيّٛط
اٌف)طحبي

د)ويغٗ صسدٖ

 -29دس ِجبسصٖ ثب ػٛاًِ ثيّبسی صا کذاَ عٍٛي ثطٛس غيش اختصبصی ػًّ ِی کٕذ؟
د -کؾٕذٖ فطشی
ج -پالعّبعً
ةٌٕ -فٛعيت T
اٌفٌٕ -فٛعيت B
 -30دس ػفٔٛت ٘بی سيٛی کذاَ عٍٛي خط اٚي دفبػی سا دس ِمبثً ثبکتشيٙب تؾکيً ِی د٘ذ؟
د -ائٛصيٕٛفيً
جٛٔ -تشٚفيً
ةٌٕ -فٛعيت  Tيبٚس
اٌف َ -اکشٚفبژ ثبفتی

