آزمون دستگاه خون

مورخ87/7/23:

تعداد سوال45:

زمان 40:دقیقه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1تّبَ جّالت زير صر ارتجبط ثب ثيٍي رٚثيٓ ؾضق ِي وٕٕض ثجس:
اٌف) صرر ْٚتٛضظ آٌجِٛيٓ دًّ ِي غٛص
ة)ِمضار وّي از رٚصٖ ثٗ وجض رفتٗ  ٚصٚثبرٖ ثٗ رٚصٖ ثر ِي گرصص
ج)صروجض گٍٛوٛرأيه اضيض ثٗ آْ ٚؾً غضٖ  ٚؤٛژٚگٗ ِي غٛص
ص)صر رٚصٖ ثٗ اٚرٚثيٍي ٔٛژْ  ٚاضتروٛثيٍي ٔٛژْ تجضيً ِي غٛص
 - 2وّجٛص وضاِيک از آٔسيّٙبي زير ثيػتريٓ اثر ثررٚي وٛتبٖ ورصْ عّر گٍجٛي لرِس صاغتٗ  ٚثبعث وُ
سِ ْٛي غٛص؟
ص)پيرٚٚات ويٕبز
ج)وبوتبت ص٘يضرٚژٔبز
ة)آالصٚالز
اٌف) گٍٛوس فطفبت ايسِٚراز
 - 3صراثر وب٘ع ِيساْ گٍٛتبيت ْٛاديبء) (GSHوضاِيه از ِٛارص زير اتفبق ِي افتض؟
ة)تجّع ّ٘ٛضيضريٓ صر ثبفتٙب
اٌف)اضفيرٚضيتٛز
ص)تزريت آوتيٓ ِ ٚيٚضيٓ
ج)تٌٛيض ٘يسةاص ي صرگٍجٛي لرِس
 – 4تّبَ ِٛارص زير ِذؿٛي گٍيىٌٛيس صر گٍجٌٙٛبي لرِس ٘طتٕض ثجس:
ص)2/3ثيص فطفٛگييصرات
ج)ATP
ة)FMNH2
اٌف) الوتبت
 -5وضاِيه از زٔجيرٖ ٘بي گٍٛثيٓ زير ثعض يب سيٍي ٔسصيه ثٗ تٌٛض ثيبْ ِي غٛص؟
ص)صٌتب
ج)گبِب
ة)ثتب
اٌف)آٌفب
 -6وضاِيه از َ ٌىٌٙٛبي زير صر ضٕتس ُ٘) (hemeصسبٌت صارص؟
ج)فِٛرات
ة)اضتيًcoA
اٌف)ضٛوطيٕبي coA

ص)ِبٌئبت

 – 7وضاِيه از پٛرفيريٙب صر ضبستّبْ ُ٘)ٚ (hemeجٛص صارص؟
ة)وٛپرٚپٛرفيريٓ III
اٌف)اٚرٚپٛرفٛريٕٛژْIII
ص)اٚرٚپٛرفيريٓ I
ج)پرٚتٛپٛفٛريٕٛژْ IX
 – 8وضاِيه از دبالت زير صرؾٛرت وُ غضْ آ٘ٓ س ْٛاتفبق ِي افتض؟
ة) mRNAترأطفريٓ غير فعبي ِي غٛص
اٌف)گيرٔضٖ ٘بي ترأطفريٓ وّتر ضٕتس ِي غٔٛض
ص)تٛاٌي ٘بي سبؼ ترجّٗ ٔػضٖ فريتيٓ ترجّٗ ِي غٛص
ج) mRNAفريتيٓ تجسيٗ ِي غٛص
 -9صر وضاِيه از ارگبٔٙبي اريترٚپٛئتيٓ ضٕتس ِي غٛص؟
ج)ريٗ
ة)وٍيٗ
اٌف)وجض

ص)عذبي

 – 10وضاِيه از پرٚتئيٕٙبي زير ٔمع دبًِ ّ٘ٛگٍٛثيٓ را ثعٙضٖ صارص زِبٔيىٗ تشريت گٍجٛي لرِس صاسً
عرٚلي ثبغض؟
ص)٘بپتٛگٍٛثيٓ
ج)٘فبئطيتٓ
ة)ضرٌٛٚپالضّيٓ
اٌف)ُ٘) (hemeترأطپٛرتر
 -11صر ِٛرص گر ٖٚسٔٛي  ،Rhوضاَ جٍّٗ غٍظ اضت؟
ايف) صر ثيٓ آٔتيژْ ٘بي ضيطتُ سٔٛي  ،Rhآٔتيژْ  Dلٛيتريٓ آٔتيژْ ِذطٛة ِيغٛص.
ة) آٔتيژْ ٘بي ِرثٛط ثٗ گر ٖٚسٔٛي  ،Rhاز جٕص ورث٘ٛيضرات ٘طتٕض.
ج) آٔتيثبصي ٘بي ضض آٔتيژْ ٘بي گر ٖٚسٔٛي  ،Rhاز والش ٘ IgGطتٕض.
ص) فرص صارٔضٖ آٔتيژْ  ،Dصاراي گر ٖٚسٔٛي ِ Rh+ذطٛة ِيغٛص.

 -12لجً از الضاَ ثٗ عًّ پئٛض وٍيٗ ،أجبَ وضاِيه از الضاِبت زير ،ضرٚرت ٔضارص؟
اٌف) ثررضي پرٔٚضٖ گيرٔضٖ پئٛضٖ از جٙت ضبثمٗ أتمبي سْٛ
ة) تعييٓ گر ٖٚسٔٛي گيرٔضٖ  ٚصٕ٘ضٖ ،از ٔظر ضيطتُ ABO
ج) ثررضي آٔتيژْ ٘بي ضبزگبري ٔطجي اؾٍي ( MHCيب  )HLAگيرٔضٖ  ٚصٕ٘ضٖ
ص) ثررضي گر ٖٚسٔٛي صٕ٘ضٖ  ٚگيرٔضٖ از ٔظر ضيطتُ Rh
 -13زيٕٛگرفت ( )Xenograftچيطت؟
اٌف) أتمبي ثبفت پئٛضي ثيٓ افراص يک گ ٗٔٛکٗ از ٔظر ژٔتيکی تفبٚت صاغتٗ ثبغٕض.
ة) أتمبي ثبفت پئٛضي ثيٓ ص ٚگِ ٗٔٛشتٍف
ج) أتمبي ثبفت پئٛضي از يک ٔبديٗ ثضْ ثٗ ٔبديٗ صيگر ثضْ ّ٘بْ غشؽ
ص) أتمبي ثبفت پئٛضي ثيٓ افراص يک گ ٗٔٛکٗ از ٔظر ژٔتيکی يکطبْ ثبغٕض.
 -14کٛصکی ،چٕض ٘فتٗ پص از صريبفت پئٛض ِغس اضتشٛاْ ،صچبر تت ،آّٔی ،کب٘ع ٚزْ ،ثثٛرات جٍضی ٚ
ثسرگی عذبي غضٖ اضت .کضاِيک از ِٛارص زير ،عٍت ٚاکٕع ٘بی فٛق ِی ثبغض؟
ص) ثيّبری پئٛض عٍيٗ ِيسثبْ
ج) صفع ِسِٓ پئٛض
ة) صفع دبص پئٛض
اٌف) صفع فٛق دبص پئٛض
 -15صر وضاِيه از پئٛض٘بي زير ،تغبثك گيرٔضٖ  ٚصٕ٘ضٖ از ٔظر آٔتيژْ ( Dضيطتُ  )Rhثررضی ِيغٛص؟
ص) سْٛ
ج) لٍت
ة) وٍيٗ
اٌف) لرٔيٗ
 -16صر ضيطتُ سٔٛي ٔ ،ABOمع ژْ٘بي ( IA/IBيب  )A/Bچيطت؟
اٌف) وّه ثٗ ترغخ آٔتيژْ٘بي گر ٖٚسٔٛي  ABOصر ِبيعبت  ٚترغذبت ثضْ
ة) تٌٛيض آٔتيژْ  Hثر ضغخ گٍجٛي٘بي لرِس
ج) ضٕتس آٔسيُ٘بيي وٗ ثب اتؿبي لٕض ثٗ آٔتيژْ ِٛ ،Hجت تجضيً آْ ثٗ آٔتيژْ٘بي  Aيب ِ Bيغٔٛض.
ص) وٕتري والش آٔتيثبصي ٘بي ضض آٔتيژْ ٘بي شيطتُ ABO
 -17وضاِيه از ِٛاص زير ،صر ثيٓ گر٘ ٖٚبي سٔٛي ِ O ٚ ،B ،Aعٌّٛيِ ،ػترن اضت؟
ص) Anti-H
ج) Anti-D
ة) H
اٌف) D
 -18وضاِيه از دبٌت ٘بي زيرِ ،ي تٛأض ثٗ ثرٚز ثيّبری ّ٘ٛاليتيک ٔٛزاصاْ ٔبغی از ٔبضبزگبری ِٕ Rhجر
غٛص؟
اٌف) ِبصر ،صاراي گر ٖٚسٔٛي ( Rh+ثب آٔتيژْ  Dوبًِ) ّ٘ ٚطر ،صاراي گر ٖٚسٔٛي  Rh-ثبغض.
ة) ِبصر ،صاراي آٔتيژْ ّ٘ ٚ Duطر ،صاراي گر ٖٚسٔٛي  Rh-ثبغض.
ج) ِبصر ،صاراي آٔتيژْ ّ٘ ٚ Duطر ،صاراي آٔتيژْ  Duثبغض.
ص) ِبصر ،صاراي گر ٖٚسٔٛي ّ٘ ٚ Rh-طر ،صاراي گر ٖٚسٔٛي ( Rh+ثب آٔتيژْ  Dوبًِ) ثبغض.
-19وضاِيه ،صر گر ٖٚسٔٛي  Oثّجئي يبفت ِيغٛص؟
اٌف) آٔتيثبصي ضض آٔتيژْ  Dصر ضرَ
ج) آٔتيژْ  Hصر ِبيعبت  ٚترغذبت ثضْ فرص

ة) آٔتيثبصي ضض آٔتيژْ  Hصر ضرَ
ص) آٔتيژْ  Dصر ِبيعبت  ٚترغذبت ثضْ فرص

ٌ – 20يگبِبْ فرٔيىٛوٌٛيه ثب وضاَ ثشع عذبي صر ِجبٚر ِي ثبغض؟
ج)أتٙبي لضاِي
ة)ضغخ صيبفراگّبتيه
اٌف)أتٙبي سٍفي
 -21وضاَ يه از غريبٔٙبي زير سٔٛرضبٔي ثٗ عذبي را ثرعٙضٖ صارص؟
ة)غريبْ ِساْتريه فٛلبٔي
اٌف)غريبْ ضٍيبن
ص)غريبْ َ زأتريه تذتبٔي
ج)غريبْ رٔبي چپ

ص)ضغخ ادػبئي

 -22پريىبرص  ٚلٛش آئٛرت ثب وضاَ ثشع غضٖ تيّٛش صر ِجبٚرت ِي ثبغٕض؟
ج)ضغخ سٍفي
ة)أتٙبي تذتبٔي
اٌف)ضغخ لضاِي

ص)أتٙبي فٛلبٔي

 – 23وضاِيه از عٕبؾر تػريذي زير ٚادض عرٚق ٌٕفبٚي ِي ثبغض؟
ج)ورٖ چػُ
ة)صضتگبٖ اصراري
اٌف)صضتگبٖ عؿجي

ص)اپيضرَ پٛضت

 – 24وضاِيه از گرٙ٘ٚبي ٌٕفبٚي زير صر اِتضاص ٚريض ؾبفٓ ثسرگ ِي ثبغض؟
ج)گر ٖٚايٕگٛيٕبي
ة)گر ٖٚايٕگٛيٕبي عّمي
اٌف)گر ٖٚپرٚگسيّبي

ص)گر ٖٚرٔبي

 – 25وضاَ يه از ضٌٍٙٛبي سٔٛي تٛضظ ضٍٛي ثٕيبصي رصٖ ِيٍٛئيض ) (cfu-GEMMايجبص ّٔي غٛص؟
ص)ثبزٚفيً
ج)ِٛٔٛضيت
ة)ٌٕفٛضيت
اٌف)پالوت
 – 26عٍت ثبزٚفيً ثٛصْ ضيتٛپالضُ پرٚاريترٚثالضت  ٚاريترٚثالضت ثبزٚفيٍي چيطت؟
ة)ٚجٛص ِيتٛوٕضري فراٚاْ
اٌف)ٔبثبٌغ ثٛصْ آٔٙب
ص)ٚجٛص پٍي ريجٛز٘ َٚبي فراٚاْ
ج)تجّع ّ٘ٛگٍٛثيٓ صر ضيتٛپالضُ
– 27صراضىٍت ضٌٍٛي ٚيژٖ اي وٗ صرزيرغػبء گٍجٛي لرِسٚجٛص صارص وضاَ يه از عٕبؼر زير دضٛر ٔضارٔض؟
ص)Andyrin
ج)Spectrin
ة)Tubulin
اٌف)Actin
 – 28وضاَ يه از ضٍٛي ٘بي ِٛجٛص صر عذبي غالف ٌٕفبٚي صٚرغريبٔي) (PALSپٌٛپ ضفيض را ايجبص ِي
وٕٕض؟
ص)اپيتٍيٛرتيىٛالر
ج)ٌٕفٛضيت B
ة)ِبورٚفبژ
اٌف)ٌٕفٛضيتT
ٔ – 29ضٚي ٘بي ٌٕفبٚي ِٛجٛص صر گرٖ ئفبٚي  ،صروضاَ ٔبديٗ از آْ لرار صارٔض؟
ج)وٛرتىص صاسٍي
ة)ِضٚال
اٌف)وپطٛي

ص)وٛرتىص سبرجي

 – 30پبرأػيُ وضاَ يه از أضاَ ٘بي ٌٕفبٚي ثغٛر وبًِ ٌٛث ٌٗٛغضٖ اضت؟
ج)تيّٛش
ة)گرٖ ٌٕفبٚي
اٌف)عذبي

ص)ٌٛزٖ

 – 31وضاِيه صرِٛرص ِبورٚفبژ٘بي ٛٔ ٚترٚفيٍٙب ؾذيخ اضت؟
اٌف)٘رصٚتٛأبيي فبگٛضيتٛز عٛاًِ پبتٛژْ را صاغتٗ  ٚدضاوثرٔيّٗ عّر  4-7رٚزٖ صارٔض
ة) ٘رصٚصاراي آٔسيّٙبي پرتئٌٛيتيه صر ضيتٛپالضُ سٛص ثٛصٖ  ٚفمظ تىثير ثبوتري را ِٙبر ِي وٕٕض
ج) ِبورٚفبژ٘ب عال ٖٚثرآٔسيّٙبي پرتئٌٛيتيه صاراي ٌيپبز ٔيس جٙت ٘ضُ صيٛارٖ فطفٌٛيپيضي ضٍٛي ٘طتٕض
ص)ٔٛترٚفيٍٙب تٛأبيي فبگٛشيتٛز تعضاص ثيػتري ثبوتري ٔطجت ثٗ ِبورٚفبژ٘ب صارٔض
 – 32جٛأي  24ضبٌٗ از  2ضبي لجً ِجتال ثٗ دّالت تٕگي ٔفص ِي ثبغض صر ثررضيٙبي ثعًّ آِضٖ ثب تٛجٗ ثٗ
تػضيض دّالت صر فؿٛي سبؼ ضبي تػشيؽ آضُ آٌرژيه ثر ثيّبري ٚي گسارصٖ غض  .تعضاص  ٚفعبٌيت وضاِيه
ٔيس ضٌٍٙٛبي سٔٛي طيً صر ايٓ فرص ادتّبال افسايع يبفتٗ اضت؟
ة)ٔٛترٚفيٍٙب ٌٕ ٚفٛضيتٙبي T
اٌف)ائٛزٔيٛفيٍٙب ِ ٚبضت ضً ٘ب
ص)ِبورٚفبژ٘ب RBC ٚ
ج)ضٌٍٙٛبي وٛپفر ٌٕ ٚفٛضيتٙبي B
– 33ثضٔجبي فػبرصاصْ يه جٛظ چروي ؾٛرت ِٛاصسرٚجي ازآْ(ثٗ ثير َ)ْٚي تٛأضغبًِ چٗ چيز٘بيي ثبغض؟
اٌف)ؾرفب ثبوتريٙبي وػتٗ غضٖ تٛضظ WBC
ة)ِجّٛعٗ ثبوتريٙبي وػتٗ غضٖ ٛٔ ٚترٚفيٍٙبي فبگٛضيت وٕٕضٖ آٔٙب
ج) ِجّٛعٗ ثبوتريٙب  ٚضٌٍٙٛبي ثبفتي  ٚسٔٛي ِرصٖ ثضِ ْٚبيع ِيبْ ثبفتي ِي ثبغض
ص)ِجّٛعٗ ثبوتريٙب  ٚضٌٍٙٛبي ثبفتي  ٚسٔٛي ِرصٖ ّ٘راٖ ِبيع ِيبْ ثبفتي ِي ثبغض

 – 34وضاِيه از ِٛارصزير صرثبرٖ ِذؿٛر ضبزي عي اٌتٙبة  walling- offؾذيخ اضت؟
اٌف) ثبغضت اٌتٙبة ِتٕبضت ثٛصٖ  ٚثبعث جٍٛگيري ثشع عبًِ پبتٛژْ ِي غٛص
ة)عي عفٔٛت اضتبفيٍٛوٛوي ضريعتراز عفٔٛت اضترپتٛوٛوي اضت
ج)ثضٔجبي ٚجٛص ضّ َٛلٛي صر ضبستّبْ اضتبفٙب ايٓ پضيضٖ از گطترظ ضريع ثيّبري جٍٛگيري ِي وٕض
ص)ّ٘ٗ ِٛارص
صيبپز صرٔظر گرفتٗ غٛص؟
 – 35وضاِيه از ِٛارص زير ِي تٛأض ثعٕٛاْ ص
اٌف)دروت ٘ RBCب ثٗ ضّت ٔبديٗ آضيت صيضٖ
ة)دروت  WBCثٗ ضّت ٔبديٗ آضيت صيضٖ  ٚسرٚج از عٕبؾر ِٛيرگي
افت آضيت صيضٖ
ج)آزاص غضْ ِضيبتٛر٘بي اٌتٙبثي تٛضظ ة
ص)افسايع جريبْ س ْٛثبفتي ثضٔجبي اٌتٙبة
 – 36وّجٛص وضاِيه از فبوتٛر٘ب ٚعٛاًِ أعمبصي زير ِي تٛأض ثبعث ايجبص سٔٛريسي ٘بي زير جٍضي زير صر
افراص گرصص؟
ص)فبوتٛر ٚ ْٚيٍجرأض
ج)پالوتٙب
ة)فبوتٛر ٘ػت )(VIII
اٌف)فبوتٛر ٔٗ)(IX
 – 37وضاِيه از ِٛارص طيً صر ِٛرص پالوتٙب ؾذيخ اضت؟
اٌف) ثضٌيً دضٛر ٌِٛىٌٙٛبي اوتيٓ صر ضبستّبْ پالوتٙب  ،ايٓ ضٌٍٙٛب صر أمجبـ ٌشتٗ ِٛثرٔض
ة)ثضٌيً دضٛر  Caثبال صر ضيتٛپالضُ تٛأبئي تمطيُ ضٌٍٛي صارٔض
ج)اِىبْ اتؿبي رادت ثٗ آٔضٚتٍي َٛؾبف  ٚضبٌُ را صارٔض
ص)صاراي ٘طتٗ ِ ٚيتٛوٕضري ثٛصٖ  ٚاز ِگبکبريٛثالضت ٘ب دبؾً ِي غٔٛض
 – 38ثراي جٍٛگيري از أعمبص غير عجيعي صر ثضْ صر صاسً عرٚق سٔٛي وضاِيه از عٛاًِ زير صسيٍٕض؟
اٌف)ضغخ ٔبؾبف آٔضٚتٍيبي ثٗ جٍٛگيري از اتؿبي پالوتٙب وّه ِي وٕٕض
ة)اليٗ گٍيىٛوبٌيٓ أضٚتٍي َٛثب صفع فبوتٛر٘بي أعمبصي  ٚپالکتٙب ِٛثر اضت
ج) ٘پبريٓ ِترغذٗ از ثبزٚفيٍٙب صردبٌت ٔرِبي آٔمضر زيبص اضت وٗ ِبٔع تػىيً ٌشتٗ ِي غٛص
ص)اتؿبي ترِٚجِٛضرٌٚيٓ ثٗ پالوتٙبعبًِ ِّٙي صر جٍٛگيري از أعمبص صردبي ٔرِبي اضت
 – 39عي پرٚضٗ أعمبص وضاِيه از ِٛارص طيً ؾذيخ ِي ثبغض؟
اٌف)ّ٘ٗ ِرادً ِطير٘بي أعمبص صاسٍي  ٚسبرجي ٔيبز ثٗ دضٛر وٍطيُ صارٔض
ة) ترِٚجيٓ ٔمع فيسيه ِثجت ثر تٌٛيض سٛص صاغتٗ  ٚپالوتٙب صر تجضيً پرٚترِجيٓ ثٗ ترِٚجيٓ صسيٍٕض
ج)ِِٛٔٛر٘بي فيجريٓ ثب تبثير ِطتميُ ٚيتبِيٓ  Kثبعث تػىيً ٌشتٗ ِي غٔٛض
ص)ِيز پالوتي صر جٍٛگيري از سٔٛريسي زسّٙبي ثسرگتر عرٚلي ْلع اؾٍي ِّٙ ٚتري ايفبءِي وٕض
 – 40وضاِيه از زرصي ٘بي زير صر ٔٛزاص غبيعتر اضت؟
ة)عضَ تجبٔص ار٘بظ
اٌف)صراصاِٗ عفٔٛتٙبي صاسٍي ردّي جٕيٓ
ص)ٔبضبزگبري ABO
ج)زرصي فيجريٌٛٛژيه
 – 41صر پبرأػيُ وضاِيه ضٌٍٙٛبئي ثب ِٕػبء عؿجي صيضٖ ّٔي غٛص؟
ج)اپي فيس
ة)تيّٛش
اٌف)عذبي

ص)غضٖ فٛق وٍيٛي

 – 42س ْٛضبزي جٕيٓ از وجب آغبز ِي غٛص؟
ة)ويطٗ زرص
اٌف)ِغس اضتشٛاْ

ص)وجض

ج)عذبي

 – 43ثٗ وضاِيه از پرٚتئيٕٙبي غػبء گٍجٛي لرِس ثيػتريٓ ِمضار ضيبٌيه اضيض ِتؿً اضت؟
ة)پرٚتئيٓ تجبصٌگر آٔيْٛ
اٌف)اضپىتريٓ
ص)پرٚتئيٓ ¼
ج)گًيکٛفريٓ A
 -44پطر  4ضبٌٗ اي ثٗ عٍت اصرار پررٔگ  ٚرٔگ پريضگي ِراجعٗ ّٔٛصٖ اضت صر ضبثمٗ ِؿرف ثبلال صر 3
رٚز لجً صاغتٗ اضت صر آزِبيػبت صچبر آّٔي ٌّٛ٘ ٚيس ِي ثبغض صر ِٛرص ايٓ وٛصن وّجٛص ارثي وضاَ آٔسيُ
صرگٍجٛي لرِس ثيػتر ِغرح اضت؟
ة)وّجٛص آٔسيُ NADPH
اٌف)وّجٛص آْزيُ پيرٚات ويٕبز
ص)وّجٛص آٔسيُ G6PD
ج)وّجٛص آٔسيُ صي فطفٛالز
 – 45صستر ثچٗ  10ضبٌٗ ثب وجٛصي ٘بي ِىرر ثر رٚي أضاِٙب  ٚس ْٛريسي از ثيٕي ِراجعٗ ِي ّٔبيض صر
ثررضي آزِبيػبت تعضاص پالوت ٘ب صر دض عجيعي اضت  PTT ٚ PTصردض عجيعي اضت  BTعٛالٔي غضٖ صردض
صليك ِي ثبغض وضاِيه از ِٛارص زير عٍت ثيّبري وٛصن ِي ثبغض؟
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ة)وّجٛص فبوتٛرXII
اٌف)وّجٛص فبوتٛرVIII
ص)وّجٛص فيجريٕٛژْ
ج)وّجٛص فبوتٛر ٚ ْٚيً ثرأض

