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تعداد سوال33:
مورخ87/12/10:
آزمون دستگاه خون
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------زيبپظ ّ٘تطٗفييٖب صحيح اؼت؟
 -1مساٍيل اظ ٍ٘اضز ظيط زض ٍ٘ضز پسيسٓ ز
اىف) ٗاثؽتٔ ثٔ ضغپت٘ض ث٘زٓ ٗ ّيبظ ثٔ فؼبه ـسُ ضؼپت٘ض ت٘ؼظ ػ٘اٍو مَ٘تبمؽيل زاضز
ة)زضحبىت ػبزي زضٍ٘ضز گيج٘ىٖبي قطٍع ّيع اتفبق ٍي افتبز
زيبپظ ثسىيو حطمبت ٍژمي ص٘ضت ٍي گيطز
ج)ذطٗج اظ ضگ ) (Extravasationعي ز
تس
زيبپظ قجو اظ  Rollingاتفبق ٍي اف
ز) ذطٗج اظ ضگ ) (Extravasationعي ضّٗس ز
 -2مساٍيل اظ ػ٘اٍو هٗکٗؼيتي ظيط ٍي ت٘اُّس ثبمتطيٖبي ثب زي٘اضٓ ىيپيسي ضا تحت تبثيط قطاض زْٕس؟
ز)ائ٘ظيِٗفييٖب
ج)ثبظٗفييٖب
ة)ٍبمطٗفبژٕب
اىف)ّ٘تطٗفييٖب
 – 3مساٍيل اظ ٍ٘اضز شيو زضثبضٓ ّقؿ فبمت٘ض )8( VIIIعي ضّٗس اّؼقبز صحيح اؼت؟
اىف)ٍَٖتطيِ فبمت٘ض اّغقبزي ٍؽيط زاخىي اؼت
ة)مَج٘ز يب اذتاله زض ظيط ٗاحس ثعضگتط آُ ثبػث ثيَبضي َٕ٘فييي ّ٘ع ٍ Aي ـ٘ز
ج)زضمْبض فبمت٘ض IXفؼبه ـسٓ ٗ ؼبيط ػ٘اٍو ثبػث فؼبه ـسُ فبمت٘ض( Xزٓ) ٍي ـ٘ز
ز)اظ فبمت٘ضٕبي اصيي زذيو زضٍؽيط ػٍَ٘ي اّؼقبز اؼت
 -4تجسيو پطٗتطٍٗجيِ ثٔ تطٍٗجيِ زض حض٘ض مساٍيل اظ فبمت٘ضٕبي فؼبه ظيط ص٘ضت ٍي گيطز؟
ة)فبمت٘ض XI ٗ XIIفؼبه ()11 ٗ 12
اىف)فبمت٘ض X ٗ Vفؼبه()10 ٗ 5
ز)مالژُ ٗ فبمت٘ض VIIIفؼبه ()8
ج)پالؼَيِ ٗ فبمت٘ض ُٗ ٗييجطاّس فؼبه
 – 5مساٍيل اظ ٍ٘اضز شيو زض ثبضٓ پالمتٖب صحيح اؼت؟
اـْس
اىف)زاضاي ٕؽتٔ ٗ ٍيت٘مْسضي ٍي ة
ة)ّقؿ ثؽيبض جعيي زضمبٕؿ ذّ٘طيعي صطفب ثب تفکيو ً يد پالمتي ايفبء ٍي مْْس
ج) ثسّجبه آؼيت اّسٗتييبه ٗ قطاض گطفتِ زضٍؼطض مالژُ ظيط اّسٗتييً٘ فؼبه ٍي ـّ٘س
ز)حض٘ض ٗ تجَغ پالمتٖب زض ّبحئ آؼيت زيسٓ ثطای ثؽتِ آؼيجٖبي ثعضگ ٗ ـسيس ضگٖب مبفي اؼت
 -6فؼبه ـسُ پالمتٕب عي آؼيت ػطٗق ثبػث آظازي مساٍيل اظ ٍ٘اضز ظيط زضّبحئ آؼيت زيسٓ َّي ـ٘ز؟
ز)فبمت٘ض ضـس پالمتي PDGF
ج)ايْتطهٗميِ IL6 6
ة)ADP
اىف)ؼطٗتّ٘يِ
 -7زض ظٍبُ مَج٘ز إِٓ مساٍيل اظ جَالت ظيط صسق ٍي مْس؟
ة) mRNAتطاّؽفطيِ تجعئ ٍي ـ٘ز
اىف)تؼساز ضؼپت٘ضٕبي تطاّؽفطيِ زض ؼي٘ىٖب مٌ ٍي ـ٘ز
ز) mRNAفطيتيِ ثفنو غيط فؼبه اّسٗذتٔ ٍي ـ٘ز
ج) mRNAفطيتيِ فؼبه ٗ پبيساض ٍي ـ٘ز
 – 8مساٍيل اظ ً هکٗىٖبي ظيط ثطاي ٗضٗز إِٓ ثٔ ؼي٘ىٖبي ضٗزٓ اي الظً اؼت؟
ة)پطٗتئيِ تْظيٌ إِٓ ج)تطاّؽپ٘ضتط إِٓ
اىف)تطاّؽپ٘ضتط ٌٕ)(heme

ز)ّبقو فيعات زٗ ظطفيتيI

 -9مَج٘ز مساٍيل اظ آّعيَٖبي ظيط ثبػث ؼيبّ٘ظ (تغييط ضّگ پ٘ؼت غفبٕبي ٍربعي ثٔ ضّگ آثي) ٍي ـ٘ز؟
ز)المتبت زٕيسضٗژّبظ
ج)فؽف٘گييؽطات ميْبظ
ة)ٍت َٕ٘گي٘ثيِ ضزٗمتبظ
اىف) پيطٗٗات ميْبظ
 – 10ثيفتطيِ زضصس اؼيس ؼيبىيل ٍتصو ثٔ مساٍيل اظ پطٗتئيْٖبي ظيط اؼت؟
ز)پطٗتئيِ تجبزىگط يّ٘ي
ج)گيين٘ف٘ضيِA
ة)آّنطيِ
اىف)اؼپنتطيِ
 – 11مساٍيل اظ پطٗتئيْٖبي ظيط ثطاي حَو َٕ٘گي٘ثيِ آظاز ـسٓ زضگطزؾ ذُ٘ الظً اؼت؟
ز)تطاّؽپ٘ضتطٌٕ
ج)تطاّؽفطيِ
ة)ٕفبئؼتيِ
اىف)ٕبپت٘گي٘ثيِ

 – 12مساٍيل اظ ظّجيطٓ ٕبي َٕ٘گي٘ثيِ ظيط فقظ ٍطث٘ط ثٔ زٗضاُ ضٗيبّي ٍي ثبـس؟
ز)ε
ج) γ
ة)β
اىف)α
 – 13تَبً ٍ٘اضز ظيط زض ٍؽيط اٍجسُ ٍيطٕ٘ف (ٍؽيط گيين٘ىيع) حبصو ٍي ـّ٘س ثجع:
ز)2,3 BPG
ج)FADH2
ة)ATP
اىف)NADH+ H
 – 14مساٍيل اظ پطٗتئيْٖبي ظيط ثطاي حَو ثييي ضٗثيِ زضذُ٘ الظً اؼت؟
ج)ؼطٗى٘پالؼَيِ
ة)آىتٍٗيِ
اىف)َٕ٘پنؽيِ

ز)تطاّؽفطيِ

 – 15مساٍيل اظ آّعيَٖبي ٍ٘ج٘ز زض گيج٘ه قطٍع ثطاي ؼْتع NADPH +Hالظً اؼت؟
ج)اُٗالظ
ة)آىسٗالظ
اىف)گي٘مع – -6فؽفبت زٕيسضٗژّبظ

ز)پيطٗٗات ميْبظ

 – 16مساٍيل اظ گطٕٖٗبي ذّ٘ي ظيط زض ٍبزض احتَبه اّ٘اع ّبؼبظگبضي ٕبي ذّ٘ي ثب جْيُ ضا افعايؿ ٍي زٕس؟
ز)O-
ج)A.B+
ة)B -
اىف) A+
 – 17آذطيِ ثرفي مٔ زض جْيِ ذُ٘ ؼبظي ضا ـطٗع ٍي َّبيس مساٍيل ٍي ثبـس؟
ج)مجس
ة)ٍغع اؼتر٘اُ
اىف)ميؽٔ ظضزٓ

ز)عحبه

 – 18زضؼبذتَبُ مساً ثرؿ ؼي٘ىٖبي ؼتيغ ػصجي زذبىت زاضّس؟
ج)تيَ٘غ
ة)غسز ىْفبٗي
اىف)پبضاتيطٗئيس

ز)مجس

 – 19زضص٘ضتينٔ زض اؼَيط ذُ٘ ثيَبضي گيج٘ىٖبي قطٍع ثب اّساظٓ ٕبي ٍتفبٗت ٗج٘ز زاـتٔ ثبـس ايِ ػبضضٔ ضا چٔ
ٍي ّبٍْس؟
ز)Macrocytosis
ج)Anisocytosisi
ة)Microcytosis
اىف)Polycytosis
 – 20مساٍيل اظ اّساً ٕبي ىْفبٗي زاضاي ٕطزٗ ػطٗق ىْفبٗي آٗضاُ ٗٗاثطاُ اؼت؟
ج)عحبه
ة)غسٓ ىْفبٗي
اىف)تيَ٘غ

ز)ى٘ظٓ

 – 21مساٍيل اظ ؼي٘ه ٕبي ظيط ػض٘ ؼيؽتٌ ضتين٘ىطاّسٗتييبه (فبگ٘ؼيتي تل ٕؽتٔ اي) َّي ثبـس؟
ز)ٍينطٗگيي
ج)ٕيؽتي٘ؼيت
ة)م٘پفط
اىف)اؼتئ٘ ثالؼت
 – 22زض ـطايظ عجيؼي ثسُ مساً يل اظ ؼي٘ه ٕبي ذّ٘ي ٕيچگبٓ اظ ؼيؽتٌ گطزؾ ذُ٘ ذبضج َّي ـ٘ز؟
ز)اضيتطٗؼيت
ج)ثبظٗفيو
ة)ّ٘تطٗفيو
اىف)ىْف٘ؼيت
 - 23مَپينػ ؼٔ تبيي اؼنيت ؼي٘ىي ظيط غفبيي گيج٘ه قطٍع ـبٍو مساً يل اظ ػْبصط ظيط َّي ثبـس؟
ز)اؼپنتطيِ
ج)امتيِ
ة)اّنيطيِ
اىف)پطٗتئيِ 4،1
 -24مساٍيل اظ ؼي٘ه ٕبي ذّ٘ي زض ثبفت َٕجْس ثٔ ػْ٘اُ ٍينطٗفبژ ػَو ٍي مْس؟
ج)ائ٘ظيْ٘فيو
ة)ّ٘تطٗفيو
اىف)ٍّ٘٘ؼيت

ز)ثبظٗفيو

 – 25ػطٗق گبؼتطيل م٘تبٓ ٗ گبؼتطٗاپيپي٘ئيل چپ زض ضربٍت مساٍيل اظ ىيگاٍبّٖبي ظيط قطاض زاضز؟
ز)گبؼتطٗاؼپيْيل
ج)فطّين٘م٘ىيل
ة)ىيْ٘ضّبه
اىف)گبؼتطٕٗپبتيل
 – 26ميئ غسز ىْفبٗي ظيط زض تفنيو حيقٔ ىْفبٗي ٗاىسيطـطمت زاضّس ثجع:
ج)پبضٗتيس
ة)ىيْگ٘اه
اىف)پبالتيِ

ز)آزّ٘ئيس

 – 27اّتٖبي تحتبّي تيَ٘غ تب غضطٗف مساً يل اظ زّسٓ ٕبي ت٘ضاكغ مفيسٓ ـسٓ اؼت؟
ج)زّسٓ زًٗ
ة)زّسٓ چٖبضً
اىف)زّسٓ اٗه

ز)زّسٓ ـفٌ

 -28زض ذص٘ق اضتتاط ثيِ آّتيژُٕبي گطٗٓ ذّ٘ي ؼيؽتٌ  ٗ ABOثيَبضيٕب ،مساً ػجبضت غيظ اؼت؟
اىف) ثيِ اثتال ثٔ ؼطعبُٕبي زؼتگبٓ گ٘اضؾ ثب گطٗٓ ذّ٘ي  Aاضتجبط ٗج٘ز زاضز.
ة) ثيِ اثتال ثٔ ظذٌ ٍؼسٓ يب اثْيػفط ثب گطٗٓ ذّ٘ي  Oاضتجبط ٗج٘ز زاضز.
ج) ثيِ اثتال ثٔ ؼطعبُٕبي ضحٌ ٗ ترَساُ اةگطٗٓ ذّ٘ي  Bاضتجبط ٗج٘ز زاضز.
ز) ثيِ اثتال ثٔ ظذٌ ٍؼسٓ يب اثْيػفط ثب غيطتطـحي ث٘زُ آّتيژُٕبي گطٗٓ ذّ٘ي ( ABOژّ٘تيپ  )se/seاضتجبط
ٗج٘ز زاضز.
 -29زض گطٗٓ ذّ٘ي  Oثَجئي ،مساٍيل اظ ژُٕبي ظيط َّيت٘اّس ٗج٘ز زاـتٔ ثبـس؟
ج) Se
ة) A/B/O
اىف) D

ز) H

 -30زض ٍ٘ضز ژُٕبي تطـحي ( ،)Se/seمساً ػجبضت صحيح اؼت؟
اىف) افطاز زاضّسٓ ژُ  ،Seآّتيژُٕبي ؼيؽتٌ  Rhضا زض ٍبيؼبت ٗ تطـحبت ثسُ ،تطـح ٍيمْْس.
ة) افطاز زاضّسٓ ژُ  ،Seآّتيژُٕبي ؼيؽتٌ  ABOضا زض ٍبيؼبت ٗ تطـحبت ثسُ ،تطـح ٍيمْْس.
ج) مَتط اظ  20زضصس افطاز جبٍؼٔ زاضاي فْ٘تيپ تطـحي ٕؽتْس.
ز) زض ايطاُ ،زضصس افطاز تطـحي ّؽجت ثٔ ؼبيط مف٘ضٕب مَتط اؼت.
 -31زض ٍ٘ضز ؼيؽتٌ ذّ٘ي  ،ABOمساً ػجبضت غيظ اؼت؟
اىف) ايعٗآگي٘تيْيِٕبي  ،B ٗ Aثٔ ع٘ض عجيؼي اظ مالغ ٕ IgMؽتْس.
ة) زض گطٗٓ ذّ٘ي  ،Oايعٗآگي٘تيْيِٕب اظ ٕط زٗ مالغ ٕ IgG ٗ IgMؽتْس.
ج) زض ٍبيؼبت ثسُ ٍَنِ اؼت  IgAتطـحي ضس آّتيژُٕبي ّ B ٗ Aيع يبفت ـ٘ز.
ز) زض گطٗٓ ذّ٘ي ٕ ،Oيچنساً اظ ايعٗآگي٘تيْيِٕبي  B ٗ Aت٘ىيس َّيـّ٘س.
 -32زض ٍ٘ضز ّبؼبظگبضي ذّ٘ي ٍبزض ٗ جْيِ اظ ّ٘ع  ،Rhمساٍيل صحيح اؼت؟
اىف) ّبؼبظگبضي ٍيت٘اّس زض ظايَبُ اٗه ّيع ثطٗظ مْس.
ة) زض ٍبزضاُ زاضاي گطٗٓ ذّ٘ي  ٗ Oجْيِ  Aيب  Bثطٗظ ٍيمْس.
ج) ثٔ ٗاؼغٔ حض٘ض آّتيثبزي ٕبي  IgGضس آّتيژُ  Dثطٗظ ٍيمْس.
ز) ٍقساض ظيبزي اظ آّتيثبزيٕبي ضس آّتيژُ ٍطث٘عٔ ،زض ثبفتٕب ٗ ٍبيؼبت ثسٍُ ،صطف ـسٓ ٗ ٍقساض مَي اظ آّٖب
ثطاي اتصبه ثٔ گيج٘هٕبي قطٍع ثبقي ٍيٍبّس.
 -33مساٍيل اظ ٍ٘اضز ظيط ،زض پصيطؾ يب ضز پيّ٘س آى٘گطفت ميئ ّقؿ ّساضز؟
اىف) اذتالف گطٗٓ ذّ٘ي  Rhثيِ زْٕسٓ ٗ گيطّسٓ پيّ٘س
ة) حؽبغث٘زُ قجيي ٍيعثبُ ّؽجت ثٔ آهٗآّتيژُٕبي  MHCثبفت پيّ٘سـسٓ
ج) ٍقساض ٗ ّ٘ع زاضٕٗبي ايَّ٘٘ؼبپطؼ٘ض ٍصطفي ت٘ؼظ زضيبفتمْْسٓ پيّ٘س
ز) زضجٔ اذتالف آى٘آّتيژُٕبي  MHCزْٕسٓ ٗ گيطّسٓ ثبفت

