آزمون دستگاه خون

مورخ88/7/18:

تعداد سوال35 :

زمان 30:دقیقه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------سٔفيهي ٔ يبكشٔفبژْب
 -1كذاييك اص يٕاسد ريم دسثبسِ ػهت ػذو فبگٕعيتٕص عهٕنٓبي عبنى خٕدي تٕعظ عهٕنٓبي َٕت
فحيح اعت؟
انف) عبختبس خبؿ آَتي ژَي غؾبء عهٕلْبی خٕدی عبنى ٔ عغح فبف آٌ ْب
ة)ثضسگ ثٕدٌ اَذاصِ عهٕنٓبي عبنى ثذٌ َغجت ثّ ثبكتشيٓب ٔ ػذو ايكبٌ ثهغ تٕعظ َٕتشٔفيهٓب
ج)ػذو دعتشعي َٕتشٔفيهٓب ثّ عهٕنٓبي ثبفت خٕدي كّ خبسج ػشٔق ٔاقػُذ
د)ػذو ٔجٕد آَضيًٓبي خبؿ جٓت ْضى غؾبء عهٕنٓبي خٕدي تٕعظ عهٕنٓبي ايًُي
 – 2كذاييك اص يٕاسد ريم دس ثبسِ كًٕتبكغي عهٕنٓبي دفبػي ثذٌ فحيح ًَي ثبؽذ؟
انف) كًٕتبكغي ػجبست اص حشكت عهٕنٓبي دفبػي ثذٌ ثّ عًت َبحيّ آعيت ديذِ يي ثبؽذ
حذاكث تب  50عبَتي يتش َيض ثبػث فشاخٕاَي عهٕنٓبي ايًُي ثّ
س
ة)ػٕايم كًٕتبكغيک يي تٕاَُذ دس فٕافم دٔستش
َبحيّ آعيت ديذِ گشدَذ
ج)عًٕو ثبكتشيبل اص ػٕايم يٓى كًٕتبكغيک يي ثبؽُذ
د)فشآٔسدِ ْبي َبؽي اص تخشيت ثبفتي ٔ نختّ ؽذٌ اص ػٕايم كًٕتبكغيک يي ثبؽُذ
 – 3كذاييك اص جًالت صيش دس ثبسِ عبختًبٌ ٔ َمؼ تشٔيجيٍ دس سَٔذ اَؼمبد فحيح اعت؟
انف) ٔصٌ يٕنكٕل تشٔيجيٍ ثغيبس َضديك ثّ پشٔتشٔيجيٍ ٔ ثيؾتش اص آٌ اعت
ة)تشٔيجيٍ ْى دس سَٔذ تؾكيم نختّ ٔ ْى دس يغيشنيض نختّ يٕثش اعت
ج)عبختًبٌ تشٔيجيٍ آنفب  2گهٕثيٍ ثٕدِ ٔ ػًذتب تٕعظ فيجشٔثالعتٓب عُتض يي ؽٕد
د)يٕنكٕنٓبي پشٔتشٔيجيٍ جٓت عُتض َيبصيُذ ٔيتبييٍ  Kثٕدِ ٔ دس عغح گهجٕنٓبي لشيض لشاس يي گيشَذ
 -4كذاييك اص ػٕايم صيش َمؼ يٕثشي دس فشاخٕاَي پالكتٓب عي آعيت سگ ثّ َبحيّ يضثٕس ايفبء ًَي كُُذ؟
د -پشٔعتب عبيكهيٍ
ج)تشٔيجيٍ
ة)اپي َفشيٍ
انف)كالژٌ
 – 5كذاييك اص يٕاسد ريم دسثبسِ ٔظيفّ عهٕنٓبي دَذسیتيك دس عيغتى ايًُي ثذٌ فحيح اعت؟
انف) حزف ػفَٕتٓبي اَگهي ثٕعيهّ فبگٕعيتٕص تٕعظ ايٍ عهٕنٓب
ة)ؽُبعبيي ٔ تظبْش ػٕايم آَتي ژٌی دس عغح خٕد جٓت فؼبل ؽذٌ عبيشعهٕنٓبي ايًُي
ج)يًٓتشيٍ ػبيم فبگٕعيتٕص ػٕايم يٓبجى يي ثبؽُذ
د)فمظ ٔظيفّ تحشيک تشؽح آَتي ثبدي اص عشيك عهٕنٓبي ائٕصيُٕفيهي سا ثشػٓذِ داسَذ
 – 6كذاييك اص يٕاسد ريم دسثبسِ انتٓبة ٔ سَٔذ آٌ فحيح َيغت؟
انف) ْيغتبييٍ ٔ ثشادي كيُيٍ اص يًٓتشيٍ ػٕايم دخيم دس پيؾجشد ػالئى انتٓبثي يي ثبؽُذ
ة) يحقٕس عبصي َبحيّ حضٕس ػٕايم پبتٕژٌ ٔ انتٓبثي اص يشاحم افهي انمبء انتٓبة وي ثبؽذ
ج) ْشچّ سَٔذ انتٓبة دس ثذٌ آْغتّ تش ثبؽذ احتًبل ثٓجٕد ػفَٕت ثبكتشيبل ثيؾتش اعت
د)ٔاصٔديالتبعيٌٕ ٔ افضايؼ َفٕر پزيشي ػشٔق اص يشاحم انمبء انتٓبة يي ثبؽُذ
ة دئاسِ
 – 7كذاييك اص ػٕايم صيش َمؼ يًٓتشي سا دس ؽشٔع اتقبل پالكتٓب دسجشيبٌ خٌٕ ؽشيبَي ثب عشػت ثبال ِ
سگ آعيت ديذِ داسَذ؟
د)فبكتٕس ٌٔ ٔيهجشاَذ
ج)فبكتٕسْؾت اَؼمبدي
ة)تشٔيجٕكغبٌ A2
انف)كالژٌ صيش اَذٔتلیٔو
 – 8كذاييك اص عهٕل ْبي خَٕي تٕعظ عهٕل ثُيبدي سدِ ييهٕئيذ ) (CFU- GEMMايجبد ًَي ؽٕد؟
د)Erythrocyte
ج)Lymphocyte
ة)Neutrophil
انف)platelet
 – 9دس اعًيش خَٕي ثيًبسي تؼذاد صيبدي  Band cellديذِ يي ؽٕد .ايٍ ثيًبس دچبس چّ ػبسضّ اي اعت؟
د)Anemia
ج)Leucopenia
ة)polycythemia
انف)Neutrophilia

 – 10غالف نُفبٔي دٔس ؽشيبَي ) )PALSپٕنپ عفيذ عحبل ؽبيم چّ َٕع عهٕني اعت؟
ة)T- lymphocyte
انف)Reticular Endothelium
د)monocyte
ج)macrophage
ْغت عهٕل ثّ خبسج ساَذِ يي ؽٕد؟
ِ
 – 11دس كذاو يشحهّ اص سَٔذ Erythropoiesis
ة)Erythroblast
انف)Proerythroblast
د)orthochromatophilic erythroblast
ج)Basophilic erythroblast
 – 12كذاييك اص عهٕنٓبي خَٕي يُؾبء عهٕنٓبي يبكشٔفبژي ثذٌ اعت؟
ج)Eosinophil
ة)Lymphocyte
انف)Monocyte
 – 13عبختبس كذاييك اص اَذايٓبي نُفبٔي ثذٌ ثغٕس كبيم نٕثٕنّ اعت؟
ج)تيًٕط
ة)عحبل
انف)نٕصِ

د)Neutrophil
د)گشِ نُفبٔي

 – 14أنيٍ لغًتي كّ دسدٔساٌ جُيٍی ؽشٔع ثّ خَٕغبصي يي ًَبيذ كذاو ثخؼ اعت؟
د)كجذ
ج)عحبل
ة)كيغّ صسدِ
انف)يغض اعتخٕاٌ
 – 15كذاييك اص عهٕنٓبي صيشاصَظشيُؾبء ٔتكبيم جُيٍی ثبثميّ يتفبٔت اعت؟
د) إَصَيٕفيم ْب
ج)نُفٕعيت ْب
ة)يُٕعيت ْب
انف)پٕني َٕكهئشْب
 – 16ؽبيؼتشيٍ صسديٓب دسَٕصاداٌ دس سٔصْبي أل تٕنذ كذاييك يي ثبؽذ؟
ج)ػذو تجبَظ ABO
ة)ادايّ ػفَٕتٓبي داخم سحًي
انف)ػذو تجبَظ RH

د)فيضيٕنٕژيك

 – 17تضسيك كذاييك اص يٕاد صيش سا دسَٕصاد دس 24عبػت أل تٕنذ يفيذ يي داَيذ؟
د)ٔاكغٍ أسيٌٕ
ج)ٔيتبييٍ B
ة)پُي عيهيٍ
انف)ٔيتبييٍ K
 -18كًجٕد كذاييك اص آَضيًٓبي صيش دس گهجٕل لشوص ثبػث ثيى اسي فبٔيغى(ًْٕنيض گهجٕل لشيض پظ اص يقشف ثبلال)
يي ؽٕد؟
ة)گهٕكض – -6فغفبت دْيذسٔژَبص
فغفگهيظسات يٕتبص
انف)ٔ -3
د)فغفٕ فشٔكتٕكيُبص
ج)فغفٕ گهيغشات كيُبص
 – 19كذاييك اص جًالت صيش دس استجبط ثب  2ٔ3ثيظ فغفٕگهيغشات فذق يي كُذ؟
انف)ثب ييٕگهٕثيٍ تشكيت ؽذِ ثبػث آصاد ؽذٌ اكغيژٌ اص آٌ يي ؽٕد
ة)دس اثش صَذگي كشدٌ عٕالَي دس استفبػبت عُتض آٌ افضايؼ يي يبثذ
ج)ثب ًْٕگهٕثيٍ  Fييم تشكيجي ثيؾتشي داسد تبثبًْٕگهٕثيٍ A
د)دسسيّ ثب دٔصَجيشِ آنفبي ًْٕگهٕثيٍ تشكيت يي ؽٕد
 – 20تًبو ًْٕگهٕثيٍ ْبي صيش دس خٌٕ يك ؽخـ ثبنغ عبنى ٔجٕد داسَذ ثجض:

انف) α2ε2

ة)α2γ2

ج)α2β2

 – 21آٍْ دسكذاو يك اص ثبفتٓبي صيش ثشاحتي جزة يي ؽٕد؟
ج)دٔدَٕو
ة)ايهيٕو
انف)يؼذِ

د)α2δ2
د)كيغّ ففشا

 – 22کذاييک اص جًالت صيش دس يٕسد َمؼ ْفبئغتيٍ فحيح اعت؟
ة)ثشاي تجذيم فشيتيٍ ثّ ًْٕعيذسيٍ الصو اعت
انف)و ت ًْٕگهٕثيٍ سا اص خٌٕ ثش ييذاسد
2+
3+
د)فؼبنيت پشاكغيذاصي داسد (تجذيم )Fe → Fe
ج)كًك ثّ ٔسٔد آٍْ ثذاخم عهٕنٓبي سٔدِ يي كُذ

 – 23اسيتسٔپٕئتیٌ ػًذتب دس كذاييك اص ثبفتٓبي صيش عُتض يي ؽٕد؟
ج)سيّ
ة)كجذ
انف)كهيّ

د)يغض اعتخٕاٌ

 – 24كذاييك اص گهيكٕپشٔتئيُٓبي غؾبء گهجٕل لشيض داساي تؼذاد صيبدي كشثْٕيذسات اعت ٔ استجبط ثب گشِٔ خَٕي
 MNداسد؟
د)گهيكٕفٕسيٍ A
ج)اكتيٍ
ة)آَكسيٍ
انف)اعپكتشيٍ
 – 25اجغبو ْبَيض ثبدي) (Heinz bodyكّ دسگهجٕل لشيض سعٕة يي كُذ اصچّ تؾكيل ؽذِ اعت؟
ة)لغًت ْ(Hemeى) ًْٕگهٕثيٍ
انف)يت ًْٕگهٕثيٍ
د)ًْٕگهٕثيٍ اكغيذ ؽذِ
ج)اص تجًغ فشتتيٍ ْبي َمبؿ
 – 26تًبو يٕاسد صيش دس يٕسد عشَٕؽت ًْٕگهٕثيٍ پظ اص تخشيت گهجٕل لشيض دسخبسج ػشٔق فحيح اعت ثجض:
انف)آٍْ آٌ يتقم ثّ تشاَغفشيٍ ؽذِ ثّ يشاكضعبصَذِ خٌٕ يي سٔد
ة)گهٕثيٍ آٌ ثّ اعيذْبي آييُّ تجذيم يي ؽٕد
ج)حهمّ پشٔتٕپٕسفيشيٍ تجذيم ثّ ثيهي سٔثيٍ يي ؽٕد
د)ْى) (hemeتٕعظ ْبپتٕگهٕثيٍ ثّ كجذ يي سٔد
 -27غذد نُفبٔی گشِٔ يشکضی يُغمّ آگضيال دس کذاو لغًت صيش لشاس داسَذ؟
ة) َضديک ػشٔق تٕساطيک خبسجی
انف) دس ايتذاد ٔسيذ آگضيالسی
ج) دس چشثی يُغمّ آگضيال
ج) دس ايتذاد ػشٔق عبة اعکبپٕالس
 -28کذاييک اص ؽبخّ ْبی ػقجی صيش ػقت دْی عحبل سا ثش ػٓذِ داسَذ؟
ة) ؽبخّ ػمذِ ْبی ػقجی عهيبک
انف) ؽبخّ ػمذِ ْبی ػقجی يضاَتشيک فٕلبَی
د) ؽبخّ ػمذِ ْبی ْيپٕگبعتشيک
ج) ؽبخّ ػمذِ ْبی ػقجی يضاَتشيک تحتبَی
 -29اَذاصِ ٔ فؼبنيت تيًٕط ثب تٕجّ ثّ کذاييک اص ػٕايم صيش فشق يی کُذ؟
ج) ٔضؼيت فيضيٕنٕژيک
ة) ثيًبسی
انف) جُظ فشد

د)کهيّ يٕاسد فٕق

 -30دس يٕسد َبعبصگبسي خَٕي يبدس ٔ جُيٍ اص َٕع  Rhكذاييك فحيح اعت؟
انف) َبعبصگبسي ييتٕاَذ دس صايًبٌ أل َيض ةسٔص كُذ.
ة) دس يبدساٌ داساي گشِٔ خَٕي  ٔ Oجُيٍ ثب گشِٔ خَٕي  Aيب  Bثشٔص ييكُذ.
ج) ثّ ٔاعغّ حضٕس آَتيثبديْبي كالط  IgGضذ آَتيژٌ  Dثشٔص ييكُذ.
د) يمذاس صيبدي اص آَتيثبديْبي ضذ آَتيژٌ  ، Dدس ثبفتٓب ٔ يبيؼبت ثذٌ ،يقشف ؽذِ ٔ يمذاس كًي اص آَٓب ثشاي
اتقبل ثّ گهجٕلْبي لشيض ثبلي يييبَذ.
 -31كذاييك ،دس پزيشػ يب سد پيَٕذ آنٕگشفت كهيّ َمؼ َذاسد؟
انف) اختالف گشِٔ خَٕي  Rhثيٍ دُْذِ ٔ گيشَذِ پيَٕذ
ة) حغبطثٕدٌ لجهي ييضثبٌ َغجت ثّ آنٕآَتيژٌْبي  MHCثبفت پيَٕذؽذِ
ج) يمذاس ٔ َٕع داسْٔبي ايًَٕٕعبپشعٕس يقشفي تٕعظ دسيبفتكُُذِ پيَٕذ
د) دسجّ اختالف آنٕآَتيژٌْبي  MHCدُْذِ ٔ گيشَذِ ثبفت
 -32كذاييك اص پيَٕذْبي صيش يًكٍ اعت ثّ ثشٔص "ٔاكُؼ ثبفت پيَٕذي ػهيّ ييضثبٌ ( ")GVHDيُجش ؽٕد؟
د) لهت
ج) كهيّ
ة) يغضاعتخٕاٌ
انف) لشَيّ

 -33ثب اَجبو تغت ْبي عبصگبسي يب كشاط يچ ( )cross matchيبژٔس ٔ ييُٕس (كّ لجم اص اَتمبل خٌٕ اَجبو
ييؽَٕذ) ،ثّ كذاو َبعبصگبسي پي ثشدِ ييؽٕد؟
انف) حضٕس احتًبني آنٕآَتيثبديْبي يٕجٕد دس عشو گيشَذِ خٌٕ ػهيّ گهجٕلْبي لشيض اْذاكُُذِ خٌٕ
ة) حضٕس احتًبني آنٕآَتيثبديْبي يٕجٕد دس عشو اْذاكُُذِ خٌٕ ػهيّ گهجٕلْبي لشيض گيشَذِ خٌٕ
ج) كؾف ثؼضي اص اؽتجبْبت دس گشِٔثُذي  ٔ ABOاؽتجبْبت َٕؽتُي دس ثشگّْبي دسخٕاعت خٌٕ
د) ْش عّ يٕسد فٕق
 -34كذاييك اص يٕاسد صيش ،جضٔ يكبَيضوْبي ػًم ايًَٕٕگهٕثٕنيٍ ضذ آَتيژٌ ( Dسٔگبو) يحغٕة ًَيؽٕد؟
انف) خبسجكشدٌ عشيغ گهجٕلْبي لشيض  Rh+اص جشيبٌ خٌٕ فشد
ة) تٕنيذ عهٕلْبي  Tيٓبسكُُذِ اختقبفي ضذ آَتيژٌ D
ج) يًبَؼت چشخؾي يب پظخٕساٌ ٔ دس َتيجّ ،يًبَؼت اص تحشيك عيغتى ايًُي فشد ثش ػهيّ آَتيژٌ D
د) عشكٕة عهٕلْبي ثيگبَّخٕاس ٔ جهٕگيشي اص اپغَٕيضاعيٌٕ گهجٕلْبي لشيض  ٔ Rh+تغشيغ يكبَيضوْبي يُجش ثّ
حغبطؽذٌ عيغتى ايًُي ييضثبٌ
 -35دس عيغتى گشِٔ خَٕي  ،ABOكذاو ػجبست دس يٕسد ايضٔآگهٕتيَيٍْبي ضذ آَتيژٌْبي  ،B ٔ Aغهظ اعت؟
انف ) ايضٔآگهٕتي َيٍ ْبي  B ٔ Aدس عشو افشاد داساي گشِٔ ْبي خَٕي  ،B ٔ Aثّ عٕس عجيؼي اص كالط IgG
ْغتُذ.
ة) ايضٔآگهٕتيَيٍْبي  B ٔ Aدس عشو افشاد داساي گشِْٔبي خَٕي  ،B ٔ Aثّ عٕس عجيؼي اص كالط ْ IgMغتُذ.
ج) ايضٔآگهٕتيَيٍْبي  B ٔ Aدس عشو داسَذگبٌ گشِٔ خَٕي  ،Oثيؾتش اص كالط  ٔ IgGيمذاسي َيض اص كالط IgM
ييثبؽُذ.
د) دس تشػحبت ثذٌ يًكٍ اعت ثغٕس عجيؼي IgA ،تشؽحي ضذ آَتيژٌْبي  B ٔ Aيبفت ؽٕد.

