زمان25 :دقیقه
تعداد سوال33:
مورخ89/11/23:
آزمون دستگاه خون
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٔ -1مؼ وذاِيه اص ٌِٛىٌٙٛبي صيش دس سٔٚذ گغتشدٖ ؽذْ ) (spreadingتشأظ ِبسژيٕبعیٛٔ ْٚتشٚفيٍٙب ِ ٚب وشٚ
ديبپص ثيؾتش اعت ؟
فبژ٘ب عي سٔٚذ د
د) عٍىتيٓ
ج) PECAM-1
ة)ايٕتگشيٓ
اٌف)ٚيّٕتيٓ
ٚيٍجشاْ اص عشيك وذاَ يه اص گيشٔذٖ ٘بي عغح پال
د
 -2اتصبي پال وتٙب عي تؾىيً ِيخ پال کتي ثٗ والژْ  ٚفبوتٛسْٚ
وتي صٛس ت ِي گيشد؟
د) آٔتي تشِٚجيٓ III
ج) تشِجِٛذ ٌٚيٓ
ة) GP II b/ III a
اٌف) ايٕتگشيٕٙب
 -3وذاِيه اص عٌٍٙٛبي خٔٛي صيش دس سٔٚذ وّٛتب وغي ائٛصٔيٛفيٍٙب حب ئض ا ّ٘يت تش ٘غتٕذ؟
ج) ِب وشٚفبژ٘ب
ة) ثبصٚفيٍٙب
اٌف) ٔٛتشٚفيٍٙب

د) ٌٕفٛعيتٙب

 -4دس گشدػ خ ْٛفشد ٔش ِبي وٗ ؽىً أؼمبدي ٔذاسد غٍظت وذاِيه اص ػٛاًِ پشٚتئيٕي صيش ٔغجت ثٗ ثميٗ ثب ال تش
اعت؟
د)تشِٚجيٓ
ج) PAI-1
ة)ِِٛٔٛشٖ اي فيجشيٓ
اٌف) پٍي ِش٘بي فيجشيٕٛژْ
ِّٙ -5تشيٓ ػبًِ ػذَ گغتشػ  ٚتؾىيً ِيخ پال وتي دس ػشٚق فشد عبٌُ چيغت؟
ة) آصاد ػدْ پشٚعتبعبيىٍيٓ
اٌف)آصاد ؽذْ ٔيتشيه اوغبيذ اص جذاس آْدٚتٍي َٛسگ
د) آصاد ؽذْ پشٚعتبگال ْديٓ  E2اص جذاس ػشٚق
ج) صبف ثٛدْ جذاس آْدٚتٍي َٛسگ
 -6وذاِيه اص عٌٍٙٛبي صيش دس تٌٛيذ  ٚتشؽح فبوتٛس٘بي ِحشن سؽذ  ٚتّبيض گٍجٌٙٛبي عفيذ فؼبي تش اعت؟
د) ِب وشٚفبژٖ ا
ج) ثبصٚفيٍٙب
ة) فيجشٚثال عتٙب
اٌف)ائٛصيٓٚفيٍٙب
ِٛ ّٗ٘ -7اسد صيش صحيح اعت ثجض؟
اٌف -اٌٚيٓ تجّؼبت ّ٘بٔژيٛثالعتي دس ِضٚدسَ خبسج سٚيبٔي احؾبيي ثٛجٛد ِي آيٕذ
ةّ٘ -بٔژيٛثالعت ٘ب ِٕؾبء عٌٍٙٛبي خٔٛي  ٚػشٚق ِي ثبؽٕذ
ج -عٌٍٙٛبي ثٕيبدي خ ْٛعبص ٔٙبيي اص ٔبحيٗ ِٕ AGMؾبء ِي گيشٔذ
د -استيشٚعيتٙبي ثب ِٕؾبء  AGMداساي ٘غتٗ ِي ثبؽذ
 -8وذاِيه اص عبختبس٘بي صيش اص ثٓ ثغت د َٚحٍمي ِٕؾبء ِي گيشد؟
جٌٛ -صٖ وبِي
ة -تيّٛط
اٌف -عحبي
 -9اپيتٍٛعيت ٘بي تيّٛط داساي چٗ ِٕؾبيي ِي ثبؽٕذ؟
ج -اوتٛدسَ
ة -آٔذٚدسَ
اٌفِ -ضٚدسَ

د -غذدٌٕفبٚي
د -عتيغ ػصجي

٘ -10يپشتشٚفي وذاِيه اص يٚصٖ ٘بي صيش دس وٛدوبْ ؽبيغ  ٚداساي اّ٘يت ثبٌيٕي ِي ثبؽذ؟
ةLingual Tonsil -
اٌفPalatine Tonsil -
د -اٌف  ٚة
جPharyngeal Tonsil -
 -11عيغتشٔب وٍي ٌٕف ّ٘ٗ لغّتٙبي صيش سا دسيبفت ِي وٕذ ثجض؟
ة -أذاِٙبي تحتبٔي ساعت  ٚچپ
اٌفٔ -يّٗ ساعت گشدْ
د -أذاَ فٛلبٔي چپ
ج -ؽىُ ٌ ٚگْ
 -12وذاِيه اص ػٕبصش تؾشيحي ريً ثب عغح احؾبيي خٍفي عحبي ِجبٚست داسٔذ؟
ج -وٍيٗ چپ
ة -فٔٛذٚط ِؼذٖ
اٌف -دٔذٖ ٘بي 10،9،8

د -دَ پبٔىشاط

- 13کذاِيک اص تشکيجبت صيش دس پالعّبی خ ْٛحضٛس ٔذاسد ؟
ة -فيجشيٕٛژْ
اٌف -آٌجِٛيٓ
د -کالژْ
ج -ثتب گٍٛثٌٛيٓ
- 14دس ثبفت ِغض اعتخٛاْ کذاَ عبختبس صيش حضٛس ٔذاسد؟
ة -عٍٛي ثٕيبدی ِضأؾيّی
اٌف -عٍٛي اپيتٍيبي ستيکٌٛش
د -ثبفت ّ٘جٕذ ستيکٛالس
ج -ػشٚق عيٕٛصٚييذی
- 15اٌٚيٓ عٍٛي لبثً ؽٕبعبيی دس سدٖ اسيتشٚييذی کذاَ اعت؟
ةProerythroblast -
اٌفCFC-E -
دReticulocyte -
جNormoblast -
- 16کذاَ عٍٛي صيش دس تؾکيً جذاس آثکؼ ِبٕٔذ عيٕٛعٙبی گشٖ ٌٕفبٚی ؽشکت ّٔی کٕذ؟
ة -ستيکٛالس
اٌف -أذٚتٍيَٛ
دِ -بکشٚفبژ
ج -پالعّب عً
ٚ- 17سيذچٗ ٘بی  Hight Endothelialدس کذاَ أذاَ ٌٕفٛييذ  ٚدس چٗ ٔبحيٗ ای اص آْ لشاس داسٔذ؟
ة -تیِٛط -کٛستکظ
اٌف -گشٖ ٌٕفبٚی-پبساکٛستکظ
د -تيّٛطِ-ذٚال
ج -گشٖ ٌٕفبٚیِ-ذٚال
- 18اص ٔظش عبختبسی  ٚػٍّکشدی پالکٙبی پی يش ِٛجٛد دس جذاس سٚدٖ ٘ب ثٗ کذاَ أذاَ ٌٕفٛييذ ؽجيٗ اعت؟
دٌٛ -صٖ
ج -گشٖ ٌٕفبٚی
ة -عحبي
اٌف -تيّٛط

ٚ -19يژگي آٔتيثبدي٘بي ضذ آٔتيژْ٘بي گش ٖٚخٔٛي  ABOوذاَ اعت؟
اٌف) دس ٔتيجٗ تّبط ِغتميُ عيغتُ ايّٕي ثب آٔتيژْ٘بي گش ٖٚخٔٛي  ABOتٌٛيذ ِيؽٔٛذ.
ة) ػّذتبً اص والط ٘ IgMغتٕذ.
ج) صشفبً دس ٔتيجٗ تضسيك خٔ ْٛبِتجبٔظ تٌٛيذ ِيؽٔٛذ.
د) ٘ش عٗ ِٛسد فٛق
 -20آٔتي ثبدي ضذ آٔتي ژْ ٘بي گش ٖٚخٔٛي  Aثٗ وذاِيه اص ِٛاسد صيش ِي تٛأذ ِتصً ؽٛد؟
ة) آٔتي ژْ ِ Aغتمش ثش عغح وٍيٗ عٍٛي ٘بي ثذْ
اٌف) آٔتي ژْ ِ Aغتمش ثش سٚي گٍجٛي ٘بي لشِض
د) ٘ش عٗ ِٛسد فٛق
ج) آٔتي ژْ ِٛ Aجٛد دس تشؽحبت ثذْ
 -21آٔتي ثبدي ضذ آٔتي ژْ  Dدس وذاِيه اص ِٛاسد صيش تٌٛيذ ِي ؽٛد؟
اٌف) تضسيك خٔ ْٛبعبصگبس اص ٔظش ABO
ة) دس خ ْٛجٕيٓ داساي گش ٖٚخٔٛي  Aيب ِ ٚ ،Bبدس ثب گش ٖٚخٔٛي O
ج) تضسيك خٔ ْٛبعبصگبس اص ٔظش Rh
د) ٘ش عٗ ِٛسد فٛق

 -22دس ِٛسد استجبط آٔتيژْ٘بي عيغتُ٘بي گش ٖٚخٔٛي  ٚثشخي اص ثيّبسيٙب ،وذاَ ػجبست غٍظ اعت؟
اٌف) دس افشاد داساي گش ٖٚخٔٛي  ،Aعشعبْ٘بي دعتگبٖ گٛاسػ وّي ثيؼ اص عبيش گشٖ٘ٚبي خٔٛي ِؾب٘ذٖ ِيؽٛد.
ة) صخُ ِؼذٖ يب اثٕيػؾش دس افشاد داسٔذٖ گش ٖٚخٔٛي ٔ Oغجت ثٗ عبيش گشٖ٘ٚبي خٔٛي ،ثغيبس وّتش اعت.
اؽشيؾيب وٍي
ج) استجبط آٔتي ژْ  P1گش ٖٚخٔٛي عيغتُ  ٚ Pاثتال ثٗ ػفٔٛت ادساسي ِىشس ثب ِيىشٚة
( )Escherichia coliثيّبسيضا تأييذ ؽذٖ اعت.
د) ٔٛصادأي وٗ فبلذ آٔتي ژْ  Lexعيغتُ گش ٖٚخٔٛي ٌٛئيظ ٘غتٕذِ ،جتال ثٗ ثٗ ٔٛػي ٔمص ايّٕي ثٗ ٔبَ ٔمص ايّٕي
ٍِىٛي٘بي چغجبْ ِيثبؽٕذ .ايٓ ثيّبساِْ ،ىشساً ثٗ ػفٔٛت ِجتال ِيؽٔٛذ.
 -23دس ِٛسدآٔتيژْ٘بي عيغتُ گش ٖٚخٔٛي  ،ABOوذاَ ػجبست غٍظ اعت؟
اٌف) دس صٛستي وٗ فشدي داساي ژٔٛتبيپ  h/hثبؽذ ،اص آٔجب وٗ لبدس ثٗ تٌٛيذ آٔتيژْ ٔ Hيغت ،حتي دس صٛست ثٗ
اسثثشدْ اًٌ٘بي  ٚ Aيب ٔ Bيض لبدس ثٗ تٌٛيذ آٔتيژْ٘بي  ٚ Aيب ٔ Bخٛا٘ذ ثٛد.
ة) دس عيغتُ ٚ ،ABOيژگي ايٌّٛٛٔٛژيه يب آٔتيژٔيه  ٚغبٌت ٘ش گش ٖٚخٔٛيِ ،شثٛط ثٗ آخشيٓ ٍِىٛي لٕذ صٔجيشٖ
اٌيگٛعبوبسيذي دس عغح گٍجٛي لشِض اعت
ج) آٔتيژْ٘بي عيغتُ گش ٖٚخٔٛي  ،ABOثش عغح وٍيٗ عٍٛي٘بي ٘غتٗداس ثذْ ٔيض حضٛس داسٔذ.
د) پالوت٘ب فبلذ آٔتيژْ٘بي عيغتُ گش ٖٚخٔٛي ٘ ABOغتٕذ.
 -24دس ِٛسد پئٛذ ،وذاَ ػجبست غٍظ اعت؟
اٌف) پئٛذ اص ٔٛع اتٛگشفت ثٕذست اص عٛي عيغتُ ايّٕي گيشٔذٖ پئٛذ لجٛي ِيؽٛد.
ة) پئٛذ ايضٚگشفت ّ٘يؾٗ اص عٛي عيغتُ ايّٕي گيشٔذٖ پئٛذ لجٛي ِيؽٛد.
ج) پئٛذ آٌٛگشفت ثٗ دييً تفبٚت ژْ ٘بي  MHCدٕ٘ذٖ  ٚگيشٔذٖ ثبفت پئٛذيّ٘ ،يؾٗ سد ِي ؽٛد؛ ِگش ايٕىٗ اص
داس٘ٚبي ِٙبسوٕٕذٖ عيغتُ ايّٕي اعتفبدٖ ؽٛد.
د) پئٛذ صيٕٛگشفت ،ثٗ دٌيً تفبٚت ژْ٘بي  MHCدٕ٘ذٖ  ٚگيشٔذٖ ثبفتّ٘ ،يؾٗ سد ِيؽٛد.
- 25وّجٛد وذاِيه اص آٔضيّٙبي صيش ٔمؼ ِّٙي دس وب٘ؼ ػّش گًثٛي لشِض  ٚدس ٔتيجٗ وُ خٔٛي داسد؟
د)الوتبت د٘يذسٚژٔبص
ج) پيشٚٚات ويٕبص
ة) أٛالص
اٌف) آٌذٚالص
 -26تّبَ جّالت صيش دس استجبط ثب پشٚتئيٕٙب  ٚگٍيى ٛپشٚتئيٕٙب ي غؾبء گٍجٛي لشِض صذق ِيىْٓد .ثجض؟
اٌف) پشٚتئيٕٙبي تجبدٌگشئٛي اِىبْ تجبدي وٍش ثبثي وشثٕبت سا فشاُ٘ ِيىٕٕذ
ة) پٍي ِشفيغُ آٔىشيٓ ثش اعبط عيغتُ گش ٖٚخٔٛي  MNاعت
ج) ثيؾتشيٓ ِمذاس اعيذ عيبٌيه سٚي گٍيىٛفٛسيٓ  Aلشاس داسد
د) دس اثش وّجٛد اعپىتشيٓ ثيّبسي اعفيشٚعيتٛص ايجبد ِيؾٛد
- 27وذاَ آٔضيُ ثشاي تجذيً NADP +ثٗ  NADPH + H+دس ِغيش چشخٗ پٕتٛص فغفبت الصَ اعت؟
ة)  3فغفٛگٍيغشات ِٛتبص
اٌف) فغف ٛگٍيغشات ويٕبص
د) گٍٛوض – 6فغفبت د٘يذسٚژٔبص
ج) فغف ٛفشٚوتٛويٕبص
- 28وذاِيه اص صٔجيشٖ ٘بي ّ٘ٛگٍٛثيٓ فمظ دس اٚي حبٍِگي (دٚساْ سٚيبٔي = )emberyonicثيبْ ؽذٖ  ٚدس
ّ٘بْ د ٚعٗ ِبٖ اٚي حبٍِگي خبِٛػ ِيؾٛد؟
د)  (αآٌفب)
ج) (γگبِب)
ة) (ßثتب)
اٌف) ( εاپغيٍ)ْٛ
- 29وذاِيه اص جّالت صيش دس استجبط ثب آ٘ٓ ( )Feصذق ِيىٕذ؟
اٌف) ِمذاس وً آ٘ٓ دس ثذْ ثبٌغيٓ حذٚد  3/5تب ِ 5يٍي گشَ اعت
ة) ثيؼ اص  70.0%آْ ثصٛست رخيشٖ اي دس ثذْ اعت
ج) ثيؾتشيٓ جزة آْ دس ِؼذٖ اتفبق ِي افتذ
د) سٚصأٗ وّتش اص يک ِيٍی گشَ دس ِشداْ عبٌُ اص دعت ِيشٚد

- 30وذاِيه اص ٚيتبِيٓ ٘بي صيش دس تجذيً آ٘ٓ عٗ ظشفيتي ( فشيه) ثٗ آ٘ٓ د ٚظشفيتي ( فشٚط) وّه ِي وٕذ؟
د) E
ج) C
ة) B6
اٌف) A
- 31وذاِيه اص ٍِىٌٙٛبي صيش ثٗ ّ٘ٛگٍٛثيٓ آصاد ؽذٖ دس سگٙب ِتصً ؽذٖ  ٚاص خشٚج آْ اص ثذْ جٌٛگيشي ِيىٕذ؟
د) گٍٛوٛسأيه اعيذ
ج) عشٌٛٚپالعّيٓ
ة) ٘بپتٛگٍٛثيٓ
اٌف) ٘فبئغيتٓ
- 32وذاِيه اص ٌِٛىٌٙٛبي صيش دس عبختّبْ ُ٘ (ٚ )hemeجٛد داسد ؟
ج) وٛپشٚپٛس فيشيٓI
ة) اٚسٚپٛسفٛسيٕٛژْ III
اٌف) پٛسفٛثيًی ٔٛژْ
- 33وذاِيه اص جّالت صيش دس استتاط ثب اسيتشٚپٛئتيٓ صذق ِيىٕذ؟
اٌف) ثشاي فؼبٌيتؼ احتيبج ثٗ  TGFαداسد
ة) تٛعظ تيشٚصيٓ ويٕبص فؼبي ِيؾٛد
ج) ػّذتب دس وجذ عٕتض ِيؾٛد
د) ثشاي تىثيش  ٚتّبيض ثيؾتش گٍجٛي لشِض الصَ اعت

د) پشٚتٛپٛسفيشيٓIX

