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مورخ  87/8/25 :تعداد سئوال 30 :

زمبن  25:دقیقه

-1کذاهیک از هْاد زیر درزیر ًْر u.vفلْئْرضبًی صْرتی تْلیذ هی کٌذ؟
ج -اّرّپْرفْریٌْژى
ة -دلتب آهیٌْلّْلیٌیک اضیذ
الف -ضْکطیٌبل coA

د -کْپرّپْرفیریي

-2کذاهیک از آًسین ُبی زیر تْضط ىّر  u.vدر آفتبة فؼبل هی غْد؟
ج -تتراُیذرّثیْثتریي ردّکتبز
ة-تیرّزیي ُیذرّکطیالز
الف -تیرّزیياز

د -دّپب دکرثْکطیالز

-3ثرای ضٌتس دزهْزیي درالطتیي چٌذ گرٍّ  Rلیسیي الزم اضت ؟
د8 -
ج6 -
ة4 -
الف2 -
-4ثرای اتصبل کرثُْیذرات ثَ کالژى ‘ کذاهیک از اضیذ ُبی آهیٌَ ثبیذ ُیذرّکطیلَ غْد؟
د -لیسیي
ج -آالًیي
ة -گلیطیي
الف-پرّلیي
 -5هْتبضیْى در کذاهیک از پرّتئیٌِب زیر هٌجر ثَ ثیوبری هبرفب ى هیػْد؟
د -فیجرًّکتیي
ج -فیجریلیي
ة -کالژى
الف -الطتیي
-6درکذاهیک از ثیوبریِبی زیر دراثر فػبر رّی پْضت تبّل ایجبد هیػْد؟
الف -اضیتْجٌیص ایوپرفکتب osteogenesis imperfecta
ة -ضٌذرم الرزداًلص Ehlers Danlos Ysndrom
ج -کْتیص -الکطب cutis Laxa
د -اپیذرهْلیسیْلْزا Epider molysis Bullosa
-7کذاهیک از آًسیوِبی زیر ثبػث پْرفیری هبدرزادی اریترپْئتیک ( congenital erythro poietic
) porphyriaهی غْد؟
ة -فرّچپالتبز
الف -اّرّپْفْریٌْژى دکرةّکطیالز
د - -اّرّپْفْریٌْژى  IIIکْضٌتبز
ج -پرّتْپْفْریٌْژى اکیطذاز
 -8کذاهیک از فلسات زیر درثرداغت رادیکبل آزاد ًمع هِوی راایفب هی کٌذ؟
ج -هص
ة -رّی
الف -ضیلیٌیْم
-9کذاهیک از فلسات زیر درضبختوبى آلکبلیي فطفبتبز ّجْد دارد؟
ج -آُي
ة -هص
الف -رّی
-10پْضت کذاهیک از ًْاحی زیر ًبزکتریي اپیذرم رادارد؟
ج -تٌَ
ة -پػت اللَ گْظ
الف -پلک

د -آُي
د -هٌگٌس

د -پػت دضت

 -11اًجبم ثرظ جراحی دراهتذاد کذاهیک از خطْط زیر مًبضت تر اضت ؟
ج -خطْط kraissl
ة -خطْط Blaschko
الف -خطْط voigt
-12کذاهیک از گسیٌَ ُبی زیر راجغ ثَ غذٍ چرثی صحیح اضت ؟
الف -ضلْلِبی ترغحی غذٍ ثْضیلَ ضلْلِبی  Myoepithelialاحبطَ غذٍ اضت 0
ة -از ًْع لْلَ ای هبر پیچی اضت 0
ج -غجکَ هْیرگی اطراف لطوت ترغحی ّالغ غذٍ اضت 0
د -ترغح آى درهرد درثؼذ ثلْؽ هتبثر ازُْهْرى تطتْضترّى اضت 0
-13غذٍ ػرق آپْ کریي درکذاهیک از ًْاحی زیر هػبُذٍ هی غْد ؟
ج -زیر ثغل
د -کف پب
الف -ضطح داخلی پرٍ پْش

د -کف دضت

د -خطْط Flexure

 -14اًتِبی ػصجی آزاد ( )Free nerve endingکذاهیک از ضلْلِبی زیر را تحریک هی کٌذ؟
د -فیجرّثالضت
ج -الًگرُبًص
ة -هبشت ضل
الف-اکرّفبژ
 -15کذاهیک از ػٌبصر زیر درتیغَ ظفبف ًبحیَ درهْاپی درهبل پْضت ّجْد دارد ؟
ة -رغتَ ُبی لالة غًْذٍ ()Anchorhng fibers
الف -تًْْفیجریلِب () Tonofibrils
د -کالژى ًْع چِبر( ) collagen type 4
ج -رغتَ ُبی اکطی تبلي ((Oxytalan fibers
-16کذاهیک از از اًْاع ایکتْزیص ثصْرت ژى غبلت اىتمبل هی یبثذ؟
ةvulyaris Ich . -
الفHarlequine Baby-
دLamellar lch. -
جColloidian Babg -
 Periderm cells -17از چَ زهبىی ثومذار زیبد درهبیغ آهیٌْتیک یبفت هیػْد؟
دُ -فتَ 20
جُ -فتَ 16
ةُ -فتَ 14
الفُ -فتَ 10
 -18زًبى هجتال ثَ کذاهیک از اختالالت زیر درغیر دادى ثَ ًْزاد خْد دچبر هػکل خْاٌُذ غذ ؟
دSpinabifida occulta -
جIhverted Nipple -
ةAtrichia -
الفPoly thelia -
 -19هٌػبء کذاهیک ازثخع ُبی زیرغیراکتْدرهی اضت؟
جً -بخي ُب
ةُ -یپْدرم
الف -هالًْثالضت ُب

د -هیٌبی دًذاى ُب

 -20در هْرد تبثیر ًْر خْرغیذ ثر رّی پْضت کذاهیک از هْارد زیر صحیح اضت؟
الف -رّی هالًْضیتِب اثر تخریجی دارد(تؼذاد آًِب را کن هی کٌذ) 0
ة -رّی ضلْلِب الًگرُبًص اثر تحریکی دارد (تؼذاد آًِب رازیبد هیکٌذ) 0
ج -ثبػث پیری درًّی راتی هیػْد 0
د -ثبػث ضْالر االضتْزیص هیػْد 0
 -21غذ غرق در ًْزاداى درچٌذ ُفتگی ثَ تحریک افسایع دهب پبضخ هی دٌُذ؟
ج -ثؼذ ُ 32فتگی
ة -ثؼذ از ُ 36فتگی
الف -ثؼذ از ُ 28فتگی

د -ثؼذ از ُ 30فتگی

ًْ -22زادی ثب رًگ ّرًیکص کبز ئْزای زرد هتوبیل ثَ ضجس دًیب آهذٍ اضت در هْرد ایي ًْزاد کذاهیک از هْارد
زیر صصیح ًوی ثبغذ؟
ة -هوکي اضت ًْزاد دچبر کن خًْی ُوْلیتیک ثبغذ 0
الفًْ -زاد دررحن دفغ هذفْع داغتَ اضت 0
د -رًگ ّرًیکص کبزئْزای طجیؼی زرد هتوبیل ثَ ضجس اضت 0
ج -ضي ًْزاد در رحن ثیع از ُ 42فتَ اضت 0
 -23کذام گسیٌَ در هْرد ًمع کراتیٌْضیتِب در پبضخ ُبی ایوًْْلْژیک صحیح ًیطت:
الف ) در دفبع ػلیَ ػْاهل هیکرّثی دیفٌطیي تْلیذ هی ًوبیٌذ.
ة ) ثبتْلیذ آًتبگًْیطت  (IL-Ra) IL-1در هِبر پبضخِبی ایوٌی ًمع دارًذ.
ج ) ثبتْلیذ  IL-1در ایجبدالتِبة در پْضت ًمع دارًذ.
د ) ثب ػرضَ آًتی ژى ثَ ضلْلِبی  THثبػث غرّع پبضخ ُبی ایوٌی اکتطبثی هیغًْذ.
 -24کذام گسیٌَ در هْرد پوفیگْش صحیح اضت ؟
الف ) جسّ ثیوبریِبی اتْایویْى اضت کَ ثب ّاضطَ ضلْلِبی  CTLایجبد هیغْد.
ة ) آًتی ژًِبی دضوْزّم ثَ ػٌْاى آًتی ژًِبی ُذف هْرد غٌبضبیی آًتی ثبدی لرار هیگیرد.
ج ) تبّلِب ی ایجبد غذٍ در ایي ثیوبری ػومی ثْدٍ ّ از غػبء پبیَ هٌػبء هیگیرد.
د ) جسء ّاکٌػِبی ازدیبد حطبضیت تیپ  IIIهیثبغذ.

 -25درهبتیت توبضی:
الف ) ازدیبد حطبضیت تیپ  Iاضت
ة ) یک پبضخ ایوًْْلْژیک ضریغ ثْدٍ کَ ثالفبصلَ ثؼذ از ثرخْرد ثب آًتیژى غرّع هی غْد.
ج ) ُبپتي ُب ػوذٍ آًتیژىُبیی ُطتٌذ کَ ثبػث ایجبد درهبتیت توبضی هی غًْذ.
د ) در ًوبی ثبلیٌی آى کِیر دیذٍ هی غْد.
 -26اگر فردی از ایراى ثَ هٌبطك حبرٍ هِبجرت ًوبیذ پص از ُ 6فتَ چَ تغییری در هحتْیبت ّترغح ػرق درّی
ایجبد هی غْد؟
الف -دراثر اکلوبتیساضیْى ترغح ػرق کبُع هی یبثذ0
ة -غلظت کلرّرضذین درػرق کبُع هی یبثذ 0
ج -ترغح آلذّضترّى کبُع هی یبثذ 0
د -افسایع ترغح آدرًبلیي از اًتِبی اػصبة ضوپبتیک
 -27ظبُر غذى ّاکٌع لرهس درپْضت ًبغی از چیطت؟
ة -رفلکص اکطًْی
الف -گػبد غذى هْیرگِب

ج -ترغح ُیطتبهیي

 -28ػبهل اصلی ثبالثرًذٍ  set pointدرُیپْتبالهْش ّایجبد تت کذاهطت؟
ج -پرّضتبگلٌذیي
ة -گبهبایٌترفرّى
الف -ایٌترلْکیي  -1ثتب
 -29تحریک ُیپْتبالهْش خلفی هْجت چَ اثری هی غْد؟
ج -لرزیذى
ة -تؼریك
الف -گػبدی ػرّق پْضتی
 -30کذام ػجبرت در هْرد حص خبرظ پْضت صحیح ًیطت ؟
الف -افسایع ًوک ُبی صفراّی پالضوب هْجت خبرظ هی غْد0
ة -تحریک فیترُبی ضخین هْجت هِبرفیجرُبی خبرظ هی غْد0
ج -لطغ راٍ ُبی اضپیٌْتبالهیک هْجت از ثیي رفتي حص خبرظ هی غْد 0
د -فیجرُبی ػصجی  cهرثْط ثَ درد ّخبرظ یکی هی ثبغٌذ 0

د -تحریک ضوپبتیک
دً -کرّز کٌٌذٍ تْهْرآلفب
دُ -یپرترهی

