زمان25 :دقیقه
تعداد سوال33:
مورخ88/3/9 :
آزمون دستگاه پوست
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1كشوي صاعاي استالالت ؿيـتُ اؿىٍتي ٔ ٚبعادتيٙبي چلّي  ٚلٍبي ِي ببكضِٛ.تبؿي ْٛصع ؿبرتّبْ وضاِيه
اػ پغٚتئيٕٙبي ػيغ ببػث ايٓ ػالئُ ِي كٛص؟
ص)فيبغيٍيٓI
ج)اؿپىتغيٓ
ة)ِيٛؿيٓ
اٌف)آکتيٓ
 - 2وضاِيه اػ آٔؼيّٙبي ػيغصع تلىيً ؿبستّبْ صػِٛػيٓ(صؿّٛػيٓ) ٔمق صاعص؟
ج)ٌيؼيً اوـيضاػ
ة)ٌيؼيً ٘يضعٚوـيالػ
اٌف)پغٌٚيً ٘يضعٚوـيالػ

ص)پغٌٚيً اوـيضاػ

 – 3وضاِيه اػ اؿيض ٘بي آِيٕٗ ػيغ صع ؿبستّبْ اٌـتيٓ ٔيـت اِبصعؿبستّبْ والژْ ٚجٛص صاعص؟
ص)٘يضعٚوـي ٌيؼيٓ
ج)ٌيؼيٓ
ة)٘يضعٚوـي پغٌٚيٓ
اٌف)پغٌٚيٓ
 – 4وضاِيه اػ اؿيض ٘بي آِيٕٗ ػيغ صع ؿبستّبْ آٌفب – وغاتيٕٙب ٚجٛص صاكتٗ  ٚببػث اؿتذىبَ بيلتغ آْ ِي كٛص؟
ص)٘يضعٚوـي پغٌٚيٓ
ج)گٍٛتبِيٓ
ة)ؿيـتئيٓ
اٌف)پغٌٚيٓ
 – 5وضاِيه اػ ػٕبهغ فٍؼي ػيغ صع بغصاكت عاصيىبي آػاص ٔمق صاعص؟
ج)ؿغة
ة)آ٘ٓ
اٌف)ؿيٍيٕيَٛ

ص)ِؾ

 – 6وٛصوي وٗ صچبعکّی عكض  ّٛٔ ٚجـّي  ٚفىغي  ٚصاعاي ِلىالت پٛؿتي – اؿٙبي صيغ سٛة كضْ ػسُ ِي
ببكض ِغاجؼٗ وغصٖ اؿت .آػِبيلبت ٔلبْ ِي ص٘ض وٗ ايٓ وٛصن وّبٛص آٔؼيُ اٌىبٌيٓ فـفبتبػ عا صاعصِ .لىالت ايٓ
وٛصن بؼٍت وّبٛص وضاِيه اػ فٍؼات ػيغ اؿت؟
ص)وٍـيُ
ج)آ٘ٓ
ة)ِؾ
اٌف)عٚي
 – 7وضاِيه اػ آٔؼيّٙبي ػيغ تٛؿظ ٔٛع ِبٚعاء بٕفق فؼبي ِي كٛص؟
ج)تيغٚػيٕبػ
ة)فٕيً آالٔيٓ ٘يضعٚوـيالػ
اٌف)فغٚچيال تبػ

ص)اٚعٚپٛعفٛعيٕٛژْ صکغبٛکـيالػ

ي ٚيٕيً)ٚ (-CH=CH2جٛص صاعص؟
سالف
 – 8صعوضاِيه اػ ٍِىٌٙٛبي ػيغ گغ ٖٚاؿت
ج)وٛپغٚپٛعفٛعيٕٛژْ
ة)اٚعٚپٛعفٛعيٕٛژْ
اٌف)پٛعفٛبيٍي ْٚژْ

ص)پغٚتٛپٛعفٛعيٕٛژْ

افايق وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ صع بيّبعيٙبي پٛعفيغيٙب ببػث ٔبعاحتي ٘بي ػوبي ِي كٛص؟
 –9ػ
ص)ؿٛوـيٕبيcoA
ج)پغٚتٛپٛعفيغيٓ IX
ة)صٌتب آِيٌٌٕٚٛٛيٕيه اؿيض
اٌف)اٚعٚپٛعفٛعيٕٛژْ I
 – 10ؿبستٗ كضْ وضاِيه اػ ضّبئُ پٛؿت صع صٚعاْ جٕيٕي صيغتغ آغبػ ِي كٛص؟
ص)پـتبْ ٘ب
ج)ٔبسٓ
ة)غضص ػغق
اٌف)ِٛ
 – 11صعتلىيً صعَ صع بشق ٘بي ِشتٍف بضْ وضاَ لـّت صسبٌتي ٔضاعص؟
اٌف)صعِبت َٛؿِٛبيت ٘ب ة)بشق ِيبٔي ِؼٚصعَ وٕبع ِذٛعي ج)ؿتيغ ػوبي

ص)ِؼٚصعَ هفذٗ جبٔبي

 – 12ؿٌٍٙٛبي عٔگ ؿبػ پٛؿت (ِالٔٛبالؿت ٘ب) صعديٓ تىبًِ جٕيٓ صعوضاَ بشق اؿتمغاع ِي يببٕض؟
ص)بشق ػّمي اپي صعَ
ج)٘يپٛصعَ
ة)وٛعيَٛ
اٌف)بشق ؿغذي اپي صعَ
 – 13پيق آگٙي وضاِيه اػ أٛاع ايکتيٛػيؾ بٙتغ اؿت؟
ة)Lamellar I.
اٌف)Harlequine Fetus

ج) Vulgaris I.

ص)Colloidian Baby

 – 14وضاِيه اػ ِٛاعص طيً جؼٚ ٚظبيف ببفت پٛؿتي ّٔي ببكض؟
ة)صسبٌت صع تببصي گبػي اػ ؿغخ صعَ
اٌف)تؼضيً دغاعت بضْ
ص)صسبٌت صع عٔٚض تٌٛيض بغسي ِٛاص كيّيبيي
ج)صسبٌت صع صفغ بغسي ِٛاص
 – 15صفغ دغاعت اػ عغيك پٛؿت صع كغايظ ببالتغ بٛصْ صِبي ِذيظ ٔـبت بٗ بضْ اػ وضاَ عغيك بيلتغ اؿت؟
ة)تببق )(Radiation
اٌف)تؼغيك)(sweating
ص)تببصي بب آة )(conduetion to air
ج)تببصي بب اكيبء )(conduction to objects
 -16وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ صع ببػٖ تغببك بب ِذيظ گغَ هذيخ اؿت؟
اٌف)ببػ جظة اٌىتغٌٚيتٙب صع تغكذبت غضص ػغق وب٘ق ِي يببض
ة)ِيؼاْ آٌضٚؿتغ ْٚبضْ افؼايق ِي يببض
ج)فغص ِمضاع ػيبصي دغاعت اػ عغيك تببق اػ صؿت ِي ص٘ض
ص)دجُ اصعاع صفؼي بضْ افؼايف ِي يببض
 – 17تذغيه ٔبديٗ سٍفي صاسٍي)٘ (dorsuinternalيپٛتبالِٛؽ ببػث ايجبص وضاِيه اػ دبالت ػيغ صع فغص ِي
گغصص؟
اٌف)افؼايق صفغ دغاعت اػ عغيك گلبص كضْ ػغٚق پٛؿتي
ة)وب٘ق جغيبْ س ْٛپٛؿتي بضٌيً أمببى ػغٚلي
ج)وب٘ق تٌٛيض دغاعت صع ؿٌٍٙٛبي ببفت چغبي
ص)اٌمبء دبٌت ٌغػ بب افؼايق ت ْٛػضالت بضْ
 – 18افؼايق صِبي ِذيظ اعغاف بضْ  ٚپٛؿت چٗ تغييغي صع ٔمغٗ تٕظيُ )٘ (set pointيپٛتبالِٛؽ ايجبص سٛا٘ض
وغص؟
ة)ببػث افؼايق آْ سٛا٘ض كض
اٌف)ببػث وب٘ق آْ ِي گغصص
ص)ابتضا افؼايق جؼئي صاكتٗ بؼض بٗ ٔمغٗ اٚي ببػ ِي گغصص
ج)٘يچ تبثيغي ٔضاعص
 -19سٔٛغيؼي ٚ ٚاوٕق ؿٌٍٛي صع صعَ صع وضاِيه اػ ِٛاعص طيً صع عابغٗ بب سغٛط پٛؿتي آٔبتِٛي پٛؿت ِلب٘ضٖ
ِي كٛص؟
ص)جٛكگب٘ي صعٔٚي
ج)ٌبٗ ٘بي پبپيٍغي
ة)سظ ٘بي چغٚن
اٌف)سظ ٘بي اٌگٛي ؿغذي
ٔ – 20بػوتغيٓ اپيضعَ صعوجب صيضٖ ِي كٛص؟
ة)پٍه
اٌف)وف صؿت

ج)پلت تٕٗ

ص)پلت صؿت

 – 21وضاَ گؼيٕٗ عاجغ بٗ عبمٗ سبعصاع اپيضعَ پٛؿت هذيخ اؿت؟
ة)ٔيّٗ صؿّٛػ٘ب صعغلبء لبػضٖ اي ؿٌٍٙٛبي آْ ِلب٘ضٖ ِي كٛص
اٌف)ِلتًّ بغ  15– 20عصيف ؿٍٛي اؿت
ص)ؿٌٍٙٛب اؿتٛأٗ اي كىً ٘ـتٕض
ج)٘ـتٗ ِغوؼي صاعٔض
 – 22صعِٛعص ِالٔٛؿيتٙب وضاَ گؼيٕٗ هذيخ اؿت؟
اٌف) ؿٍٛي ِالٔٛؿيتٙب صع عبمٗ لبػضٖ اي  ٚسبعصاع يبفت ِي كٔٛض
ة)گغأٌٙٛبي ِالٔيٓ صع ْٚؿيتٛپالؿُ ؿٌٍٙٛبي وغاتيتٛؿيت پشق ٘ـتٕض
ج)افؼايق ٘ٛعِ ACTHْٛببفت افؼايق پيگُ اْتاؿي ْٛپٛؿت ِي كٛص
ص)صعِمببً ٘غ 100ؿٍٛي عبمٗ لبػضٖ اي يه ؿٍٛي ِالٔٛؿيت ٘ـت
 ّٗ٘ – 23عكتٗ ٘بي طيً صعِذً اتوبي صعَ  ٚاپيضعَ ٘ـتٕض بجؼ:
ج)والژْ ٔٛع 7
ة)والژْ ٔٛع 4
اٌف)والژْ ٔٛع 3

ص)عكتٗ ٘بي اوـي تبٌؾ

 – 24عاجغ بٗ ببفت كٕبؿي پٛؿت وضاَ گؼيٕٗ هذيخ اؿت؟
اٌف)اليٗ پبپيٍغ ِذتٛي عكتٗ ٘بي بيلتغ  ٚؿٌٍٙٛبي وّتغ اػ اليٗ عيتىٌٛغ اؿت
ة)عكتٗ ٘بي االؿيته اليٗ پبپيٍغ آْ اػ ٔٛع االؿتيٓ ٘ـتٕض
ج)وٛعپٛؿىٛي ٌّؾ ِبيـٕغ صع ؿتيغ ٘بي پبپي آْ ٘ـتٕض
ص)صعپٛؿت ٔبػن تّبؽ بيٓ صعَ  ٚاپيضعَ اػ ٔٛع ٌبٗ  ٚكيبع(٘ )rldge and grooveـتٕض
 – 25ػالِت ٘يـتٛپبتٌٛٛژيه ِ ُٙصع پٛؿت پيغ كضٖ بغ اثغ ْٚعوضاَ ِٛعص اؿت؟
ة)تجّغ  mast cellصعصعَ
اٌف)تجّغ ِٛاص االؿتٛتيه صع صعَ
ص)وب٘ق ضشبِت اليٗ كبسي
ج)اعتلبح ٌٕفٛؿيت ٘ب صع اپيضعَ
 – 26وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ صع يه ٔٛػاص فيؼيٌٛٛژيه تٍمي ّٔي كٛص؟
ج)تغييغ عٔگ ٘بعٌىٛئيٓ
ة)اعيتّبٔئٔٛبتبعَٚ
اٌف)ؿيبٔٛػ ػببْ

ص)وٛتيؾ ِبعِٛعاتب

ٛٔ – 27ػاص  3عٚػٖ اي عابٗ صٌيً ضبيؼبت پبپٌٛغ ػعص عٔگ ِتؼضص عٚي بيٕي  ،گ٘ ٗٔٛب  ٚپيلبٔي ٔؼص كّب ِي
آٚعٔض .دبي ػِّٛي ٔٛػاص سٛة بٛصٖ  ٚصع ِؼبيٕٗ پٛؿت ضبيؼٗ صيگغي ِلب٘ضٖ ّٔي گغصص ،وضاَ تلشين ِغغح
اؿت؟
ص)٘يپغپالػي ؿببؿٗ
ج)آوٕٗ ٔٛػاصي
ة)ِيٍييبعيبوغيـتبٌيٕب
اٌف)ِيٍيب
 -28وضاَ گؼيٕٗ صع ِٛعص صيفٕـيٓ ٘ب هذيخ ّٔي ببكض؟
اٌف) تٛؿظ وغاتيٕٛؿبيت ٘ب  ٚؿٍٛي ٘بي ايّٕي ِٛجٛص صع پٛؿت تٌٛيض ِي كٔٛض.
ة) صاعاعي سبهيت ضض ِيىغٚبي ٘ـتٕض ٚصع ايّٕي طاتي ٔمق صاعٔض
ج) صع پبؿز بٗ ػٛاًِ ػفٔٛت ػا تٌٛيض ِي كٔٛض  ٚصع ايّٓي استوبهي ٔمق صاعٔض
ص) پپتيض ٘ـتٕض.
 -29صع سوٛم ِبؿت ؿٍٙبي ِميُ صع پٛؿت وضاَ گؼيٕٗ هذيخ ّٔي ببكض؟
اٌف) جؼء ٘ APCبي دغفٗ ايي بٛصٖ ٔ ٚمق ِّٙي صع كغٚع پبؿز ٘بي ايّٕي صاعٔض.
ة) بب تٌٛيض  IL-4صع ايجبص اػصيبص دـبؿيت ٔٛع يه صع پٛؿت ٔمق ِّٙي صاعٔض.
ج)صع اعغاف ػغٚق صعَ تجّغ صاعٔض  ٚلبصع بٗ تٌٛيض  ٚتغكخ ِ TNFي ببكٕض.
ص) صع ايجبص اٌتٙبة بب صيگغ ؿٍٛي ٘بي ايّٕي صع پٛؿت ّ٘ىبعي ِي ّٔبيٕض.
ِّٙ -30تغيٓ ِ APCميُ صع پٛؿت وضاَ ؿٍٛي اؿت؟
اٌف) ِبؿت ؿً

ة) ببػٚفيً

ج)الٔگغ٘بٔؾ

ص) ِبوغٚفبژ

 -31وضاَ يه اػ بيّبعي ٘بي ػيغ جؼء ٚاوٕلٙبي اػصيبص دـبؿيت تبيپ ص ٚصع پٛؿت ِي ببكض؟
اٌف) SLE

ة) پّفيگٛؽ ٌٚگبعيؾ

ج)صعِبتيت آتٛپيه

ص) صعِبتيت تّبؿي

 -32تٌٛيض ات ٛآٔتي ببصي ػٍيٗ  DNAص ٚعكتٗ ايي صع وضاَ بيّبعي سٛص ايّٕي صيضٖ ِي كٛص؟
اٌف) SLE

ة) پّفيگٛؽ ٌٚگبعيؾ

ج)صعِبتيت آتٛپيه

ص) صعَ اتيت تّبؿي

 -33پـٛعيبػيؾ جؼء وضاَ يه اػ اػصيبص دـبؿيت ٘ب عبمٗ بٕضي ِي كٛص؟
اٌف) تبيپ I

ة) تبيپ II

ج)تبيپ III

ص) تبيپ IV

