زمان 25:دقیقه
تعداد سوال32:
مورخ88/9/21:
آزمون دستگاه پوست
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1جٓت اتصبل كزثْٕيضرات ثّ كالژٌ  ،كضاييك اس اطيض ْبي آييُّ يٕجٕص صر كالژٌ ْيضرٔكظيهّ يي ػٕص؟
ص)آالٌيٍ
ج)گهيظيٍ
ة)نيشيٍ
انف) پزٔنيٍ
 – 2صركضاييك اس استالالت سيز ثب فؼبر صاصٌ پٕطت يب تًبص ثب نجبص صر َٕساصاٌ تبٔل ايجبص يي ػٕص؟
ص)يبرفبٌ
ج)اپيضريٕنيشيشثٕنٕسا
ة)كٕتيض الكظب
انف)انزس -صاَهض
 – 3كضاييك اس آَشيًٓبي سيز جٓت طُتش اتصبالت صطًٕسيٍ صر طبستًبٌ انظتيٍ السو اطت؟
ة)پزٔكالژٌ پپتيضاس
انف)پزٔنيم ْيضرٔكظيالس
ص)نيشيم اكظيضاس
ج)نيشيم ْيضرٔكظيالس
 – 4كضاييك اس ٔيتبييُٓبي سيز ثزاي كُتزل رػض ٔتًبيش طهٕني السو اطت؟
ص)E
ج)D
ة)C
انف)A
 – 5كًجٕص كضاييك اس اطيضْبي آييُّ سيز ثبػث لبػمي ػضٌ ٔ ػكُُضگي َبسُٓب يي ػٕص؟
ص)آطپبرژيٍ
ج)گهٕتبييٍ
ة)طيظتئيٍ
انف)ْٕيٕطيظتئيٍ
 -6افشايغ كضاييك اس ْٕريَٕٓبي سيز ثبػث فؼبل ػضٌ يالَٕطيتٓب يي ػٕص؟
ج)ACTH
ة)GHRH
انف)TSH

ص)GnRH

 – 7كضاييك اس آَشيًٓبي سيز  ،ثزاي تؼشيص كًجٕص رٔي اَضاسِ گيزي يي ػٕص؟
ج)آنكبنيٍ فظفبتبس
ة)الكتبت صْيضرٔژَبس
انف)کزِ آتيٍ كيُبس

ص)صكزثٕكظيالس

 – 8كًجٕص كضاييك اس آَشيًٓبي سيز ثبػث َبرادتي ػصجي ثضٌٔ ػٕارض پٕطتي يي ػٕص؟
ة)أرٔپٕرفٕريُٕژٌ  IIIكٕطُتبس
انف)پٕرفٕثيهي َٕژٌ صسآييُبس
ص)پزٔتٕپٕرفٕرئٍژٌ اكظيضاس
ج)أرٔپٕرفٕريُٕژٌ صكزثٕكظيالس
 – 9كضاييٍ گزْٔٓبي اطتشالفي سيز صر طبستًبٌ أرٔپٕرفٕریَٕژٌ صيضِ يي ػٕص؟
ة)يتيم – ٔيُيم
انف)اطتبت – يتيم
ص)اطتبت – پزٔپيُبت
ج)پزٔپيُبت – ٔيُيم
 – 10پٕطت أنيّ (پيغ پٕطت) صرجُيٍ صرچّ سيبَي طبستّ يي ػٕص؟
ص)يبِ پُجى
ج)يبِ چٓبرو
ة)يبِ طٕو
انف)يبِ صٔو
 – 11اػكبل يشتهف ثيًبری ايكتيٕسيض ثّ تًبو فزيٓبي سيز يًكٍ اطت اَتمبل يبثض ثّ جشء؟
ة)ٔاثظتّ ثّ كزٔيٕسٔو  ٔ Xثصٕرت يغهٕة
انف)ٔاثظتّ ثّ كزٔيٕسٔو y
ص)ثصٕرت اتٕسٔيبل يغهٕة
ج)ثصٕرت اتٕسٔيبل غبلة
 – 12كضاو ثشغ تبدٕاني تٕنض كبيم ػضَغ ثغٕل يي اَجبوص؟
ج)غضصػزق
ة)َبسٍ
انف)يٕ
 – 13پزيٕئي يٕضؼي ًْزاِ كضاو ضبيؼّ يًكٍ اطت صيضِ ػٕص؟
ة)كيظت تيزٔگهٕطبل
انف)فيظتٕل ثزاَؼيبل
یصا
ص)َٕع يشفي اطپيُبثيف
ج)اطتُٕس پيهٕر

ص)غضص چزثي

 -14كضاييك اس گشيُّ ْبي سيز راجغ ثّ يٕ صذيخ اطت؟
انف -غالف سبرجي يٕ اس يجزاي غضِ طجبثّ تب طٕرار سبرجي يٕ ثّ اپيضرو تغييز يي يبثض.
ة -پبپيالي يٕ يذتٕي طهٕنٓبي ثبسال ( ثُيبصي ) اپيضرو اطت
ج -يضت صٔرِ رػض يٕ صر يُبعك يشتهف ثضٌ يكظبٌ اطت
ص -كٕتيكٕل يٕ فمظ تب يذم ٔرٔص غضِ طجبطّ ايتضاص صارص
 -15تفبٔتٓبي َژاصي صر رَگ پٕطت َبػي اس كضاويك اس يٕارص سيز اطت؟
ة -تؼضاص يالَٕطيتٓبي پٕطت
انف -ييشاٌ جزيبٌ سٌٕ پٕطت
ص -ييشاٌ يالَيٍ پٕطت
ج -ييشاٌ كبرٔتٍ پٕطت
 -16اَجبو ثزع جزادي صر ايتضاص كضاييك اس سغٕط سيز كًتزيٍ ثبفت جٕػگبْي را تٕنيض يي كُض؟
ص -سغٕط Flexure
ج -سغٕط kraissl
ة -سغٕط Blascbko
انف -سغٕط Voigt
 -17غضص ػزق يزٔكزيٍ صر كضاييك اس َٕادي سيز يؼبْضِ يي ػٕص؟
ج -سيز ثغم
ةْ -بنّ پظتبل
انف -طغخ صاسهي پزِ پٕطت

ص -كف صطت

 -18ػًضِ تزيٍ ييكزٔفيجزيم االطتيك صر َبديّ صر يٕ اپيضريبل ( غؼبء لبػضِ اي ) چيظت؟
ج -رػتّ ْبي االَٕئيٍ
ة -رػتّ ْبي اكظي تبنٍ
انف -فيجزٔثهٓبي نُگزي
 -19كضاييك اس إَاع كالژٌ سيز صر صرو پبپيهزي ثيؼتز صيضِ يي ػَٕض؟
جَٕ -ع چٓبر
ةَٕ -ع طّ
انفَٕ -ع يك

ص -رػتّ ْبي االطتيك

صَٕ -ع ْفت

- 20کضاو گشيُّ يؼشص کُُضِ يًٓتزيٍ طهٕل پزصاسع کُُضِ آَتی ژٌ ( )APCصر اپيضرو يی ثبػض؟
انف) الَگزْبَض طم

ة) يبکزٔفبژ ج) صَضريتيک طم ( )DC

ص) فٕنيکٕالر صَضريتيک طم( )FDC

-21کضاو ػجبرت صر يٕرص ثيًبری صريبتيت تًبطی صذيخ يی ثبػض؟
انف) يک ثيًبری اسصيبص دظبطيت َٕع  IVيی ثبػض
ة) ثب ٔاطغّ آَتی ثبصی  IgEايجبص يی ػٕص
ج ) پبطز ْب ثز ػميّ يک اتٕ آَتی ژٌ صر پٕطت ػزٔع يی ػٕص
ص) تظبْزات ثبنيُی صر ايٍ ثيًبری ثّ ػکم کٓيز ثزٔس يی ًَبيض
-22کضاو گشيُّ صر يٕرص يٓب جزت نکٕطيت ْب ثّ پٕطت صذيخ َيظت؟
انف) ثيبٌ  CLAثزرٔی طهٕل ْبی اَضٔتهيبل ػزٔق صر پٕطت يهتٓت ثبػث يٓبجزت نُفٕطيت ْبی  Tثّ پٕطت يی
عٔص
ة) يهکٕل ْبی چظجُض گی  E-Selectin ٔ ICAM- 1ثزرٔی طهٕ نٓبی اَضٔتهيبل پٕطت طبنى ٔ يهتٓت ثيبٌ يی
ػٕص.
ج)  CCL17يک کًٕکبيٍ يٓى ثزای فزاسٕاَی طهٕل ْب ثّ پٕطت يی ثبػض.
ص) صر ػزايظ غيز انتٓبثی ،يٓبجزت نکٕطيت ْب اس سٌٕ ثّ پٕطت يٓبر يی ػٕص.
-23کضاو يک اس پزٔتئيٍ ْبی سيز صارای سبصيت ضض انتٓبثی يی ثبػض؟
ص) IL-R
ج ) IL-Ra
ة) TNF
انف) IL-1
 -24کضاو يک اس يٕاص سيز تٕطظ کزاتيُٕطيت ْبی تذزيک ػضِ ثب ػٕايم ييکزٔثی تٕنيض ًَی ػٕص؟
انف) طبيتٕکبيٍ ْبی انتٓبثی

ة) َيتزيک اکظبيض

ج ) نيپٕپهی طبکبريض ()LPS

ص) پپتيض ْبی ضض ييکزٔثی

-25کضاو يک اس يٕارص سيز جشء ثيًبری ْبی سٕص ايًُی يذظٕة ًَی ػٕص؟
انف) صريبتيت اتٕپيک

ة) پًفيگٕص ٔنگبريض

ج ) طيظتًيک نٕپٕص اريتٕيبتٕ

ص) پظٕريبسيض

 -26كضاو جًهّ صريٕرص انمبء تت صذيخ اطت؟
انف)ثضنيم افشايغ َمغّ  setpintكُتزل صيب صر ْيپٕتباليٕص يي تٕاَض ثبػض
ة)پزٔطتبگالَضيٍ َ E2مؼي صر انمبء تت َضارص
ج) افشايغ طبيتٕكبيُٓبي يذيغي يذيغي ثضٌ ْيچ گَّٕ تبثيزي صر انمبء تت َضارص
ص)ثضنيم كبْغ َمغّ  setpoiutكُتزل صيب صر ْيپٕتباليٕص يي ثبػض
 – 27كضاو جًهّ صريٕرص آكهيًبتيشِ ػضٌ ) (Acclimatizationصخيخ تز اطت؟
انف)ييشاٌ تؼزيك ٔ انكتزٔنيتٓبي آٌ صر ْٕاي گزو ثيؼتز يي ػٕص
ة)ييشاٌ تؼزيك ٔ انكتزٔنيتٓبي آٌ صر ْٕاي گزو كبْغ يي يبثض
ج) عي افشايغ صيبي يذيظ دجى تؼزيك ثيؼتزػضِ ٔني يمضار انكتزٔنيتٓبي آٌ كبْغ يي ثبثُض
ص)افشايغ آنضٔطتزٌٔ َمغ يًٓي را صر افشايغ يمبصيز انكتزٔنيتٓبي ػزق صارص
 – 28كضاو يكبَيظى صر صفغ دزارت اس ثضٌ عي افشايغ صيبي يذيظ يٕثز تز اطت؟(گزيبي سؼك يذيظ اعزاف)
ص)تؼزيك
ج)تجشيز آة يٕجٕص صر ْٕاي ثبسصيي
ة)ًْزفت ْٕا
انف)تبثغ
 – 29افشايغ جزيبٌ سٌٕ پٕطتي عي طزيبي ػضيض يز سَُضِ ثّ چّ صنيم اطت؟
انف)كبْغ فؼبنيت پبراطًبتيك يٕثز صركُتزل تٌٕ ػزٔق پٕطتي
ة)افشايغ فؼبنيت طًپبتيك ػزٔلي پٕطت
ج)فهج ػضٌ ػضهّ صبف جضار ػزٔق پٕطتي
ص)افشايغ فؼبنيت َبديّ پزِ اپتيك ْيپٕتباليٕص
 – 30صركضاو ثيًبري تبٔني سٕص ايًُي سيز ثٕل ْبي طفت)ٔ (tenseجٕص صارص؟
ج)ثٕنٕس پًفيگٕئيض
ة)پى فيگٕص فٕنيبطز
انف)پًفيگٕص ٔ نگبريض

ص)صريبتيت ْزپتي فزو

 – 31كضاو يك اس ضبيؼبت سيز ثب ثّ جبگذاػتٍ جٕػگبِ (اطكبر) ثٓجٕص يي يبثض؟
ص)ثٕل
ج)ٔسيكٕل
ة)ارٔسيٌٕ
انف)أنظز
 – 32فزصي صچبر پچ ْبي صپيگًبَتّ ثزرٔي پؼت صطت ْب ٔ طغٕح اكظتبَظٕر آرَج ْب ػضِ اطت ثّ كضاو ثيًبري
ثيؼتز فكز يي كُيض؟
ص)آفت راجؼّ
ج)ٔتيهيگٕ
ة)پظٕريبسيض
انف) نيكٍ پالٌ

