آزمون دستگاه پوست

مورخ89/3/8:

زمان 25:دقیقه

تعداد سوال31:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 1اليّ )Epitrichium) Peridermدرچّ زيبَي در جُيٍ ضبختّ يي غٕد؟
د)ضّ يبّْ آخر
ج)ْفتّ ثيطتى
ة)يبِ دٔو
انف) ْفتّ ضٕو
 – 2إَاع يختهف ايكتيٕزيص ثّ تًبو صٕر زير اَتمبل يي يبثذ ثّ جس:
ج)ٔاثطتّ ثّ كرٔيٕزٔو X
ة)اتٕزٔيبل غبنت
انف)ٔاثطتّ ثّ كرٔيٕزٔو y
 – 3كذاييك از ضًبئى پٕضت در جُيٍ ديرتر غرٔع ثّ ضبختّ غذٌ يي كُذ؟
ج)پطتبٌ ْب
ة)َبخٍ
انف)يٕ
 – 4كذاييك از َبُْجبريٓبي پٕضتي يي تٕاَذ كػُذِ ثبغذ؟
ة)Colloidian baby
انف) Hyper trichosis

د)اتٕزٔيبل يغهٕة

د)غذد ػرق
د)Albinism

ج) Atrichia

-5كذاييك از يٕارد زير جسٔ ٔظبيف اصهي ثبفت پٕضت يغرح ًَي غٕد؟
ة)دخبنت در تؼذيم درارت ثذٌ
انف) يذبفظت در ثراثر ٔرٔد ػٕايم پبتٕژٌ
د)ػضٕ اصهي ًْٕضتبز
ج)اَذاو دطي
 -6كذاييك از يٕارد زير درثبرِ تغبثك ثب ْٕاي گرو ٔ خػك صذيخ يي ثبغذ؟
انف)افسايع دجى تؼريك ٔ افسايع يذتٕيبت  Cl ٔ Naآٌ
ة) كبْع دجى تؼريك ٔ افسايع يذتٕيبت  Cl ٔ Naآٌ
ج) كبْع دجى تغريك ٔ كبْع يذتٕيبت  Cl ٔ Naآٌ
د) افسايع دجى تؼريك ٔ كبْع يذتٕيبت  Cl ٔ Naآٌ
- 7اضتفبدِ از نجبش ثراي گرو غذٌ ثذٌ ازچّ عريمي يي تٕاَذ يٕثر ثبغذ؟
ة)افسايع دفغ درارت از عريك تبثػي)(Radiation
انف)كبْع تؼريك
د)افسايع تجبدل درارت از عريك تًبش ثب اغيبء
ج)كبْع جريبٌ ْٕا اعراف ثذٌ
– 8كذاييك از آَسيًٓبي زير در اتصبل ترٔپٕكالژَٓب ِة ًْذيگرٔ تٕنيذ كالژٌ َمع دارد؟
د)پرٔكالژٌ پپتيذاز
ج)نيسيم اكطيذاز
ة)نيسيم ْيذرٔكطيالز
انف)پرٔنيم ْيذرٔكطيالز
 – 9دركذاييك از َبُْجبريٓبي زير غكُُذگي ٔ تبٔنٓبي پٕضتي يتؼذدي ايجبد يي غٕد؟
د)اپيذريٕنيس ثٕنٕزا
ج)يبرفبٌ
ة)كٕتيص نكطب
انف)انرز -داَهص
 – 10دركذاييك از پرٔتئيُٓبي زير درصذ اضيذ اييُّ ضيطتئيٍ ثيػتر اضت؟
ج)اثريػى
ة) َبخٍ
انف)يٕ

د)پػى

 – 11افسايع كذاييك از ْٕريَٕٓبي زير ثبػث تيرِ غذٌ رَگ پٕضت يي غٕد؟
ج) GnRH
ة)GRH
انف)ACTH

د) TRH

 – 12كًجٕد كذاييك از آَسيًٓبي زير در ضرو َػبٌ گر كًجٕد رٔي ) (Zincيي ثبغذ؟
د)تيرٔزيٍ ْيذرٔكطيالز
ج)پرٔنيم ْيذرٔكطيالز
ة)آنكبلیٌ فطفبتبز
انف)گهٕتبتيٌٕ پراكطيذاز
 – 13كذاو فرو از ٔيتبييٍ  Aدر ضُتس پرٔتئيُٓبئي كّ ثراي كُترل رغذ ٔ تًبيسضمٔني الزو ْطتُذ َمع دارد؟
د)ثتبكبرٔتيٍ
ج)رتيُٕئيك اضيذ
ة)11ضيص رتيُبل
انف)رتيُبل فطفبت

 – 14كذاييك از گرْٔٓبي اضتخالفي زير در ضبختًبٌ أرٔ ،كٕپرٔ ٔ پرٔتٕپٕرفٕريٍ ٔجٕد دارد؟
د)پرٔپيُبت
ج)ٔيُيم
ة)اضتبت
انف)يتيم
يري دبد يتُبٔة ) (Acute intermittent porphyriaيي غٕد؟
- 15كًجٕد كذاييك از آَسيًٓبي زير ثبػث پٕرف
ة)أرٔپٕرفٕريُٕژٌ  Iضُتبز
انف)دنتب آييُٕنٕٔنيُيك اضيذ دْيذراتبز
د)پرٔتٕپٕرفٕريُٕژٌ اكطيذاز
ج)أرٔپٕرفٕريُٕژٌ IIIكٕضُتبز
 – 16كبْع يمذار ْى) (hemeثبػث افسايع ضُتس كذاييك از آَسيًٓبي زير يي غٕد؟
ة)كٕپرٔپٕرفٕريُٕژٌ اكطيذاز
انف) ْى) (hemeضُتبز
د) δآييُٕنٕٔنيُيك ضُتبز
ج)پٕرفٕثيهي َٕژٌ دزآييُبز
َ -17مبط فٕردايص ( ) Fordyce,s spotدر کجب ْطتُذ؟
ج) پٕضت اعراف نجٓب
ة) يخبط گَّٕ
انف) دْهيس ثيُی
 -18در يٕرد َبخٍ کذاو گسيُّ صذيخ اضت؟
انف) يبتريکص زايُذِ  ،لطًت خهفی يبتريکص َبخٍ اضت.
ج) صفذّ َبخٍ از کراتيٍ َرو اضت.
 -19غذِ ػرق يرٔکريٍ کجب ديذِ ييػٕد؟
ة) ْبنّ پطتبٌ
انف) زير ثغم

د) ضغخ داخهی پهک

ة) در ثطتر َبخٍ ًّْ عجمبت اپيذرو ٔجٕد دارد.
د) کٕتيکٕل َبخٍ از ثبفت غبخی َيًّ ضخت اضت.

ج) کف دضت

د) يمؼذ

- 20در يٕرد نجّ ْبي پبپيهري آَبتٕيي پٕضت كذاو گسيُّ صذيخ اضت؟
انف-فمذاٌ نجّ ْبي اپيذرو در دِ درصذ افراد يػبْذِ يي غٕد
ة -در ايتذاد لهّ ْر نجّ يجبري غذِ چرثي ثّ فٕاصم يُظى ثبز يي غٕد
ج -انگٕي پبپيالْبي درو تٕضؼّ أنيّ نجّ ْبي اپيذرو را تؼييٍ يي كُُذ
د -اختالت ژَتيك يبَُذ ضُذرو دأٌ تبثيري در ايٍ انگٕ َذارَذ
 -21در يٕرد خغٕط اضتريب كذاو گسيُّ صذيخ اضت؟
انف -گطيختگي خبرجي رغتّ ْبي االضتيك درو ٔ خَٕريسي يتؼبلت آٌ ثبػث اضتريب يي غٕد
ة -ايٍ خغٕط در اثتذا صٕرتي ٔ لريس ٔ ضپص تذريجبً ضفيذ يي غٕد
ج -در چبق غذٌ ٔ رغذ َبگٓبَي پطراٌ ثؼذ از ثهٕؽ در راٌ ٔ ثبضٍ ايجبد يي غٕد
د -اضتريب در ضُذرو يبرفبٌ يػبْذِ ًَي غٕد
 -22در يٕرد خغٕط  Kraissl , Langerكذاو گسيُّ صذيخ اضت؟
انف Kraissl -ايٍ خغٕط را در جطذ َػبٌ داد
ة -خغٕط الَجر در صٕرت دٔراَي ْطتُذ
ج -اگر ثرظ جرادي در ايتداد خغٕط  Langerثبغذ ييساٌ ثبفت جٕغگبْي ثّ دذالم يي رضذ
د -خغٕط  Kraisslثب خغٕط يفصهي يغبثمت دارد
 -23در يٕرد اپيذرو كذاو گسيُّ صذيخ اضت؟
انف -ضهٕنٓبي عجمّ لبػذِ اي تٕضظ پهٓبي ثيٍ ضهٕني يذكى ثّ يكذيگر يتصم غذِ اَذ
ة -اليّ عجمّ غفبف جسٔ اضترإَو يبنپيگي اضت
ج Odland body-در عجمّ داَّ دار ديذِ يي غٕد
د -ضهٕنٓبي الَگر ْبَص يُػبء ػصجي دارد

 -24در يٕرد يذم اتصبل درو ٔ اپيذرو كذاو گسيُّ صذيخ اضت؟
انف -غػب لبػذِ اي َمع كيذي در يٓبجرت ٔ تًبيس ضهٕنٓبي اپيذريبل دارد
ة -در الييُب نٕضيذا كالژٌ تيپ  4اضت
جَ -مص ژ َتيكي در كالژٌ تيپ ْفت ٔ ْفذِ ثبػث ثيًبري تبٔني در َٕزاداٌ ثُبو پًفيگٕئيذ ثٕنٕز يب تبٔني
 Bullous Pemphigoidيي غٕد
د -جسء االضتيٍ ييكرٔفيجرْبي االضتيك ايٍ يُغمّ رغتّ ْبي االَٔيٍ ْطتُذ
 -25در يٕرد گيرَذِ ْبي پٕضت كذاو گسيُّ صذيخ اضت؟
انف -در اَتٓبي يركم داَّ ْبي ضيتٕپالضى  Electero Lucentدارد
ة -اَتٓبي ػصجي اعراف يٕيي ثّ َسديكي يبضت ضم ْب ْى كػيذِ يي غَٕذ
ج -رضپتٕر گهژي يبزَٔي در اليّ ضغذي درو اضت
د -در كٕرپٕضكٕل يبيطُر ضهٕنٓبي غٕاٌ فرأاٌ ْطت
- 26کذاو ػجبرت در يٕرد ضهٕل ْبی الَگرْبَص صذيخ يی ثبغذ؟
الی درو پٕضت يتًرکس ْطتُذ
انف) در ِ
ة) يًٓتريٍ ٔظيفّ ايٍ ضهٕل ْب تٕنيذ پپتيذ ْبی آَتی ثيٕتيک اضت
ج) ثب اضتفبدِ از گيرَذِ ْبی خٕد در غُبضبيی آَتی ژَٓب ٔ غرٔع پبضخ ْبی ايًُی َمع يًٓی ايفب يی ًَبيُذ
د) ثؼذ از ثهٕؽ ثّ ضهٕل ْبی فٕنيکٕالر دَذريتيک ضم ( )FDCتجذيم يی غَٕذ
- 27کداو ػجبرت در يٕرد پپتيذ آَتی ثيٕتيک ديفُطيٍ صذيخ يی ثبغذ؟
انف) تٕضظ ضهٕل ْبی ايًُی راتی تٕنيذ يی غَٕذ
ة) دارای خبصيت ضذ انتٓبثی ْطتُذ
ج ) در ثرٔز ػاليى دريبتيت تًبضی َمع يًٓی دارَذ
د) تٕضظ ضهٕل ْبی ايًُی اکتطبثی تٕنيذ يی غَٕذ
 ًّْ- 28ػٕايم زير در يٕرد يّا جرت نکٕضيت ْب ثّ پٕضت صذيخ اضت ثجس؟
ج)  CCL17د) MadCAM-1
ة) E-Selectin
انف) CLA
 ًّْ- 29پرٔتئيٍ ْبی زير دارای خبصيت انتٓبثی ْطتُذ ثجس؟
ج ) IL-1Ra
ة) TNF
انف) IL-1

د) IL-6

- 30کذاو ضهٕل جسء ضهٕل ْبی ػرضّ کُُذِ آَتی ژٌ در پٕضت يذطٕة يی غٕد؟
ج ) يبضت ضم
انف) ضهٕل ْبی الَگرْبَص ة) ضهٕل ْبی  Tتُظيًی
- 31ضبزٔکبر ثرٔز کذاو ثيًبری ثب ٔاضغّ آَتی ثبدی َيطت ؟
ة) پًفيگٕش ٔنگبريص
انف) دريبتيت اتٕپيک
د) پطٕريبزيص
ج ) تظبْرات پٕضتی در ضيطتًيک نٕپٕش اريتٕيبتٕ

د) ضهٕل ْبی  Tگبيب -دنتب

