دستگاه پوست

تاریخ91/10/2:

زمان30:دقیقه

تعدادسوال33 :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ذغ٘ط ػرضی ضلیسرّگ زر ّبذِ ّبغی از یک آضیت ضیطتَیک چٔ ّبً زارز؟
ةBeau’ s Line:

اىقMee’ s Line:

ز:اّٗیک٘ىیس

جّ:بذْک

-2یک ت٘زٓ ثرجطتٔ ٗ قبثو ىَص زر پ٘ضت ثٔ قغر ثیػتر از  2ضبّتی ٍتر،تؼریق کساٍیک از ضبیؼبت پ٘ضتی ٍی ثبغس؟
اىقٍ:بک٘ه

ةّ:سٗه

ز:پبپ٘ه

ج:پ٘ضت٘ه

 -3آضیت پ٘ضتی ثٔ ص٘رت از ثیِ ركتِ اپیسرً ثسُٗ آضیت زرً ثیبّگر کساً ضبیؼٔ زیر اضت؟
اىق:اٗىطر

ة:ارٗزیُ٘

ز:پ٘ضت٘ه

جٗ:زیک٘ه

 -4ضبیؼبت پ٘ضتی ثٔ غکو پالک ٕبی ارتیَبت٘ی ٍت٘رً غسیسا ذبرظ زار،ثسُٗ پ٘ضتٔ ضغحی کٔ زر ػرض کَتر از 24
ضبػت كرکع ٍی کْس،تؼریق کساٍیک از ٍ٘ارز زیر اضت؟
ةPoikiloderma:
زAngioedema:

اىقWheal:
جLichenification:

 -5كرزی ثٔ ػيت گي٘ زرز ثبکتریبه از ٕلتٔ قجو تحت زرٍبُ آّتی ثی٘تیک ٍْبضت قرار گركتٔ اضتٗ.ی ثب ػالئٌ تت ٗ
ثراكرٗذتگی ثٔ اٗرژاّص ٍراجؼٔ ٍی کْس.ثٔ ّظر غَب زر ً رکس کْتره زٍبی ٕیپ٘تبالٍ٘ش ٗی چٔ اتلبقی اكتبزٓ اضت؟
اىق set point:زٍب کبٕع یبكتٔ اضت.
ة:جریبُ ذُ٘ ٕیپ٘تبالٍ٘ش کبٕع یبكتٔ اضت.
ج:كؼبىیت ضَپبتیک ک٘ىیْرژیک کبٕع یبكتٔ اضت.
ز:كؼبىیت ّبحیٔ ذيلی ٕیپ٘تبالٍ٘ش ّطجت ثٔ ّبحیٔ ٕ Preopticیپ٘تبالٍ٘ش ثیػتر غسٓ اضت.
 -6اگر كرزی چْسضبػت زر ٍحیظ گرً ٗذػک قرار گیرز،كؼبىیت ضیطتٌ ػصجی اٗتًّ٘٘ کْتره کْْسٓ آّبضتٍ٘٘زٕبی
غریبّی ٗریسی گرزظ ذُ٘ پ٘ضتی ٗی ثٔ چٔ ترتیجی تـییر ٍی کْس؟
اىق:كؼبىیت پبراضَپبتیک اكسایع ٍی یبثس.

ة:كؼبىیت پبراضَپبتیک کبٕع ٍی یبثس .

ج:كؼبىیت ضَپبتیک کبٕع ٍی یبثس.

ز :كؼبىیت ضَپبتیک اكسایع ٍی یبثس.

-7عی آکيیَبتیساضیُ٘ زر ٍحیظ گرً کساٍیک از اتلبقبت زیر ٍحتَو ٍی ثبغس؟
اىق :کبٕع ؿيظت پرٗتئیِ ٍبیغ ػرم

ة:اكسایع حجٌ ٍبیع ػرقی

ج :اكسایع ؿيظت ضسیٌ ٗکيرٍبیغ ػرقی

ز:کبٕع كؼبىیت ضَپبتیک ک٘ىیْرژیک

 -8کساٍیک از ضبذتبرٕبی زیر از ؿالف زرٍی ریػٔ ٍ٘ ٍْػب ٍی گیرز؟
اىق :تْٔ ٍ٘

ة:ؿسٓ ضجبضٔ

ج :ؿسٓ ػرم

ز :ػضئ راضت کْْسٓ

ضَبئ پ٘ضتی زر زٗرٓ ثي٘ؽ رخ ٍی زٕس؟
ً
 -9تػکیو کساٍیک از
ة :ؿسز ضجبضٔ

اىقٍ :جبری غیری

ز:ؿسز اپ٘کریِ

ج :ؿسز ٍرٗکریِ

 -10ػيت رٗیبُ غْبذتی کساٍیک از ّبْٕجبریٖبی زیر ثسىیو اكسایع الیٔ غبذی اپیسرً ٍی ثبغس؟
ة :اتریکیب

اىقٕ :یپرتریک٘ز

ز:ایکتی٘ز

جٗ :یتیيیگ٘

 -11مساٍیل از ٍ٘ارز شیو راجغ ثٔ ٍ٘ صحیح اضت؟
اىق :پبپیالي ٍ٘ ٍحت٘ي ضي٘ىٖبي ذبرزار اپیسرً اضت
ة :ؿالف ذبرجي ٍ٘ از ٍجراي ؿسٓ ضجبضٔ تب ض٘راخ ذبرجي كراگَْتٔ ٍیػ٘ز
ج :م٘تین٘ه ٍ٘ كقظ تب ٍحو ٗرٗز ؿسٓ چرثي ازأٍ زارز
ز :زرbulgeضي٘ىٖبی کراتیْ٘ضیت تَبیس ّیبكتٔ ٗج٘ز زارز.
 -12تلبٗتٖبي رّگ پ٘ضت از ّظر ثبكت غْبضی ػَستبً ثسىیو مساٍیل از ٍ٘ارز زیر اضت؟
اىق :تلبٗت تؼساز گراّ٘ىٖبي ٍالّیِ زرُٗ مراتیْ٘ضیت ٕب

ة:تلبٗت ٍیساُ تؼساز ضي٘ىٖبي ٍالّ٘ضیتٖبي پ٘ضت
ز :تلبٗت ضربٍت الیٔ غبذي اپیسرً پ٘ضت اكراز

ج :تلبٗت ٍیساُ مبرٗتِ پ٘ضت

 -13اّجبً ثرظ جراحي زر اٍتساز مساً یل از ذغ٘ط زیر مَتریِ ثبكت ج٘غگبٕي را ت٘ىیس ٍي مْس؟
اىقVoigt :

ةBlaschko :

جKraissl :

زFlexure :

 -14مساً گسیْٔ راجغ ثٔ ؿسٓ ػرم ٍرٗمریِ صحیح َّي ثبغس؟
اىق :ضي٘ىٖبي ٍی٘اپي تيیبه قطَت ترغحي را احبعٔ مرزٓ اّس
ةٍ:جبري آّٖب ٍْػؼت ٍي ثبغْس ٗ ثٔ ك٘ىین٘ه ٍ٘ ثبز ٍي غّ٘س
ج :غجنٔ ٍ٘یرگي قطَت ترغحي ؿسٓ را كرا گركتٔ اضت
ز :ؿسز ى٘ىٔ اي ٍبرپیچي ٗ ضبزٓ ٕطتْس
 -15زر اعراف ٗاحسٕبی پیي٘ضجبضٔ کساً ّ٘ع رغتٔ ٗج٘ز زارز.
اىق :مالژُ ّ٘ع I

ة :كالژُ ّ٘ع III

ج :مالژُ ّ٘ع IV

ز :مالژُ ّ٘ع VII

 -16مساٍیل از گیرّسٓ ٕبي زیر زر ارتجبط ّسزیک ثب ضي٘ه ٍرکو اضت؟
اىق :پبضیْي )(Pacinian corpusule

ة :راكیْي Raffini

جٍ:رمو )(Merkeltouch spot

ز :كرٗز )(Krause end bulb

 -17راجغ ثٔ ّبذِ مساً گسیْٔ صحیح اضت؟
ت غبذي ّرً اضت .
اىق :می٘تین٘ه ّبذِ از ثبف
ةٍ :بترینص زایْسٓ تب اّتٖبی ٍبٕک اضت.
جٍ :بترینص غکَی  50زرصس رغس ّبذِ را ثرػٖسٓ زارز.
ز :زر ثطتر ّبذِ عجقٔ ٕبي زایب ،ذبرزار ٗ گراّ٘الر ٕطتْس
 -18مساً گسیْٔ راجغ ثٔ الیٔ پبپیير زرً صحیح َّي ثبغس؟
ة :مالژُ ّ٘ع ضٔ زر آُ ٕطت.

اىقٍ :بمرٗكبژ ٗ ٍبضت ضيٖب زر آُ ٕطتْس .
ج:م٘رپ٘ضن٘ه ٍبیطْر  Meissnerزرُٗ ضتیؾ پبپي آُ اشت.

ز :كیجرٕبي االضتیل آُ ضریٌ ٕطتْس.

-19مساٍیل از ػْبصر زیر جسئ اصيی تیـٔ ٍتراکٌ)ّ (Lamina densaبحیٔ ؿػبء قبػسٓ اي اضت؟
اىق :تّ٘٘كیجریيٖب )(Tonofibrils

ة :رغتٔ ٕبي قالة غّ٘سٓ )(Anchoring fibrils

ج :رغتٔ ٕبي امطي تبىِ )(Oxytalan fibers

ز :مالژُ ّ٘ع چٖبر )(Collagen IV

-20پطرثچٔ  3ضبىٔ ضبکِ حبغیٔ غٖر ثٔ زىیو تبٗه ٗذبرظ پ٘ضتی ثٔ زرٍبّگبٓ پ٘ضت ٍراجؼٔ َّ٘زٓ اضت،یبكتٔ ٕبی
پبراکيیْیک ٗ ٍػبٕسات ٗاىسیِ ثیَبر حبکی از ػسً تـییر رّگ ازرار ٗ ٍسك٘ع ٍی ثبغس ٍحتَو تریِ تػد یص ثرای ایِ
ثیَبر چٔ ٍی ثبغس؟
اىق :پ٘ركیری ٕپبت٘اریترٗپ٘ئتیک

ة:پ٘ركیری کبتبّئبتبرزا

ج :پ٘ركیری اریترٗپ٘ئتیک ٍبزرزازی

ز:پط٘زٗپ٘ركیری

ت ٍػبٕسٓ ٍی غ٘ز؟
 -21پرٗتئیِ ٕبی کراتیِ ثب پیّ٘سٕبی زی ض٘ىلیسی كراٗاُ زر ضبذتبر کساً ثبف
اىق:ثبكت ٍ٘

ة :ثبكت ّبذِ

ز:ثبكت ّبذِ جْیْی

ج:ثبكت پ٘ضت

-22زر ثیَبری آزیطُ٘ ٍػبٕسٓ کساً ٍ٘رز از إَیت ثیػتری ثرذ٘رزار ٍی ثبغس؟
اىق:کبٕع آىسٗضترُٗ-کبٕع كػبرذُ٘-ثی رّگ غسُ پ٘ضت
زایع كػبرذُ٘-ثی رّگ غسُ پ٘ضت
ة:اكسایع آىسٗضترُٗ-اف
ج:کبٕع آىسٗضترُٗ-اكسایع كػبرذُ٘-تیرٓ غسُ پ٘ضت
ز:کبٕع آىسٗضترُٗ –کبٕع كػبرذُ٘-تیرٓ غسُ پ٘ضت
 -23پ٘ضت غو ٗ آٗیساُ،پیری زٗز رش،اّلیرً ریٔ ،اىیبف االضتیِ زر ٍػبٕسٓ الً ثبكتی تکٔ تکٔ ٍػبٕسٓ ٍی گرزز ایِ
ٍػبٕسات زر کساً ثیَبری ٗج٘ز زارز؟
اىق:ک٘تیص الکطب

ة:گساّتٍ٘باالضتیکً٘

ج:ضْسرً ٍبركبُ

ز:إيرزاّي٘ش

ٗ-24احسٕبی تػکیو زْٕسٓ کالژُ چٔ ٍی ثبغس؟
اىق:ترٗپ٘کالژُ

ة:پرٗکالژُ

ز:ىیسّٗ٘رى٘شیِ

ج:زضَ٘زیِ

 -25ثیَبری اپیسرٍ٘ىیس ثي٘زا زیطترٗكیک زر اثر اذتاله زر کساٍیک از پرٗتئیِ ٍبتریکص ذبرج ضي٘ىی ص٘رت ٍی
گیرز ؟
اىق:كیجریيیِ

ة:کالژُVII

د:المیىیه

ج:االستیه

-26در بدن رتیىىل به چه ترکیبی تبدیل می گردد؟
الف:رتیىبل

ة:رتیىبل فسفبت

د:کبروتىىئیدهب

ج:رتیىىئیک اسید

-27اتصبالت دسمىزیه بیه پروتئیه االستیه چه تعداد از چه وىع اسیدهبی آمیىه ایجبد می شىد؟
الف:سه لیسیه

ة:چهبرلیسیه

ج:سه هیدروکسی لیسیه

د:چهبرهیدروکسی لیسیه

 -28کراتیْ٘ضیت ٕب چگّ٘ٔ ثٔ ایجبز اىتٖبة زر پ٘ضت کَک ٍی َّبیْس؟
اىق:ثب ارائٔ آّتی ژُ ثٔ ىْل٘ضیتٖبی TH
ج :ثب ت٘ىیس IL-1 R

ة :ثب ت٘ىیس IL1
ز :ثب ت٘ىیس IFN-

 -29ضبزٗکبر آضیت ثبكتی زر ثیَبری پَلیگ٘ش چگّ٘ٔ اضت؟
ة :رض٘ة کَپيکص ایَْی زر اپی زرً
اىق :ترریت اپیسرً ت٘ضظ ضي٘ىٖبی  Tضبیت٘ت٘کطیک
ز :ایجبز اىتٖبة ٗ ترریت اپی زرً ت٘ضظ ٍبضت ضيٖب
ج:ت٘ىیس ات٘آّتی ثبزی ثر ػيیٔ آّتی ژّٖبی زضَ٘زٍٗی
 -30کساً ضبیت٘کبیِ ّقع ٍَٖتری زر پبت٘ژّس ثیَبری کٖیر ایلب ٍی َّبیس.
جIFN-:
ةTNF- :
اىقIL-4:

زIL-3 :

 -31کساً ضي٘ه ّقع اصيی زر غْبضبیی ٗ ػرضٔ آّتی ژُ ٕبیی کٔ از پ٘ضت ٗارز ٍی غّ٘س را ثر ػٖسٓ زارز؟
ز :اّسٗتيیبه ػرٗم
ج :ىْل٘ضیت B
ةٍ :بکرٗكبژ
اىق :الّگرٕبّص ضو
 -32کساً ثیَبری پ٘ضتی یک ثیَبری ذ٘ز ایَْی ٍحط٘ة َّی غ٘ز؟
ة:پَلیگ٘ش ٗىگبریص
اىق :پط٘ریبزیص
زٗ :یتگي٘
ج :زرٍبتیت آت٘پیک
 -33زیلیطیِ زرپ٘ضت ت٘ضظ چٔ ضي٘ىی ت٘ىیس ٍی غ٘ز؟
اىق :ضي٘ىٖبی اّسٗتيیبه ػرٗم ذّ٘ی
ج :ضي٘ىٖبی T

ة:ضي٘ىٖبی B
ز :کراتیْ٘ضیت
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