دستگاه پوست

تاریخ92/3/11:

زمان 30:دقیقو

تعذادسؤال39 :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1کذاِیک از جّالت زیر در ِٛرد ترغخ غذد صذیخ اضت؟
اٌفِ-بیغ ترغخ غذٖ در ٔبدیٗ ِبرپیچی غذد ػرلی کبِال غجیٗ پالضّب اضت.
ة-در غرایط ٔرِبي ِیساْ ضذیُ  ٚکٍر ِبیغ خرٚجی ػرق ٔطجت ثٗ پالضّب کّتراضت.
ج-طی آکٍیّبتیساضی(ْٛتطبثك)ِیساْ ترغخ ػرق کب٘ع ِی یبثذ.
د-طی آکٍیّبتیساضی(ْٛتطبثك) ِمبدیر ضذیُ ٚکٍر ِبیع خرٚجی ػرق افسایع ِی یبثذ.
 -2کب٘ع دِبی ٔبدیٗ پرٖ اپتیک ٘یپٛتبالِٛش ثبػث ایجبد کذاِیک از ٚاکٕػٙبی زیر در دراز ِذت ِی گردد؟
اٌف-افسایع ترغخ ِمبدیر ٘ٛرِ ْٛتیرٚترٚپیٓ
ة-ادغبَ رٔٚذ اکطیذاضی ٚ ْٛفطفریالضی ْٛضٌٍٛی در ثبفت چرثی
ج-افسایع ٚاٌمبء أمجبض ریتّیک در ػطالت اضکٍتی
د-ایجبد أمجبض ػرٚق ضطذی پٛضت ثذٌیً افسایع فؼبٌیت ضّپبتیک
 Set Point-3تٕظیُ دِب تٛضط ٘یپٛتبالِٛش در فردی کٗ در طت غّبي زٔذگی ِی کٕذ ٔطجت ثٗ فردی کٗ در آة ٚ
٘ٛای گرَ زٔذگی ِی کٕذ چگ ٗٔٛاضت؟
اٌف-ثبالتراضت

ة-پبیٕتراضت

ج -ثراثر٘طت

د-ارتجبطی ثب دِب ٔذارد

 -4ثٙتریٓ راٖ کب٘ع دِبی ثذْ در غرایطی کٗ فرد در ِذیط گرَ ٚخػک لرار گرفتٗ چٗ ِطیری اضت؟
اٌف -تبثع

ةّ٘-رفت از طریك ٘ٛا

ج -تؼریك

دّ٘-رفت ثب اجطبَ اطراف

-5تجّغ ِبیغ داخً اپیذرَ ثب لطر  2ضبٔتی ِتر تؼریف کذاَ یبفتٗ ٔػبٔٗ غٕبضی ریً اضت؟
اٌفٚ -زیکٛي

ة -ثٛي

ج-پٛضتٛي

دٔ -ذٚي

-6کذاِیک از ِٛارد زیر از ٚیژگیٙبی ٚیً)ّٔ (Whealی ثبغذ؟
اٌف-خبرظ غذیذ

ة-پالک ادِبتٛ

ج-ادَ لطّت فٛلبٔی درَ

د -پبیذاری ثیع از  48ضبػت

-7کذاِیک از ِٛارد زیر در ِٛرد ٌیکٕیفیکبضیٔ ْٛبدرضت اضت؟
اٌف-ثرٚز در زِیٕٗ خبرظ ِذا َٚپٛضتی
ج -تیرٖ غذْ پٛضت

ة -لطٛر غذْ پٛضت
د -از ثیٓ رفتٓ خطٛط ضطذی پٛضت

 -8ثیّبری ثٗ دٔجبي کّٛتراپی دچبر یک خط فرٚرفتٗ ػرظی در ٔبخٓ غذٖ اضتٔ .بَ ایٓ یبفتٗ چیطت؟
ةBeau′s line-

اٌفMee′s line -

دPitting-

جOnycholysis-

-9کذاِیک از ِٛارد زیر از اجسای یبفتٗ پٛئی کیٍٛدرِی ّٔی ثبغذ؟
اٌف -آترٚفی

ة -تالٔژکتبزی

د-پٛضتٛي

ج٘ -یپرپیگّبٔتبضیْٛ

 -10کذاِیک از اختالالت زیر ثذٌیً تکٛیٓ ٔبٕ٘جبر ػرٚق ٌٕفبٚی پٛضت اضت؟
اٌفNevous Flammeus -

ةPort Wine stain -

جPiebaldism -

دCystic Hygromas -

 -11کذاِیک در تػکیً ٚرٔیکص کبزئٛز ِػبرکت ٔذارد؟
اٌف -ترغذبت اپٛکریٓ

ة -پری درَ

ج -ترغذبت ضجبضٗ

د -الٔگٛ

 -12در صٛرت پیٔٛذ اکتٛدرَ ضطذی کف دضت ثٗ ٔبدیٗ ضر ِػخصبت پٛضت تػکیً غذٖ ثٗ چٗ صٛرت اضت؟
اٌف -دارای غذٖ ضجبضٗ

ة -فبلذ فٌٛیکٛي ِٛ

ج -فبلذ غذٖ ػرق

د -دارای خطٛط کف دضت

ِّٙ -13تریٓ  APCدرَ کذاَ اضت؟
ةB cell -
اٌفDC -

دِ -بکرٚفبژ

جMast cell -

 -14کذاَ ضبیتٛکبیٓ اٌتٙبثی تٛضط ضٌٍٙٛبی کراتیٕٛضیت تٌٛیذ ِی غٛد؟
جTNF-α -
ةIL-1 -
اٌفIL-6 -
 -15کذاَ پرٚتئیٓ خبصیت ظذ اٌتٙبثی دارد؟
ة -دیفٕطیٓ
اٌفIL-1Rα -

جIL-8 -

 -16کذاَ ضٍٛي ِمیُ در پٛضت در ایّٛٔٛپبتٌٛٛژی کٙیر غرکت ٔذارد؟
جٛٔ -ترٚفیً
ة -پالضّبضً
اٌفِ -بضت ضً
 -17در ثرٚز کذاَ ثیّبری پٛضت آٔتی ثبدی ٔمػی ٔذارد؟
ة -پّفیگٛش ٌٚگبریص
اٌف -کٙیر
 -18دیفٕطیٓ چٗ ٚیژگی دارد؟
اٌف -آٔتی ثیٛتیک طجیؼی اضت.
ج -کّٛکبیٓ اضت .

دIL-8 -
د -کبتبٌیطیذیٓ
دٌٕ -فٛضیت ٘بی T

ج -پطٛریبزیص
ة -ضبیتٛکبیٓ اضت.
د -فبکتٛر رغذ ضٍٛي اضت.

 -19خطٛط ٚاثطتگی جس ٚوذاِیه از خطٛط پٛضتي زیر ٘طتٕذ ؟
اٌف -خط ٘بي اٌگٛي ضطذي

ة -خط ٘بي أؼطبف

ج -خط ٘بي چیٓ  ٚچرٚک

د -خط ٘بي اصطىبن

د -پّفیگٛش فٌٛیبضئٛش

 -20خطٛط اضتریب در ّ٘ٗ ِٛارد زیر دیذٖ ِي غٔٛذ ثجس؟
ة -ثٍٛؽ

اٌف -دبٍِگي

د -پیگّبٔتبضیْٛ

جِ -صرف طٛالٔي ِذت وٛرتیىٛاضترٚئیذ
 -21ضٌٍٙٛبی الٔگر٘بٔص ػّذتبً در ارتجبط ثب کذاَ ضٍٛي ٘طتٕذ؟
اٌفِ -بکرٚفبژ

ج -فیجرٚثالضت

ةٌٕ -فٛضیت تی

دٛٔ -ترٚفیً

-22أتٙبي ػصجي آزاد در پٛضت وذاِیه از ضٌٍٙٛبي زیر را تذریه ِي وٕذ؟
اٌفِ -بضت ضً

جٌٕ -فٛضیت

ةِ -بورٚفبژ

د -فیجرٚثالضت

 -23وذاِیه از رغتٗ ٘بي زیر در اطراف ػرٚق خٔٛی دیذٖ ِي غٛد؟
اٌف -اوطي تبالْ

ة -والژْ تیپ یه

ج -والژْ تیپ ضٗ

د -االٔٛئیٓ )(Elaunin

 -24ضٌٍٙٛبي صبف ثب ضیتٛپالضُ رلیك در وذاِیه از گیرٔذٖ ٘بي ػصجی وٛرپٛضىٛالر زیر ِػب٘ذٖ ِي غٛد؟
اٌف -پبضیٕي

جِ -بزٔٚي

یٕي
ة -راف

دِ -بیطٕر

 -25در ِٛردٔبخٓ کذاَ گسیٕٗ درضت اضت؟
اٌفِ -بتریکص غکّی ّ٘بْ صفذٗ ٔبخٓ اضت.
ة -ویٛتیکٛي کراتیٓ ٔرَ اضت.
جِ -بتریکص ِیبٔی تب ِب٘ک اداِٗ دارد.
دِ -ب٘ک در أگػت اٚي پررٔگتر اضت.
-26وذاِیه از ػٕبصر زیر در ْٚتیغٗ غفبف )ٔ (Lamina lucidaبدیٗ غػبء لبػذٖ اي ٘طت؟
اٌف -تٛٔٛفیجریٍٙب )(Tonofibrils
ة -رغتٗ ٘بي لالة غٔٛذٖ )(Anchoring fibrils
ج -رغتٗ ٘بي اوطي تبٌٓ )(Oxytalan fibers
د -والژْ ٔٛع چٙبر )(Collagen fibers IV
 -27ثیػتریٓ ِمذار والژْ پٛضت ِتؼٍك ثٗ وذاِیه از أٛاع آْ اضت؟
اٌفٛٔ -ع یه

ةٛٔ -ع ضٗ

جٛٔ -ع چٙبر

دٛٔ -ع ٘فت

 -28گیرٔذٖ ػصجي آزاد )ِ (Free nerve endingجبٚر وذاِیه از ضٌٍٙٛبي زیر صفذٗ پٕٙی را تػکیً ِیذٕ٘ذ ؟
ايفِ -بورٚفبژ

ة -فیجرٚثالضت

جِ -بضت ضً

دِ -رکً

-29در ِٛرد اپیذرَ وذاَ گسیٕٗ صذیخ اضت؟
اٌف -ضٌٍٙٛبي طجمٗ لبػذٖ اي تٛضط پٍٙبي ثیٓ ضٌٍٛي ِذىُ ثٗ یىذیگر ِتصً غذٖ أذ.
ة -طجمٗ غفبف در رٔگ آِیسی ثبزٚفیٍیک ِیػٛد .
ج Odland body-در طجمٗ خبر دار دیذٖ ِي غٛد.
د -ضٌٍٙٛبي الٔگر ٘بٔص ِٕػبء ػصجي دارد.
 -30در ِٛرد خطٛط  Kraissl , Langerوذاَ گسیٕٗ صذیخ اضت؟
اٌف Kraissl -ایٓ خطٛط را در جطذ ٔػبْ داد.
ة -خطٛط الٔجر در أذاِٙبی ثبالیی  ٚپبییٕی ثصٛرت طٌٛی ٘طتٕذ.
ج -اگر ثرظ جرادي در اِتذاد خطٛط  Langerثبغذ ِیساْ ثبفت جٛغگب٘ي ثٗ دذالً ِي رضذ.
د -خطٛط  Kraisslثب خطٛط ِفصٍي ِطبثمت دارد.
 -31ثیّبری ثب غکٕٕذگی  ٚلبغمی غکً ثٛدْ ٔبخٓ ثٗ درِبٔگبٖ پٛضت ِراجؼٗ ّٔٛدٖ اضت،کّجٛد چٗ ػٛاٍِی در ایجبد ایٓ
دبٌت دخبٌت دارٔذ؟
اٌف-کّجٛد رٚی-آ٘ٓ

ة-کّجٛد آ٘ٓ-اضیذآِیٕٗ ضٌٛفٛر دار

ج-کّجٛد ضٍٕی-َٛکّجٛد رٚی

د-کّجٛد ضٍٕی-َٛآ٘ٓ

-32فرَ ضبدٖ اپیذرٌِٛیس ثٍٛزا در اثر چٗ ػبٍِی ایجبد ِی غٛد؟
اٌفٔ-مص در کالژْ تیپVII

ة-افسایص سٌتس کالژى تیپVII

جً-قص در کراتیيV

د-افسایص سٌتس کراتیيV

-33ثرای ثیوبری کَ دارای پسودوگساًتوهب االستیکوم هی ثبضد از ًبحیَ گردى ثیوپسی اًجبم ضدٍ است در گسارش
پبتولوژی ضبخص تریي یبفتَ چَ هی ثبضد؟
الف-جوع ضدى الیبف االستیي و رسوة کلسین

ة-تکَ تکَ ضدى االستیي وکالژى

ج-از ثیي رفتي االستیي

د -هطبُدٍ پرواالستیي

-34تغییرات رًگ پوست در کدام هورد از هوارد ذیل هطبُدٍ ًوی ضود؟
الف-ثبرداری

ة-ثیوبری آدیسوى

-35استحکبم هو پستبًداراى ثَ چَ عواهلی ثستگی دارد؟
الف-پیوًدُبی دی سولفیدی در پروتئیي  -αکراتیي
ة -پیوًدُبی دی سولفیدی در پروتئیي  -βکراتیي
ج-پیوًدُبی ُیدروژًی در سبختبرُبی صفحبت چیي دار ثتب
د-پیوًدُبی پپتیدی در واحدُبی اسیدآهیٌَ تطکیل دٌُدٍ آى

ج-آلجیٌین

د-ثیوبری کوضیٌگ

-36کدام یبفتَ در تفکیک کبروتيهی از یرقبى در درهبًگبٍ اُویت دارد؟
الف-زرد ثودى کف دست وپب

ة -اسکلری چطن سفید ثبضد.

ج-اسکلری چطن زرد ثبضد.

دً-ووًَ ادرار پررًگ ثبضد.

-37کوجود کدام آًسین سجت ثروز پورفیسی اریتروپوئتیک هی گردد؟
الف-فروضالتبز

ة -پروتوپورفیریٌوژى اکسیداز

ج ALA-ضٕتبز

د-اٚرٚپٛرفیریٕٛژْ دکرثٛکطیالز

-38ثیّبر  18ضبٌٗ ای از طرف ِرکس ٔگٙذاری از کٛدکبْ ػمت افتبدٖ ثٗ درِبٔگبٖ فرضتبدٖ غذٖ کٗ دارای ِػکالت
پٛضتی ثٛدٖ  ٚتأخیر در ترِیُ زخُ تٛضط ضرپرضت گسارظ ِی گردد،کذاَ ِٛرد ریً ثرای ایٓ فرد ِطرح اضت؟
اٌف -کّجٛد رٚی

ة-افسایع رٚی

ج-کّجٛد ضٍٕیَٛ

ج-افسایع ضٍٕیَٛ

-39کذاَ ٚیتبِیٓ در ضٕتسگٍیکٛپرٚتئیٓ  ٚپرٚتئٛگٍیکبز٘ب ٔمع دارد؟
ةٚ-یتبِیٓE

اٌفٚ-یتبِیٓ A

پاسخنامو دستگاه پوست 92/3/11
سؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

کلید
ب
الف
الف
ج
ب
د
د
ب
د
د
الف
الف
الف
ب
الف
ج
ج
الف
ج
د

سؤال
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

کلید
ب
الف
ج
الف
ج
ب
الف
د
الف
ج
ب
ج
ب
د
الف
ب
الف
الف
الف

جٚ-یتبِیٓB

ٚیتبِیٓC

