
 

بولقلا  نئمطت  هللاركذب  الا 

يكشزپ شزومآ  نامرد و  تشادھب ، ترازو   

 

( ینیلاب یژولونومیا  یژرلآ و  )
نمهب 1396

بلطواد  تاصخشم 
 : يگداوناخ مان  102مان و   : تالاوس دادعت 

 : تراك 19هرامش  تاحفص : دادعت   
 : يیوجشناد ھقیقدهرامش   120 يیوگخساپ :  نامز   

 

 

 

 

 

 

 : مهم تاركذت 
.دامن باختنا  تسا  نكمم  خساپ  نيرتهب  هك  ار  يا  هنيزگ  اهنت  لاوس  ره  يارب  - 

.درادن  يفنم  هرمن  نومزآ  نيا  - 
هورگ فورح  اب  ار  دوخ  همانخساپ  هورگ  فورح  هداد و  رارق  يسررب  دروم  تقد  هب  تاحفص  تالاوس و  دادعت  رظن  زا  ار  تالاوس  هچرتفد  ييوگخساپ ، عورش  زا  لبق  - 

يضارتعا هنوگ  چيه  نومزآ  ناياپ  زا  سپ  تروصنيا  ريغ  رد  .ديهد  عالطا  هسلج  نيلوئسم  هب  لاكشا  هنوگره  دوجو  تروص  رد  .ديهد  تقباطم  فلا و ب )  ) هچرتفد
.دش دهاوخن  هتفريذپ 
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دادعت 100)  ) ینیلاب یژولونومیا  یژرلآ و 

؟۱) دنتسه  Stem cell factor هدنریگ ریز ، یاهرکرام   CD زا کیمادک 

 

( CD69فلا
CD117ب)
CD132ج)
CD154د)

(۲: زجب دنتسه   (Pro inflammatory) یباهتلا شیپ  تیصاخ  یاراد  ریز  یاه  نیاکوتیاس  همه 

 

( IL-10فلا
IL-12ب)
IL-17ج)
IL-18د)

(۳: زجب دنوش ، یم  بوسحم   bacterial killing defect ریز دراوم  همه 

 

( Chronic granulomatous diseaseفلا
Wiskott-Aldrich syndromeب)
Chediak-Higashi syndromeج)
Specific granule deficiencyد)

؟۴) دوش یم  یرامیب  بجوم  ریز  یاهلولس  زا  کیمادک  رد  یمیزنآ  صقن  هشوگ  یرامیب  رد 

 

( لیفورتونفلا
تیسوفنل Bب)
تیسوفنل Tج)
ژافورکامد)

؟۵) دنتسه ریز  یاهلولس  زا  کیمادک  ءزج  دبک  رفپوک  یاهلولس 

 

( کیتیردندفلا
ژافورکامب)
لیفورتونج)
Tد) تیسوفنل

؟۶) دوش یمن  هدید  ریز  میالع  زا  کیمادک  نوترتن  یرامیب  رد 

 

( Barrier dysfunctionفلا
Erythrodermaب)
Hyper IgMج)
Food allergyد)
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(۷: زجب دنراد  یلصا  شقن  اهنیکولرتنیا  همه   T helper II یاهلولس کیرحت  رد 

 

( IL13فلا

IL1ب)

IL4ج)

IL5د)

رودـیرتسا۸) ینیلاب  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  لبق ، هام  زا 3  راد  ادص  سفنت  هنازور و  هاگهگ  یاه  هفرـس  زا  تیاکـش  اب  یا  هلاس  رتخد 13 
؟ تسا مادک  یو  یارب  صیخشت  نیرت  لمتحم  .دراد  یمد 

 

( Asthmaفلا
Croupب)
Vocal cord dysfunctionج)
Foreign body aspirationد)

داهنشیپ۹) یریگشیپ  یارب  دراوم  همه  .دهد  یم  ناشن  ار  تیام  هب  تیساسح  کیرپ  تست  تسا  هدرک  هعجارم  هنابـش  یاه  هفرـس  اب  یکدوک 
: زجب دوش  یم 

 

( باوخفلا لیاسو  نتسش 
روخبب) زا  هدافتسا 
قاتاج) زا  شرف  ندرک  جراخ 
رادزخد) یاهکسورع  نتسش 

(۱۰: زجب  ، دنا حیحص  دراوم  همه  هبرگ  یاهنژرلآ  دروم  رد 

 

( .درادفلا یراگدنام  ناملبم  شرف و  رد  یژرلآ 
.دنرادب) نورکیم  ریز 5  زیاس  بلغا 
.تساج) هبرگ  راردا  نژرلآ ، یلصا  عبنم 
.تساد)  fel d1 عیاش نژرلآ 

ینیب۱۱) لخاد  یرپسا  مادـک  .تسا  هدرک  هعجارم  کیژرلآ  تینیر  نامرد  تهج  بولطمان  دـنق  لرتنک  اب  نیریـش  تباید  هب  التبم  هلاس  مناخ 25 
؟ تسا بسانم  ناشیا  یارب 

 

( Beclomathasoneفلا
Triamcinoloneب)
Mometasoneج)
Flunisolideد)

ریز۱۲) هیـصوت  مادـک  رامیب  نیا  رد  حـجرا  نامرد  .تسا  هدرک  هعجارم  مشچ  شراخ  شزیر و  کشا  ررکم ، هسطع  ینیب ، شزیربآ  اب  هلاـس  رسپ ۸ 
؟ تسا

 

( nasal fluticasoneفلا
nasal ipratropium bromideب)
occular fluticasoneج)
occular olopatadineد)
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یاه۱۳) هتفای  زا  کیمادک  تسا  هدش  ماجنا  هنیاعم  لاح و  حرش  یسررب  رد  هتـشاد و  هعجارم  اه  هنوگ  هیحان  رد  تیتامرد  تاعیاض  اب  یراوخریش 
؟ دشاب یم  کیپوتا  کیتامرد   major مئالع ءزج  ریز 

 

( xerosisفلا
ناگرومب) یند  طوطخ 
الابج)  IgE

شراخد)

(۱۴: زجب تسا  ریز  یاه  مسیناکم  همه  ساسا  رب  کیپوتآ  تیتامرد  نارامیب  رد   Vitamin D زیوجت

 

( شیازفا barrier Functionفلا
دیئورتساب) هب  زاین  شهاک 
یبورکیمج) دض  رثا  شیازفا 
یاهلولس Tد) رد  نیکوتیس  همجرت  راهم  شیازفا 

یصاصتخا۱۵)  IgE شیامزآ کیرپ و  تست  .تسا  هدـش  یـسکالیفانآ  کوش  هب  کوکـشم  مئالع  راچد  روبنز  شین  زا  دـعب  یرامیب  لبق  هتفه  ود 
؟ تسا حیحص  یا  هیصوت  هچ  .تسا  یفنم  ود  ره  یمرس 

 

( هتفهفلا زا 4-6  دعب  تست  رارکت 
.تساب) هدوبن  یسکالیفانآ  شنکاو  هک  رامیب  هب  نداد  نانیمطا 
.تساج) هدوب  لاگاووزاو  شنکاو  دایز  لامتحا  هب 
روبنزد) فلتخم  عاونا  اب  شلاچ  تست  ماجنا  هب  هیصوت 

؟۱۶) دوش یم  یپارتونومیا  هب  هیصوت  روبنز  شین  اب  سامت  زا  دعب  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد 

 

( .تسافلا هدش  مداویژنآ  ریهک و  راچد  هک  یا  هلاس  کدوک 8 
.تساب) هدش  گرزب  یعضوم  شنکاو  راچد  هک  یا  هلاس  کدوک 12 
.تساج) هدش  کیمتسیس  کیسکوت  شنکاو  راچد  لسع  یاهروبنز  مجاهت  زا  دعب  هک  یرادودنک 
.تساد) هدش  سفن  یگنت  ریهک و  راچد  هک  یرامیب 

قوف۱۷) هتفای  .دنک  یم  هجوت  بلج  رامیب  دنلب  رایسب  یاه  هژم  هنیاعم  رد  دوش ، یم  عاجرا  امش  هب  یمشچ  یژرلآ  لامتحا  اب  یا  هلاس  تفه  رـسپ 
؟ دوش یم  هدید  یمشچ  یاه  یژرلآ  زا  کیمادک  رد 

 

( Allergic conjunctivitisفلا
Vernal keratoconjunctivitisب)
Atopic keratoconjunctivitisج)
Giant papillary conjunctivitisد)

یو۱۸) یدوبهب  دنور  رد  یریثات  یلامتحا  یاز  یژرلآ  ییاذغ  داوم  زا  بانتجا  هک  هتشذگ  هام  زا 3  یریهک  تاعیاض  تیاکش  اب  هلاس  یاقآ 35  رامیب 
تامادـقا زا  کیمادـک  .دـشاب  یم  دـیدش  شراخ  اب  هارمه  هدوب و  تعاس  زا 48  رتمک  یریهک  تاـعیاض  تدـم  .تسا  هدرک  هعجارم  هتـشادن ،

؟ دشاب یم  یرورض  رتمک  هدربمان  تهج  ریز  یصیخشت 

 

( CBC (diff)-ESRفلا
یدبکب) درکلمع  یاه  تست 
یدیئوریتج) یاه  یداب  یتنآوتا 
یژرلآد) یتسوپ  تست 
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یسپویب۱۹) رد  .دنام  یم  یقاب  تعاس  زا 72  رتشیب  تاعیاض  زا  مادک  ره  رامیب  هتفگ  هب  .تسا  هدومن  هعجارم  ینالوط  یریهک  تاعیاض  اب  یمناخ 
یو نامرد  یارب  کیمتسیس  دیئوکیتروکوکولگ  عورش  زا  لبق  ریز  یاهوراد  مامت  .دوش  یم  هدید  یدیئونوربیف  زورکن  اب  یلولس  حاشترا  تسوپ 

: زجب دوش  یم  هیصوت 

 

( نیسفلا یشلک 
نیروپسولکیسب)
نوسپادج)
نیکورلکد) یسکوردیه 

یگنت۲۰) تالمح  تیاکش  اب  تسا  هدوب  یگدرسفا  دض  یاهوراد  نامرد  تحت  هک  لبق  لاس  زا 2  یقلخ  تالالتخا  هقباس  اب  هلاس  مناخ 45  رامیب 
هدش هدروخ  یاذـغ  هب  یطابترا  قوف  تالمح  .تسا  هدرک  هعجارم  تسا  هداتفا  قافتا  راب  هتشذگ 2  هام  یط 4  رد  هک  نوخراشف  تفا  سفن و 

؟ دشاب یم  رتدیفم  یدعب  یلامتحا  هلمح  ماگنه  رد  هدربمان  یرامیب  صیخشت  یارب  ریز  تامادقا  زا  کیمادک  .تسا  هتشادن 

 

( یریگ IgE Totalفلا هزادنا 
امسالپب) نیماتسیه  یریگ  هزادنا 
امسالپج) زاتپیرتاتب  یریگ  هزادنا 
یمرسد) گولوتا  یتسوپ  تست 

حیحـص۲۱) ریز  تامادقا  مامت  رامیب  تاجن  یارب  .تسا  هدش  یـسکالیفانآ  کوش  مئالع  راچد  دـعاس ، هیحان  رد  روبنز  شزگ  لابندـب  یناوج  یاقآ 
: زجب تسا 

 

( نیرفن 1/10,000فلا یپا  رتیل  یلیم  ینالضع 0.3-0.5  قیرزت 
شزگب) لحم  زا  رتالاب  هکینروت  نتسب 
نیرفن 1/10,000ج) یپا  رتیل  یلیم  یدیرو 0.25  قیرزت 
شزگد) لحم  رد  نیرفن 1/10,000  یپا  رتیل  یلیم  ینالضع 0.2  قیرزت 

شراخ و۲۲) هدرتسگ و  ریهک  بت ، راچد  هتشذگ  زور  زا  صخشمان ، کیتویب  یتنآ  فرصم  لبق و  هتفه  یسفنت 2  تنوفع  هقباس  اب  یا  هلاس  رسپ 3 
: زجب دنراد ، کدوک  نیا  شنکاو  داجیا  رد  یدایز  لامتحا  ریز  یاهوراد  همه  .تسا  هدش  تسد  چم  درد 

 

( نیسیامورتیزآفلا
لوزاسکومیرتوکب)
نیلیسج) یسکومآ 
رلکافسد)

؟۲۳) دراد تیساسح  ریز  دراوم  زا  کیمادک  هب  الامتحا  رامیب  نیا  .تسا  هدش  شوگ  ولگ و  شراخ  راچد  یبالگ  بیس و  ندروخ  زا  دعب  یرامیب 

 

( ناغفلا تخرد 
دیوگرب) هچتخرد 
نمچج)
ودرگد) تخرد 

؟۲۴) تسا رتشیب  ریز  یاهاذغ  زا  کیمادک  هب  یژرلآ  یرادیاپ  لامتحا 

 

( مدنگفلا
ریشب)
یهامج)
غرمد) مخت 
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؟۲۵) دوش یم  اذغ  شلاچ  سپس  اذغ و  فذح  هب  هیصوت  ریز  دراوم  زا  کیمادک  رد 

 

( یسکالیفانآفلا
زاتکالب) دوبمک 
یزارکنسویدیاج) شنکاو 
یلولسد) هطساو  اب  یاهشنکاو 

.دوش۲۶) یم  قیرزت  لحم  رد  شراخ  یمک  کاندرد و  مروت  راچد  نیلوسنا  قیرزت  راب  ره  زا  سپ  .تسا  نیلوسنا  اب  نامرد  تحت  یا  هلاـس  رسپ ۱۶ 
: زجب دشاب ، رثوم  شنکاو  نیا  شهاک  رد  دناوت  یم  ریز  تامادقا  همه 

 

( قیرزتفلا راب  ره  زا  لبق  نیزیرتس  زیوجت 
فلتخمب) یاه  لحم  رد  قیرزت  زود و  ره  میسقت 
نیلوسنا lenteج) هب  یفرصم  نیلوسنا  رغت 
زودد) یجیردت  شیازفا  سپس  موس و  کی  هب  نیلوسنا  زود  شهاک 

نوسکایرتفس۲۷) تفایرد  دیدناک  هدش و  یرتسب  ینومونپ  تلع  هب  دراد  نیلیس  ینپ  قیرزت  لابند  هب  یسکالیفانآ  هقباس  هک  یا  هلاس  مناخ 25 
؟ تسیچ یدعب  بسانم  مادقا  .تسا  هدش  یفنم  نیلیس  ینپ  یتسوپ  تست  رضاح  لاح  رد  .دشاب  یم 

 

( نوسکایرتفسفلا زیوجت 
نوسکایرتفسب) اب  یتسوپ  تست 
نوسکایرتفسج) اب  هلحرم  هب  هلحرم  شلاچ 
نوسکایرتفسد) اب  ییادز  تیساسح 

؟۲۸) تسا رثوم  اه  تیسوکل  یسکاتومک  رد  اه  نیرتوکول  زا  کیمادک 

 

( LTB4فلا
LTC4ب)
LTD4ج)
LTE4د)

تاعیاض۲۹) تسوپ  هنیاعم  رد  .تسا  هدومن  هعجارم  مکـش  ناپ  یپمارک  یاهدرد  بلق ، شپت  گنیـشالف ، شراـخ ، تـالمح  تلع  هب  یراـمیب 
زا رتشیب  مرس  لاتوت  زاتپیرت  هدش  ماجنا  شیامزآ  رد  .دیامن  یم  داجیا  ار  یریهک  تارغت  راشف  رثا  رد  هک  دراد  دوجو  هتنامگیپ  لوپاپ  ولوکام و 

تیسوتسام یاه  لولس  زا  یعمجت  یاه  نویـسارتلیفنا   ، ناوختسا یسپویب  رد  و  تسا  ( 10.7 ng/ml رتمک یعیبط  رادقم   ) 20 ng/ml
؟ دشاب یم  حیحص  رامیب  نیا  دروم  رد  هنیزگ  مادک  .تسا  هدش  شرازگ 

 

( .تسافلا رتشیب  یپوتآ  دارفا  رد  یرامیب 
.درادب) یلیماف  عویش  یرامیب 
.تساج) غولب  نس  زا  دعب  نآ  زورب 
.درادد) یرتشیب  عویش  رکذم  سنج  رد 

(۳۰: زجب تسا  ریز  یاه  هنیزگ  همه  لماش  نآ  تلع  هب  گرم  ای  مسآ و  دیدشت  رطخ  لماوع 

 

( هتشذگفلا لاس  کی  رد  ناتسرامیب  رد  ندش  یرتسب  هقباس  راب  کی 
هامب) ره  رد  لماتوبلاس  یرپسا  هاگتسد  ود  زا  رتشیب  فرصم 
هداوناخج) رقف 
لکلاد) فرصم 
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(۳۱: زجب تسا  ریز  دراوم  همه  لماش  مسآ  یرامیب  مظنم  شیاپ  یبایزرا و 

 

( هدننکفلا لرتنک  نامرد  عورش  زا  لبق  مسآ  تدش  قیقد  یبایزرا 
ینیلابب) یاه  هناشن  ندناسر  لقادح  هب  اب  مسآ  لرتنک  نازیم  یبایزرا 
یرامیبج) لرتنک  رظن  زا  نامرد  هب  خساپ  نازیم 
رامیبد) بوخ  لرتنک  هب  ندیسر  ات  راب  کی  هام  ره 3-6  مظنم  هعجارم 

هدش۳۲) لزنم  رد  سخ  سخ  هفرس و  راچد  یگدروخامرـس  تلع  هب  هتـشذگ  تعاس  زا 2  تسا ، مسآ  راچد  لبق  لاـس  زا 3  هک  یا  هلاس  کدوک 6 
یم هیصوت  رامیب  هداوناخ  هب  ریز  ینامرد  تامادقا  همه  ماجنا  .تسا  هتشاد  لبق  هام  رد 9  سناژروا  رد  ندش  یرتسب  هقباس  رابکی  رامیب  .تسا 

: زجب دوش 

 

( لوافلا تعاس  یارب  رابکی  هقیقد  ره 20  لوماتوبلاس  قاشنتسا 
دشابب) زاین  لوماتوبلاس  ررکم  قاشنتسا  همادا  هب  هچنانچ  جلاعم  کشزپ  هب  عالطا 
زورج) راهچ  تدم  هب   (1-2 mg/Kg) نولوزیندرپ فرصم 
سناژرواد) هب  یروف  هعجارم 

؟۳۳) دراد ناکدوک  رادیاپ  مسآ  داجیا  رد  یرتمک  شقن  ریز  کسیر  یاهروتکاف  زا  کیمادک 

 

( نیدلاوفلا مسآ 
امزگاب)
یقاشنتساج) یاه  نژرلآ  هب  تیساسح 
یکاروخد) یاه  نژرلآ  هب  تیساسح 

راب۳۴) هقباس 2  .تسا  هدرک  هعجارم  دوش ، یم  دـیدشت  یگدروخامرـس  ره  اب  هک  بوانتم  سخ  سخ  نمزم و  هفرـس  هقباس  اب  یا  هلاس  رسپ 10 
.درادن یرگید  هجوت  لباق  هتکن  دوش ، یم  عمس  اه  هیر  رد  هک  هدنکارپ  سخ  سخ  زج  ینیلاب  هنیاعم  رد  .دراد  یـسفنت  لکـشم  تلع  هب  یرتسب 

؟ تسا تیولوا  رد  رامیب  نیا  یارب  ریز  یصیخشت  تامادقا  زا  کیمادک  ماجنا 

 

( هنیسفلا هسفق  یفارگ 
هنیسب) هسفق  نکسا  یت  یس 
قرعج) تست 
یرتموریپساد)

زا۳۵) کیمادک  .دراد   FEV1= 70% سفنت هیلوا  تست  رد  دوب ، هدرک  هعجارم  شیپ  هاـم  زا 3  هنابش  یاه  هفرـس  هقباس  اب  هک  یا  هلاس  رتخد 12 
؟ تسا تسرد  یو  دروم  رد  ریز  یاه  هرازگ 

 

( .فلا مینک یم  عورش  ار  نامرد  یو  یارب  دراد و  دوجو  مسآ  لامتحا 
.ب) میهد یم  ماجنا  لوماتوبلاس  اب  شلاچ  رامیب  یارب  دراد و  دوجو  مسآ  لامتحا 
.ج) مینک یم  هیصوت  یرادرب  ریوصت  یاه  یسررب  درادن و  دوجو  مسآ  لامتحا 
.د) میهد یم  ماجنا  لس  رظن  زا  یسررب  درادن و  دوجو  مسآ  لامتحا 

؟۳۶) دشاب یم  نیغلاب  رد  مسآ  فیعض  لرتنک  تلع  نیرتعیاش  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

( ورادفلا شریذپ  مدع 
نیرپسآب) فرصم 
یدیئوریترپیهج)
دیدشد) تیزونیسونیر 
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هدومن۳۷) هعجارم  امـش  هب  مئالع  ندش  رتدب  تلع  هب  هدوب   Low dose ICS اب نامرد  تحت  هک  مسآ  یلبق  هقباس  اب  یگلماـح  هام 2  رد  یمناخ 
یگنت تلع  هب  راب  هتشذگ 3  هتفه  یط  رد  هدش و  رادیب  باوخ  زا  هنابـش  هفرـس  تلع  هب  راب  هتـشذگ 3  هام  یط  رد  هک  دنک  یم  زاربا  یو  .تسا 

؟ تسا رت  بسانم  نامرد  همادا  یارب  داهنشیپ  مادک  .تسا  هتشاد   SABA هب زاین  هنازور  سفن 

 

( زود ICSفلا شیازفا 
ندومن LABAب) هفاضا 
نیرتوکلج) یتنآ  ندومن  هفاضا 
هب OCSد)  ICS لیدبت

زور۳۸) یط  رد  هدش و  هنابش  هلمح  راچد  راب  لبق 3  هام  زا  هدوب   Low dose ICS اب نامرد  تحت  هک  لبق  لاس  زا 2  مسآ  هقباس  اب  هلاس  رامیب 40 
؟ تسا حجرا  یو  یارب  یداهنشیپ  یاه  نامرد  زا  کیمادک  دیامن .  یم  هدافتسا  سفن  یگنت  عفر  یارب  لوماتوبلاس  زا  راب  یا 3-4  هتفه  زین 

 

( High dose ICSفلا
Low dose ICS + LABAب)
Low dose ICS + Anti cholinergicج)
Low dose ICS + Anti leukotrianeد)

زا۳۹) دعب  تعاس  دنچ  فعض  ساسحا  سفن و  یگنت  زرل ، بت ، تیاکـش  اب  تسا  هدش  چراق  دیلوت  شرورپ و  لوغـشم  یگزات  هب  هک  یناوج  مناخ 
؟ تسا رادروخرب  یرتشیب  شزرا  زا  یو  یرامیب  صیخشت  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک  .تسا  هدومن  هعجارم  امش  هب  هنازور  راک  عورش 

 

( هدشفلا هتخانش  نژ  یتنآ  اب  سامت  لاح  حرش 
هیرب) رد   HRCT یفارگویدار و یاه  هتفای 
رامیبج) یرتموریپسا  یاه  هتفای 
مرسد) رد  کیژولونومیا  یاه  هتفای 

؟۴۰) دوش هیر  زوتامولونارگ  باهتلا  داجیا  ببس  دناوت  یم  ریز  داوم  زا  کیمادک  اب  ینالوط  سامت 

 

( زوکیلیسفلا
مویلیربب)
زوتسبزآج)
گنسد) لاغز 

؟۴۱) تسا رتشیب  کیپ  یتآ  مویرتکابوکیام  اب  هیر  یریگرد  کسیر  ریز  لغاشم  زا  کیمادک  رد 

 

( یربفلا گنس  رگراک 
یجاسنب) رگراک 
یزاسج) یتشک  رگراک 
ولیسد) رگراک 

هب۴۲) تبون  هتشذگ 3  لاس  یط  رد  تسا   LABA یرپسا دیامورب و  مویپارتارپیا  یرپسا  اب  نامرد  تحت  هک   COPD هقباس اب  یا  هلاس  رامیب 70 
؟ تسا رت  بسانم  یو  یارب  داهنشیپ  مادک  .تسا  هدش  یرتسب  ناتسرامیب  رد  سفن  یگنت  هلمح  تلع 

 

( یلبقفلا نامرد  همادا 
زود LABAب) شیازفا 
یقاشنتساج) دیئورتسا  ندومن  هفاضا 
یکاروخد) دیئورتسا  ندومن  هفاضا 

7 ?? 19

www.konkur.in

forum.konkur.in



هدیدرگ۴۳) یرتسب  ناتـسرامیب  رد  ویتکادورپ  هفرـس  سفن و  یگنت  ررکم  تالمح  لیلد  هب  راگیـس  ندیـشک  ینالوط  هقباس  اب  یا  هلاس  یاقآ 65 
دات یرتسب  تالمح  شهاک  یارب  ریز  دراوم  مامت  زیوجت  .دشاب  یم   FEV1/FVC 68% , FEV1 45%  هدش ماجنا  یرتموریپسا  رد  .تسا 

: زجب دنا  هدش 

 

( هنالاسفلا ازناولفنآ  نسکاو 
هناهامب) یقیرزت  نیلیس  ینپ 
هنازورج) نیسیامورتیزآ 
یقاشنتساد) دیئورتسا 

(۴۴: زجب تسا  تسرد  ریز  یاه  هنیزگ  همه  ، (Pulmonary hypertension) یویر نایرش  راشف  شیازفا  رد 

 

( تسار و Cor Pulmonaleفلا نطب  ییاسران  داجیا 
یمسکوپیهب) داجیا  بلق و  داد  نورب  شهاک 

تحارتساج) رد  هویج  رتم  یلیم  زا 15  رتالاب  یویر  نایرش  راشف 
قاچد) یلیخ  ناکدوک  رد  تسار  نطب  ییاسران  داجیا 

.دوش۴۵) یم  هدید  هفرط  ود  پیلوپ  ینیب  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  ههام  دنچ  ینیب  نمزم  شزیربآ  یگتفرگ و  زا  تیاکش  اب  یا  هلاس  رسپ 5 
؟ تسا مادک  یو  یارب  صیخشت  نیرت  لمتحم 

 

( SAMTER syndromeفلا
Cystic fibrosisب)
Chronic rhinitisج)
Chronic sinusitisد)

ریز۴۶) یوراد  مادکزیوجت  .تسا  هدرک  هعجارم  هتـشذگ  زور  زا  ینیب  شزیربآ  بت و  هیرگ ، نیح  رودیرتسا  ، barking یاه هفرس  اب  هلاس  کدوک ۲ 
؟ دراد هیقب  زا  رتمک  یرثا 

 

( دیانوزدوبفلا زیالوبن 
یکاروخب) نوزاتمازگد 
یکاروخج) نولوزیندرپ  زود  کی 
ینالضعد) نوزاتمازگد  زود  کی 

پچ۴۷) تمس  هب  نتسیدم  تفیش  دراد و  ییاوهرپ  تسار  تمس  رد  هیر  یمدزاب  یفارگویدار  رد  تسا  هتشاد  همخت  نویـساریپسآ  هک  یکدوک  رد 
؟ تسا هیر  تمسق  مادک  رد  یجراخ  مسج  نتفرگ  رارق  لحم  .دراد 

 

( پچفلا شنورب 
هشارتب)
تسارج) شنورب 
تساد) هفرطود 

؟۴۸) تسین  acquired subglottic stenosis هب هدننک  دعتسم  دراوم  ءزج  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

( dehydrationفلا
congenital subglottic stenosisب)
immune suppressesج)
endo tracheal tube with air leakد)
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(۴۹: زجب دنراد  تیمها  هدنیآ  رد  مسآ  زورب  یهگآ  شیپ  رد  ریز  دراوم  همه  یگراوخریش  نس  رد  سخ  سخ  زورب  تروصرد 

 

( نیدلاوفلا رد  مسآ  هقباس 
نمزمب) تینیر 
شیازفا IgEج)
یگلاسد) زا 1  لبق  یامزگا  دوجو 

هقباس۵۰) زین  یو  هداوناخ  رد  هتشادن  یگدروخامرس  هقباس  یو  .هدش  هدروآ  سناژروا  هب  زورما  حبص  تعاس 10  زا  سفن  یگنت  اب  هلاس  یکدوک 2 
مادک .دوش  یم  هدید  تسار  فرط  ییاوه  رپ  هنیـس  سکع  رد  .دوش  یم  هدینـش  فرط  ود  سخ  سخ  زین  هنیاعم  رد  .دوش  یمن  هدید  یژرلآ  زا 

؟ دوش یم  داهنشیپ  دروم 

 

( یقاشنتسافلا نیلوتنو 
نولوزیندرپب)
یپوکسوکنوربج)
هیرد) یپارتویزیف 

(۵۱: زجب دوش  یم  حرطم   (CLE) یدازردام رابول  مزیفمآ  نامرد  صیخشت و  رد  ریز  یاه  هنیزگ  همه 

 

( .دهدفلا یم  خر  یدازون  هرود  رد  الومعم  یرامیب  مئالع  زاغآ 
.تساب) یحارج  لمع  هب  زاین  دیدش ، یسفنت  تالکشم  زونایس و  اب  هارمه  دیدش  دراوم  رد 
.دوشج) یم  هداد  صیخشت  یمک  دراوم  رد  یرامیب  تلع 
.دنتسهد) نآ  یقارتفا  یاه  صیخشت  زا  سکاروتومونپ  هیرلا و  تاذ 

؟۵۲) تسا حیحص  ریز  هنیزگ  مادک  نیسپیرت  یتنآ  کی  افلآ  دوبمک  هب  التبم  رامیب  نامرد  رد 

 

( .فلا تسا یفاک  مزیفمآ  داجیا  زا  تظفاحم  یارب   80 mg/dl نیسپیرت یتنآ  کی  افلآ  یمرس  حطس 
.ب) تسا بسانم  یناسنا  مرس  زا  هدش  هتفرگ  میزنآ  ینالضع  قیرزت 
.ج) تسا مزال  رثا  داجیا  یارب  میزنآ  زا   100 mg/k  یقیرزت زود 
.د) دراد دایز  رمع  لوط  دوجوم   recombinant میزنآ یدیرو  عون 

؟۵۳) دهد یم  قارتفا  ار  هیر  مدا  یبلق  ریغ  یبلق و  للع  ریز  دراوم  زا  کیمادک 

 

( یزغمفلا کیتروی  یرتان  دیتپپ  یریگ  هزادنا 

اهب) هیر  عمس  رد  گنیزیو  لار و  دوجو 
یمرسج)  IL-8 یریگ هزادنا 
یسررب CBC و ESRد)

(۵۴: زجب دراد  دوجو  ریز  دراوم  همه  یزاتکشنورب ، زنژوتاپ  یژولویزیفوتاپ و  رد 

 

( هیرفلا رد  اه  هژیان  ریذپان  تشگرب  یداشگ 
تساب) یتعنص  یاهروشک  رد  نآ  عیاش  للع  زا  کیتسیک  زوربیف 
تساج) مسآ  هب  التبم  نارامیب  رد   HRCT رد عیاش  یاه  هتفای  زا 
تساد)  (Right middle lobe syndrome) هیر ینایم  پول  مردنس  ضراوع  زا 
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(۵۵: زجب تسا  حیحص  ناکدوک  یزاتکشنورب  دروم  رد  ریز  دراوم  همه 

 

( ارفلا یزاتکشنورب  صیخشت  اه ، لیفورتون  شیازفا  شیازفا CRP>3mg/L و  اب  هارمه  زور  زا 3  شیب  راد  طلخ  ررکم  یاه  هفرس 
.دنک یم  حرطم 

.تساب) یرامیب  تدم  زارد  ضراوع  زا  دشر  لالتخا  زوروپوئتسا و 
.تساج) یزاتکشنورب  داجیا  یاه  یرتکاب  نیرت  عیاش  زا  ییالط  کوکولیفاتسا 
.تساد) یزاتکشنورب  مئالع  دیدشت  دراوم  رد  یباختنا  نامرد   Amoxicillin/Clavulanic acid

لار۵۶) سفنت و  دادعت  شیازفا  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  سفن  یگنت  هفرس و  اب  هارمه  دیدش  زرل  بت و  راچد  لبق  تعاس  زا 4  یا  هلاس  ناوجون 15 
ردام ردپ و  یلو  هتشادن  دوجو  رامیب  رد  مسآ  یژرلآ و  هقباس  .دوش  یمن  هدـید  یا  هعیاض  هیر  هداس  یفارگویدار  رد  دراد و  دوجو  هیر  هدـعاق  رد 

یطیحم اب  یمیدق و  لزنم  هدش و  هدافتـسا  ناگدنرپ  رپ  زا  هداوناخ  دارفا  شلاب  رد  .دـنا  هدوب  مسآ  ینیب و  یژرلآ  راچد  لبق  لاس  دـنچ  زا  رامیب 
؟ تسا مادک  امش  ینامرد  یصیخشت و  هنیزگ  نیرتهب  .تسا  بوطرم 

 

( لایرتکابفلا داح  هیرلا  تاذ 
یرامیبب) عیرس  صیخشت  یارب   HRCT ماجنا
یگدروخامرسج) رثا  رد  رامیب  یزاتکشنورب  مئالع  دیدشت 
دوشد) یم  هیصوت  هتفه  تدم 4  هب   (0.5-1mg/Kg) نولوزیندرپ فرصم 

مادک۵۷) رد  یویر  هسبآ  تسا  هدوب  هداتسیا  تلاح  رد  نویسارپسآ  نامز  رد  کدوک  .تسا  هدش  هداد  هعجارم  ریـش  نویـسارپسآ  تلع  هب  یکدوک 
؟ دراد زورب  لامتحا  رتشیب  ریز  هطقن 

 

( Post segment of upper lobeفلا
Rt and left upper lobeب)
Apical segment of Rt lower lobeج)
Lower segment of lower lobeد)

نیدـلاو۵۸) هقباس  رد  .دراد  موتکر  سپالورپ  هنیاعم  رد  .تسا  هدـش  یرتسب  شخب  رد  زاتـسلک  اب  موینوکم  سویلیا  لاـبند  هب  یا  هزور  دازون 10 
زاگ شیامزآ  رد  یا  هتفای  هچ  راظتنا  صیخـشت ، نیرت  لمتحم  هب  هجوت  اب  .تسا  هتـشاد  هباشم  تالکـشم  زین  رامیب  ردارب  کـیدزن و  بوسنم 

؟ دراد دوجو  رامیب  نوخ 

 

( یسفنتفلا زودیسا 
یسفنتب) زولاکلآ 
کیلوباتمج) زودیسا 
کیلوباتمد) زولاکلآ 

یسررب۵۹) رد  .تسا  هدش  یرتسب  سفن  یگنت  طلخ و  گنر  رغت  اه ، هفرـس  شیازفا  زا  تیاکـش  اب  کیتسیک  زوربیف  هب  التبم  یا  هلاس  رتخد 13 
یاهوراد زا  کیمادک  صیخشت ، نیرت  لمتحم  هب  هجوت  اب  .دراد  لارتناس  یزاتکشنورب  نکسا  یت  یس  رد  یمرس و  یالاب   IgE هدش ماجنا  یاه 

؟ دنراد تیولوا  رامیب  نامرد  رد  ریز 

 

( یقیرزتفلا منپورم 
الابب) زود  اب  یقاشنتسا  نیساکیمآ 
یکاروخج) نولوزیندرپ 
یکاروخد) لوزانوکولف 
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(۶۰: زجب تسا ،  (PCD) Primary Ciliary Dyskenesia  یرامیب تاصخشم  زا  ریز  ینیلاب  مئالع  همه 

 

( یزاتکشنوربفلا
یلافسوردیهب)
یباختنا IgAج) دوبمک 
ازوتنمگیپد) تینیتر 

؟۶۱) تسا ریز  دراوم  زا  کیمادک  هیر  یلوبمآ  صیخشت  یصاصتخا  تست 

 

( هنیسفلا هسفق  یفارگ 
یفارگویژنآب)
یفارگویدراکوکاج)
ینایرشد) نوخ  یاهزاگ  یریگ  هزادنا 

هتشذگ۶۲) زور  زا 3  طلخ  هفرس و  شیازفا  ازیروک ، مئالع  بت ، یولبات  اب  ، Primary ciliary dyskinesia هقباس اب  هلاس  یا 9  هچب  رتخد  رامیب 
رد .دوش  یم  هدینش  تسار  هیر  رد  یسفنت  یاهادص  شهاک  اب  هارمه  هیر  رد  رشتنم  لار  ینیلاب  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  زونایس  اب  هارمه 

نیا رد  ریز  تامادقا  همه  .دوش  یم  هدهاشم  تمـس  نامه  رد  رـشیف  ییاجباج  اب  هارمه  تسار  هیر  مجح  شهاک  هدـمآ  لمعب  هداس  یفارگ 
: زجب دشاب  یم  بسانم  هلحرم 

 

( یپوکسوکنوربفلا ماجنا 
هنیسب) هسفق  یپارتویزیف 
یپارتج) نژیسکا 
کینوترپیهد) نیلاس  زا  هدافتسا 

تسار۶۳) فرط  رولپ  نژویفا  رالئولاوکنورب و  رشتنم  نویسارتلفنا  هنیس  سکع  رد  هدش  یرتسب  سناژروا  رد  هفرـس  دیدش و  بت  اب  هلاس  یرسپ 7 
رولپ عیام  هجیتن  .دوش  یم  هدهاشم 

PH=7.1   ,    PMN = 200,000   ,    Gram stain =G+ cocci 
؟ دوش یم  هیصوت  مادقا  مادک  بسانم ، کیتویب  یتنآ  زیوجت  رب  هوالع   

 

( Chest tubeفلا
Chest physiotherapyب)
IVIGج)
Decorticationد)

؟۶۴) دشاب هلئسم  نیا  لماع  دناوت  یم  یرتشیب  لامتحا  اب  ریز  تلع  مادک  تسا  هدش  سکاروتومونپ  راچد  مسآ  اب  هلاس  کدوک 6 

 

( rupture of pulmonary abscessفلا
infarctsب)
rupture of emphysematous blebج)
high pressure coughد)

؟۶۵) تسا رادروخرب  صیخشت  یارب  یرتشیب  تیمها  زا  یرتموتیسولف  رد  TCD4- CD8-  یاه لولس  روضح  هیلوا  ینمیا  صیاقن  زا  کیمادک  رد 

 

( ALPSفلا
IPEXب)
XLPج)
CVIDد)
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عطق۶۶) یارب  هیـصوت  مادـک  .تسا  یـسکالیفورپ  نامرد  تحت  امـسالپوسکوت  یارب  تبثم  یژولورـس  تست  اب  تبثم   HIV هلاس ییاقآ 30 
؟ تسا حیحص  یسکالیفورپ 

 

( هامفلا یارب 3   TCD4+>100
هامب) یارب 3   TCD4+>200
هامج) یارب 3   TCD4+>400
تساد) مزال  هشیمه  یسکالیفورپ 

(۶۷6mg/dl نیبور یلیب  .تسا  هدش  ندب  تسوپ  زا  یمین  رد  یدلج  یاهشار  دیدش و  لاهسا  راچد  ناوختـسا  زغم  دنویپ  زا  دعب  هتفه  یرامیب 4 
؟ تسا  GVHD زا یا  هجرد  هچ  رد  رامیب  نیا  .دراد 

 

( کیفلا
ودب)
هسج)
راهچد)

یم۶۸) هدید  ددعتم  یاهنویزل   Brain MRI یسررب رد  .تسا  هدومن  هعجارم  جنشت  دردرس ، بت ، تلع  هب   TCD4+<200 اب تبثم   HIV یرامیب
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .دوش 

 

( سیزومسالپوسکوتفلا
سیلفسب)
هیلوا CNSج) موفنل 
CMVد)

یم۶۹) ریز  یاه  نویساتوم  همه  یسررب   (Herpes simplex type1) اب یسوریو  تیلافسنآ  هلمح  راب  هقباس 2  اب  هلاس  مناخ 18  رامیب  رد 
: زجب دشاب  هدننک  کمک  دناوت 

 

( UNC93B1فلا
CXCR4ب)
TLR3ج)
STAT1د)

شرازگ۷۰) ادیدناک  یسپویب  رد  یپوکسونولک  یسررب  رد  هک  تیلوک  هارمه  یکدوک  هرود  زا  یناهد  سیزایدیدناک  تیاکش  اب  هلاس  یاقآ 22  رامیب 
ریمسا رد  یچراق  یافیاه  هدما  لمعب  یپوکـسوکنورب  رد  .تسا  هدش  یرتسب  هیر   (cavitary lesion) یراتیواک هعیاض  لیلدب  .تسا  هدش 

؟ دشاب یم  رت  دیفم  هدربمان  رد  ینژ  یاهنویساتوم  زا  کیمادک  یسررب  .تسا  هدش  شرازگ  شنورب  تاحشرت 

 

( STAT1فلا
AIREب)
CARD9ج)
MYD88د)
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هتفرگ۷۱) رارق  هرواشم  دروم  تسا و  یرتسب  شخب  رد   (coxaci virus) یکاسکوک سوریو  زا  یشان  تیلافسنا  لیلدب  هک  هلاس  کدوک 4  رامیب 
هنیمز یرامیب  تلع  ظاحل  زا  هدربمان  تهج  ریز  تاشیامزآ  زا  کیمادک  .دـشاب  یم  یکدوک  هرود  زا  یویر  ررکم  یاهتنوفع  یاراد  هقباس  رد  .تسا 

؟ دشاب یم  رتدیفم  رامیب  یا 

 

( Respiratory burst assayفلا
Immunoglobulins levelب)
CH50ج)
Lymphocyte Transformation Testد)

اب۷۲) تروشم  رد  .دوش  یم  یسفنت  ررکم  یاه  تنوفع  راچد  جنـشت ، دض  یاهوراد  اب  نامرد  تحت  ررکم  یاه  جنـشت  هقباس  اب  یا  هلاس  رتخد 5 
؟ دیوش یم  یو  یاهوراد  زا  کیمادک  ضیوعت  ناهاوخ  تسیژولورون  ناراکمه 

 

( نوتفلا ینف 
لاتیبرابونفب)
ماپزانولکج)
درادند) اهوراد  هب  یطبر  رامیب  لکشم 

تـسوپ۷۳) ینیلاب  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  تیتوا  یـسفنت و  ررکم  یاـه  تنوفع  ررکم و  یاـه  بت  زا  تیاکـش  اب  یا  هلاس  هچب 3  رسپ 
هب یداب  یتنآ  خـساپ  رد  لالتخا  شیازفا IgM و  هدـش  ماجنا  یاه  یـسررب  رد  .دراد  مظن  یب  لماکان و  یاه  نادـند  کنت و  یاهوم  کشخ ،

؟ تسا راظتنا  دروم  ریز  یاه  نژ  زا  کیمادک  رد  لالتخا  صیخشت  نیرت  لمتحم  هب  هجوت  اب  .تسا  هداد  ناشن  زازک  یرتفید و  یاه  نسکاو 

 

( Btkفلا
NEMOب)
TACIج)
ICOSد)

(۷۴: تسا ریز  رارق  هب  یرتموتیاسولف  هجیتن  .دینک  یم  تیزیو  ررکم  یاه  تنوفع  لاح  حرش  اب  ار  ههام  شش  یرسپ 
CD4: 60%(20-40)   ,   CD3: 65%(55-80)   ,   CD16-56: 20%(6-20)
CD19-20: 15%(6-25)   ,   CD8: 0%(10-20)

.تسا  لتخم  نژ  یتنآ  نژوتیم و  اب  رامیب   LTT
؟ تسا حرطم  ریز  صیخشت  مادک  رامیب  پیاتونفونومیا  هب  هجوت  اب 

 

( CD-TCR compelate deficinencyفلا
LCK deficinencyب)
UNC 119 deficinencyج)
ZAP-70 deficinencyد)

(۷۵: زجب دوشیم ، هدید   ( جروجید مردنس   ) سومیت یزالپ  وپیه  رد  ریز  تاصخشم  همه 

 

( یرمفلا یزرتآ 
هخاشب) ود  یالووی 
VSDج)
یموزومورک 11q23د) بیع 
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تسا۷۶) ریز  حرش  هب  هک  هدش  ماجنا  یهاگشیامزآ  یـسررب  .تسا  هدش  یرتسب  ررکم  لاهـسا  هیر و  تنوفع  تلع  هب  هک  یا  ههام  راوخریش 4  رد 
هب ندیـسر  یارب  ار  یرگید  شیاـمزآ  هچ  لیفونیزوئا 5 % و  تیسونوم 4 % تیـسوفنل 6 % و  لـیفورتون 85 %  WBC=7000/mm3 

؟ داد ماجنا  دیاب  صیخشت 

 

( )فلا نیمادور وردیه  ید   ) DHR
یرتموتیسولفب)
ناوختساج) زغم  نویسکنوپ 
یسکاتومکد)

؟۷۷) دوش یم  لقتنم  سنج  هب  هتسباو  قیرط  زا  دیدش  ماوت  ینمیا  صقن  دراوم  زا  کیمادک 

 

( دوبمک ADAفلا
دوبمک RAG1ب)
IL-2Rج) دوبمک 
رلوکیترد) یزنژ  سید 

یسررب۷۸) رد  .تسا  هدش  یرتسب  رـشتنم  یاهزومیکا  زا  تیاکـش  اب  تسا ، هتـشاد  فان  دنب  ندش  ادج  رد  ریخات  هقباس  هک  یا  ههام  راوخریش 3 
؟ تسیچ رامیب  نیا  یارب  صیخشت  نیرت  لمتحم  .دراد   WBC=21000 (N=80% , L=20%) هیلوا یاه 

 

( LAD1فلا

LAD2ب)
LAD3ج)
CGDد)

؟۷۹) دنک یم  کمک  ریز  ینمیا  صقن  یاه  یرامیب  زا  کیمادک  صیخشت  رد  یطیحم ، نوخ  مال  هدهاشم 

 

( Chediak-Higashi syndromeفلا
Leukocyte adhesion deficiency 1ب)
Chronic granulomatous diseaseج)
Hyper IgE syndromeد)

(۸۰: زجب دنتسه  ینپورتون  للع  نیرت  عیاش  زا  ریز  دراوم 

 

( یسوریوفلا یاه  تنوفع 
)ب) لاس زا 65  رتشیب   ) تلوهک نینس  رد  اهوراد 
هیلواج) یاه  ینپورتون 
کیلوفدیساد) نیماتیو B12 و  دوبمک 

رد۸۱) .دوش  یم  هدید  حضاو  ینپورتون  نوخ  شیامزآ  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  ررکم  یناهد  یاه  مخز  بت و  تلع  هب  یا  هلاس  رتخد 7 
؟ تسا لومعم  زا  رتشیب  تنوفع  مادک  کسیر  رامیب  نیا 

 

( یکوکوتپیرکفلا تیلوک 
یسپرهب) تیژننم 
ایدرایژج) لاهسا 
سووروئاد) کوکولیفاتسا  اب  تیزونیس 
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(۸۲: زجب دبای  شهاک  تسا  نکمم  ناملپمک  دراوم  همه  رد 

 

( Partial lipo dystrophyفلا
New born infantب)
Liver cirrhosisج)
Obesityد)

رولپ۸۳) نویزوفا  هنیـس  هسفق  سکع  رد  هدرک  هعجارم  ناهد  فقـس  یطاخم  تاعیاض  تیرترا و   ، تروص هناورپ  شار  بت و  اب  هلاـس  یرتخد 7 
تـسا یفنم   ANA تاـشیامزآ رد  .دراد  رارق  ناـمرد  یکـشزپ و  تبقارم  تحت  تالکـشم  نـیمه  اـب  زین  یو  رهاوـخ  .دوـش  یم  هدـهاشم 

؟ دنک یم  کمک  رتشیب  صیخشت  هب  شیامزآ  مادک  ماجنا  .دشاب  یم   WBC=3500 ، Hb=10.4 ، ESR=60 و

 

( C1 qفلا
C1 inhibitorب)
Factor Dج)
Properdinد)

؟۸۴) دننک یم  هضرع  تیسوفنل  عاونا  زا  کی  مادک  هب  ار  دوخ  یاه  نیئتورپ  کی  سالک   MHC یاه  HLA

 

( CD4فلا
CD8ب)

CD45ج)
CD40 ligandد)

یم۸۵) ریز  یاهشور  همه  زا  .دنرادن   HLA-identical هدنهد یلو  دنتـسه  ناوختـسا  زغم  دنویپ  دنمزاین  هک  یدازردام  ینمیا  صقن  نارامیب  رد 
: زجب درک  هدافتسا  ناوت 

 

( Matched unrelated donorsفلا
Umbilical cord bloodب)
HLA – haploidenticalج)
Autologous transplantationد)

رد۸۶) .تسا  هدرک  هعجارم  یزیتپومه  بت و  طلخ ، هفرس ، تیاکـش  اب  ، AML لیلدب ناوختـسا  زغم  دنویپ  زا  دعب  هام   4 هلاس ، هچب 9  رسپ  رامیب 
زا هدمآ  لمعب  تاشیامزآ  رد  .دوش  یم  هدـهاشم   (Ground glass) تام هشیـش  هیـشاح  اب  لودن  دنچ  ریوصت  رامیب  زا  هدمآ  لمعب   HRCT

رامیب
Serum Galactomannan = 1 (Normal < 0.5)

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم   Lab data لاح و حرش  هب  هجوت  اب 

 

( مجاهمفلا سولیژرپسآ 

CMVب) تنوفع
سوریو EBVج) هب  هتسباو  ویتارفیلورپوفنل  یرامیب 
ددجم AMLد) دوع 
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؟۸۷) تسا تمسق  مادک  رد  نیکورلک  یسکوردیه  ییوراد  هضراع  نیرتمهم 

 

( هیکبشفلا
تسوپب)
دبکج)
اهد) هدور 

یهاگـشیامزآ۸۸) یـسررب  رد  .ددرگ  یم  یلاگموناگرا  یتاپوندآافنل و  دـیدش ، بت  راچد  دـشاب  یم  ناـمرد  تحت   JIA صیخـشت اب  هک  یرامیب 
؟ دشاب یمن  هدننک  کمک  صیخشت  رد  ریز  یاه  هتفای  زا  کیمادک  .دوش  یم  هدید  ینپوکول  ینپوتیسوبمورت و 

 

( یمدیریسیلگفلا یرترپیه 
الابب)  ESR
یدبکج) یاهمیزنآ  شیازفا 
یمنژونیربیفوپیهد)

مه۸۹) نزو  شهاک  راچد  لاهسا  ییاهتـشا و  یب  اب  هارمه  تدم  نیا  یط  رد  .هدرک  هعجارم  لبق  هام  زا 2  بت  لصافم و  درد  اب  هلاس  یکدوک 11 
؟ تسا لمتحم  رتشیب  صیخشت  مادک  .تسا  هدهاشم  لباق  مزودونامتیرا  اپ  قاس  یور  تانیاعم  رد  .تسا  هدش 

 

( Juvenile rheumatoid arthritisفلا

Juvenile dermatomyositisب)
Inflammatory bowel diseaseج)
Psoriatic arthritisد)

؟۹۰) دوش یم  هدید  رتمک  ریز  یاه  هتفای  زا  کیمادک  سوپول  رامیب  یسررب  رد 

 

( لصفمفلا زورکنرالوکسوا 
زورپوئتساب)
لصفمج) یکیژولویدار  تارغت 
تیرترآد)

؟۹۱) تسا مادک  ینامرد  هار  نیرتهب  .تسا  هدش  هدید  هجرد 2   A.V block دراد تبثم   Anti RO هک سوپول  اب  رامیب  دازون  بلق  یسررب  رد 

 

( زورفلا ره 2  لایرس  تروصب  وکا  ماجنا 
هتفهب) کی  یارب   8mg نوزاتمازگد
هنازورج)  4mg نوزاتمازگد
هوالعب IVIGد) هنازور   4mg نوزاتمازگد

؟۹۲) دوش یم  هدهاشم  یرامیب  مادک  رد   Calcinosis

 

( Sarcoidosisفلا
Psoriatic arthritisب)
Systemic lupus erythematosusج)
Juvenile dermatomyositisد)

16 ?? 19

www.konkur.in

forum.konkur.in



(۹۳: زجب دوش  یم  هدید  ریز  دراوم  همه  رد  باتفآ  رون  هب  تیساسح 

 

( امردورلکسافلا
سوپولب)
تیزویموتامردج)
کیتویبد) یتنآ  فرصم 

دراد و۹۴) ادوزکا  اه  هزول  یور  ولگ  یفنم  تشک  دوجو  اـب  درد  ولگ  ناـمز  رد  .هدرک  هعجارم  بت  دردولگ و  هب  هاـم  ره  التبا  لیلدب  هلاس  یکدوک 5 
هدهاشم یصاخ  هتکن  ینمیا  متسیس  تاشیامزآ  رد  .دشک  یم  لوط  زور  دودح 4  بت  .دوش  یم  هدهاشم  ندرگ  یتاپوندآوفنل  یناهد و  تفآ 

؟ دوش یم  هیصوت  نامرد  رد  کیمادک  .دوش  یمن 

 

( Cimetidineفلا
Monthly penicillin injectionب)
IVIGج)
Naproxenد)

؟۹۵) تسا یبلق  قورع  باهتلا  زا  یا  هلحرم  هچ  لصاح  یا  هسیک  مسیرونآ  داجیا  یکازاواک  رامیب  رد 

 

( لیفورتونفلا موجه  اب  هتفه 1-2  رد  لوا  زاف 

دشکب) یم  لوط  اهلاس  ات  اه  هتفه  هک  مود  زاف 

تسالبوربیفویمج) موجه  اب  موس  زاف 
نازورکند) یاهلولس  موجه  اب  مراهچ  زاف 

رد۹۶) .درادن  یرگید  صاخ  هتکن  هنیاعم  رد  .هدرک  هعجارم  سناژروا  هب  اهبل  یزمرق  یتسوپ ، مرفیلیبروم  شار  شیپ  زور  زا 5  بت ، اب  هلاس  کدوک 2 
: تاشیامزآ

ESR=60   ,   CPR=12mg
WBC=17000    ,   Hb=9.7   ,   ALT=120   ,   AST=140
Alb=2.7   ,   UIA WBC=20

؟ دوش یم  داهنشیپ  کی  مادک  زیوجت  ددرگ ، یم  هدهاشم 

 

( Pulse of methyl prednisolonفلا
Intravenous immunoglubulinب)
Fresh frozen plasmaج)
Broad spectrum antibioticد)

؟۹۷) دوش هداد  ریخات  اب  یتسیاب  نسکاو  مادک  یکازاواک  یرامیب  نامرد  زا  دعب 

 

( Polioفلا
MMRب)
Influenzaج)
Hepatitisد)
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رد۹۸)  FEV1 تفا زین  رطخ COPD و  شهاک  هبرجنم  یکدوک ، یگراوخریش و  هرود  رد  ریز  دراوم  همه  زا  یریگـشیپ  ینونک ، تاعلاطم  ساسا  رب 
: زجب دوش  یم  یلاسگرزب 

 

( یکدوکفلا مسآ 
یتیروچمرپب)
تنوفع RSVج)
یقاچد)

لاسکی۹۹) زا  رامیب  .تسا  هدش  هداد  عاجرا  امش  هب  هتشذگ  هام  زا 2  گنیشالف  تالمح  یکبآ ، لاهسا  هنابش ، قیرعت  هقباس  اب  هلاس  مناخ 28  رامیب 
حرطم یتشپ  کیساروت  یندرگ و  یاه  هرهم  رد   T11, C6 رد لامرونبا  لانگیس  هدمآ  لمعب   MRI رد دـنک و  یم  رکذ  ار  ندرگ  تشپ  درد  لبق 

اب  (Basal tryptase level) 30 ng/ml  رامیب یمرـس  زاتپیرت  هیاپ  حطس  .تسا  هدش  شرازگ  کیتاتـساتم  ایویتارتلفنیا  هعیاض  هدننک 
ریز یاه  صیخـشت  زا  کیمادک  .تسا  هدـش  شرازگ  تبثم  یطیحم  نوخ  رد   D816V KIT نویـساتوم هدش و  شرازگ  زا 20  رتمک  لامرن 

؟ تسا رت  لمتحم  رامیب  تهج 

 

( Carcinoid syndromeفلا
Systemic mastocytosisب)
Vasoactive intestinal peptide secreting tumorج)
Deficiency of IL-1 receptor antagonistد)

(۱۰۰: زجب دنشاب  یم  ینیب  لخاد  یعضوم  یاه  نیماتسیه  یتنآ  فرصم  دیدش  ای  عیاش  یبناج  ضراوع  زا  ریز  دراوم  همه 

 

( خلتفلا هزم 

یگدولآب) باوخ 

ینیبج) طاخم  کیرحت 
دردد) ولگ 

دادعت 2)  ) یکشزپ قالخا 

؟۱۰۱) تسا ینعم  هچ  هب  یکشزپ  رد  یمونوتا 

 

( کشزپفلا رایتخا 
رامیبب) رایتخا 
ینفج) یاهرازبا  اب  یکشزپ  راکدوخ  تامدخ 
صاخد) یکشزپ  تامدخ 

؟۱۰۲) تسا هیقب  هب  تبسن  یرتمک  تیمها  دجاو  کشزپ ، دزن  ریز ، حلاصم  زا  کی  مادک  یکشزپ  یرادزار  ماگنه  رد 

 

( رامیبفلا تحلصم 
نایفارطاب) تحلصم 
کشزپج) تحلصم 
هعماجد) تحلصم 
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دیشاب قفوم 

قیرط زا  ًافرـص  ار  دوخ  تاضارتعا  خروم 13/6/95  هبنش  زور  تعاس 16  تیاغل  نومزآ ) هیلوا  دـیلک  مـالعا  زا  سپ   ) 95 خروم 11/6 / هبنـشجنپ  زور  زا  دنناوت  یم  یمارگ  نایوجـشناد 
.دوب دهاوخن  رودقم  هدش  مالعا  نامز  زا  دعب  تاضارتعا  شریذپ  هک  تسا  یهیدب  .دنیامن  لاسرا   sanjeshp.kmu.ac.ir سردآ هب  نامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نومزآ  زکرم  تیاس 
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