آزمون دستگاه تنفس

مورخ88/9/10:

تعداد سوال+65:معاینو فیزیکی

ٓ - 1لوَ ثيٖ ؿضغٝف صٗض ٙؿ ٝ ّٞاؿتشٞإ ج٘بؽ چٞٗ ٚع ٓلوِي اؿت؟
ج -كيجغٝػي
ة -ؿضغٝكي ثبٗٞيٚ
اُق -ؿضغٝكي اُٝيٚ

زمان55 :دقیقو

ص -ؿي٘ٝٞيبٍ

 -2يي ٓغص  50ؿبُ ٚث ٚػِت تـييغ صع هضايق ث ٚپؼكي ٓغاجؼٓ ٚي ً٘ض  ،ايٖ ٓغص عٝػي ٗ 50ز ؿيگبع ٓي
ًليض  ،صع ثغعؿي ٛبي ثؼضي ٓلشن كض ً ٚچيٖ ًٝبٍ ؿٔت چپ ثيذغًت ثٞص ٝ ٙصع ٝضؼيت اصًٝـي ٕٞهغاع
صاعصٔٛ ،چ٘يٖ صع عاصيٞگغاكي ٗٔبي  PAهلـ ٚؿي٘ ٚتٞص ٙاي ثؼعگ صع ُٞة كٞهبٗي عي ٚچپ صيض ٙكض  ،ثب تٞج ٚثٚ
ػالئْ كٞم ًضآيي اػ اتلبهبت ػيغ صع ٓٞعص ا ٝصعؿت اؿت؟
اُق -تذت كلبع هغاع گغكتٖ ػوت د٘جغ ٙاي كٞهبٗي ث ٚػِت ؿغعبٕ عي ٚچپ
ة -تذت كلبع هغاع گغكتٖ ػوت د٘جغ ٙاي تذتبٗي ث ٚػِت ثؼعگ كضٕ ػوضٛ ٙبي ُ٘لبٝي ثغٌٓٞٗٝضيبؿتي٘بٍ
جً -بٛق ٞٛاي ثبػصٓي ث ٚػِت استالٍ عي ٚچپ ً ٝبٛق ظغكيت ٞٛاي ثبػصٓي ثغاي تُٞيض هٞت
ص -ا ستالٍ عي ٚچپ ٛيچگ ٚٗٞتبثيغ ،عٝي د٘جغٗ ٙضاعص  ٝػالئْ ج٘ج ٚعٝاٗي صاعص.
ً -3ضآيي اػ ػجبعات ػيغ صع ٓٞعص ٗبف عي ٚعاؿت ٓ ٝجبٝعات إٓ ؿِظ اؿت؟
اُق -ثبالتغيٖ ػ٘وغ صع ٗبف عي ٚكغيبٕ عيٞي اؿت
ة -ػوت كغٗيي عاؿت اػ جِٞي ٗبف عي ٚػجٞع ٓي ً٘ض
ج -ػ٘بهغ پبي ٚعيٞي ٓبٗ٘ض آؿتي٘ي تٞؿظ پِٞعا صع ثغگغكتٓ ٚي كٗٞض
ص -ثغٗٝق اهِي عاؿت صع ػوت كغيبٕ عيٞي هغاع صاعص
ً -4ضآيي اػ ادلبء ػيغ صع ٓضيبؿتٖ ٓغثٞع ٚهغاع ٗضاعص؟
ج -ػوت كغٗيي ـــــــــ ٓضيبؿتٖ سِلي
اُق -تئٞؽ ــــــــ ٓضيبؿتٖ هضآي
صٓ -جغاي تٞعاؿيي ــــــــ ٓضيبؿتٖ ت٘ ٚسِلي
ة -آئٞعتبي ؿي٘ ٚاي ـــــــــ ٓضيبؿتٖ سِلي
 -5ث ٚچ ٚػِت ػٞاعى  ٝاستالالت عيٞي پؾ اػ اػٔبٍ جغادي صع هلـ ٚؿي٘، ٚصع اكغاص چبم ،ثيلتغ اػ اكغاص
الؿغ اتلبم ٓي اكتض؟
اُق -ثؼعگي عيٛ ٚب صع اكغاص چبم
ةٓ -يؼإ ػٞاعى صع اكغاص چبم  ٝالؿغ يٌـبٕ اؿت
ج -استالٍ تٜٞي ٚث ٚعُت سٞة پبئيٖ ٗيبٓضٕ صيبكغاگْ صع اكغاص چبم
صٗ -يبػ ًٔتغ ثبكتٜبي ثضٗي اكغاص الؿغ ث ٚتٜٞيٚ
 -6پـغ ثچ ٚاي ديٖ ثبػي ثب اؿجبة ثبػي سٞص  ،هغؼ ٚجضا كضًٞ ٙچي اػ اؿجبة ثبػي عا ً ٚصاسَ صٛبٕ گظاكتٚ
ثٞص ٗبگٜبٕ ثِؼيض  ،ادتٔبٍ اٗـضاص ًضآيي اػ هـٔتٜبي تلغيذي طيَ صع ا ٝةيلتغ اؿت؟
ص -ثغٗٝق عاؿت
ج -ثغٗٝق چپ
ةٗ -بي
اُقٓ -غي
ً -7ضآيي اػ گؼي٘ ٚػيغ صع اعتجبط ثب ػ٘بهغ تلغيذي ً ٚاػ صيبكغاگْ ػجٞع ٓي ً٘٘ض  ،ؿِظ اؿت؟
ة -عثبط هٞؽ صاسِي ـ ػوت اؿپالًٕ٘يي ثؼعگ
اُق -ؿٞعار ٓٞعگبٗي ــ كغيبٕ اپيگبؿتغيي كٞهبٗي
صٝ -تغ ٓغًؼي ــــــ ٗٝبًبٝااي٘لغيغ
ج -عثبط هٞؽ سبعجي ــ عهت ؿبةکٝؿتبٍ
ً٘ -8بع تذتبٗي عيٛ ٚب صع يي صّ ػبصي ً٘ ٝبع تذتبٗي پِٞعاي پبعيتاٍ ٛ ،غ ص ٝصع ػوت ث ٚتغتيت تب ٓذبطات ًضاّ
صٗضٛ ٙب اصآٓ ٚي يبثض؟
ص – ْٜٗ -يبػصْٛ
ج -كلْ – ٛلتْ
ة -ص – ْٛصٝاػصْٛ
اُقٛ -لتْ – صْٛ
 -9صع ٓٞعص ٗذ ٙٞتشِي ٚؿي٘ٞؽ ٛبي پبعاٗبػاٍ ًضاّ گؼي٘ ٚؿِظ اؿت؟
ة -ؿُِٜٞبي اتٔٞئيضاٍ سِلي ـــــــــ ٓئبتٞؽ كٞهبٗي
اُق -ؿي٘ٞؽ ٓبًؼيالعي ـــــــــــ ٓئبتٞؽ ٓيبٗي
ص -ؿي٘ٞؽ اؿ٘لٞئيضـــــ ثٖ ثـت اؿل٘ ٞاتٔٞئيضاٍ
ج -ؿُِٜٞبي اتٔٞئيضاٍ ٓيبٗي ــــــــ ٓئبتٞؽ كٞهبٗي

ً -10ضآيى اػ ػجبعات ػيغ صع ٓٞعص دِن  ٝػضالت إٓ ؿِظ اؿت؟
اُق -ػوت ػٝج  9اػ ثيٖ ً٘ـتغيٌتٞعٛبي ٓيبٗي  ٝتذتبٗي ػجٞع ٓي ً٘ض
ة -ػضِ ٚاؿتبيِٞكب عٗژيٞؽ اػ ػٝج  9ػوت ٓي گيغص
ج -دؾ ثٖ ثـت ٛغٓي اػ ػوت د٘جغ ٙاي كٞهبٗي اؿت
ص -دض سِلي دلغُٞ ٙػ ٙاي چيٖ پبالت ٞكبعٗژيٞؽ اؿت
ً -11ضآيي اػ ػضالت ػيغ ٓٞجت ٗؼصيي كضٕ ) (Adductionع٘بثٜبي هٞتي ٓي كٞص؟
جOblique arytenoid -
اُقLat- crico arytenoid -
صTransverse arytenoid -
ةPost- crico arytenoid-
ً -12ضآيي اػ ػ٘بهغ تلغيذي طيَ جؼء ٓجبٝعت هضآي هِ ٚعيٛ ٚب اؿت؟
ج -كغيبٕ ثيٖ صٗض ٙاي كٞهبٗي
اُق -ػوض ٙؿتبع ٙاي
ص -كبس ٚهضآي اُٝيٖ ػوت ؿي٘ ٚاي
ة -كغيبٕ ؿبة ًالٝيٖ
 -13اگغ كٌَ ػيغ ٗبي  ٝثغٗق ٛب  ٝػوضٛ ٙبي ُ٘لبٝي عا ٗلبٕ صٛض  ،ػوضٛ ٙبي ُ٘لبٝي ٓلشن كض ٙچٗ ٚبّ
صاعص؟
ج -ثغٌٞٗٝپُٕٞٔٞاعي
اُق -تغاًئ ٞثغٌٗٝيبٍ كٞهبٗي
ص -پبعا تغاًئبٍ
ة -تغاًئ ٞثغٌٗٝيبٍ تذتبٗي

 -14اگغ كٌَ ػيغ ٓوغغ ػغضي تٞعاًؾ ٔٗ ...بي تذتبٗي صع ؿغخ صيـي ثيٖ ٜٓغ ٙاي  T9-T10ثبكض ػ٘وغ
تلغيذي ٓلشن كض ٙچٗ ٚبّ صاعص؟
ج -اػٝكبًٞؽ
اُق -آئٞعتب
ةٗٝ -بًبٝااي٘لغيغ صٗٝ -بًبٝااؿٞپغيغ

 -15اگغ كٌَ ػيغ ٗٔبي عغكي ٜٓغٛ ٙبي ؿي٘ ٚاي ثبكض ٓذَ ٓلشن كض ٙچٗ ٚبّ صاعص؟
ةٓ -ذَ ٓلوَ كضٕ ؿغ صٗضٙ
اُقٓ -ذَ ٓتوَ كضٕ تٌٔ ٚصٗضٙ
صٓ -ذَ ٓلوَ كضٕ ثب ٜٓغ ٙپبئي٘ی
جٓ -ذَ ٓلوَ كضٕ ثب ٜٓغ ٙثباليي

-16اپيتُي ّٞثٞيبيي ٓٞجٞص صعدلغ ٙثي٘ي اػچٞٗ ٚػي اؿت؟
ة)ٓغجن ًبطة اؿتٞاٗ ٚاي ٓژ ٙصاع
اُق) ٓغجن اؿتٞاٗ ٚاي ٓژ ٙصاع
ص)اؿتٞاٗ ٚاي ؿبصٓ ٙژ ٙصاع
ج)ٓغجن ؿ٘گلغكي ؿيغ كبسي
ً – 17ضآيي اػ ؿضغٝف ٛبي ٓٞجٞص صع صيٞاع ٙصؿتگب ٙت٘لؾ اػ ج٘ؾ االؿتيي اؿت؟
ص)ٗبيژٙ
ج)اپي گِٞت
ة)ًغيٌٞئيض
اُق)تيغٝئيض
ً – 18ضآيي اػ ؿِٛ ٍٞبي اپيتِي ّٞت٘لـي ث ٚػ٘ٞإ گيعٗض ٙدـي ٓغغح اؿت؟
ص)Basal
ج)Goblet
ة)Ciliated
اُق)Brush
 – 19ثغهغاعي جغيبٕ ٓتوبثَ ٞٛا  ٝس ٕٞصعدلغ ٙثي٘ي چٗ ٚولي صع ػَٔ ت٘لؾ صاعص؟
ة)ٓغعٞة ًغصٕ ٞٛا
اُق)جظة گغص  ٝؿجبع ٞٛا
ص)گغّ ًغصٕ ٞٛا
ج)ٓـضٝص ًغصٕ ت٘بٝثي ٓـيغٛبي ٞٛايي
 – 20صعٓـيغ صعست ثغٗٝلي ةعاي اُٝيٖ ثبع آُٞئٛ ٍٞب صعجضاع ًضاّ ثشق اػ ٓجبعي ت٘لـي پضيضاع ٓي كٗٞض؟
ص)ٓجغاي آُٞئُٞي
ج)ٗبيژى ٛبي ت٘لـي
ة)ٗبيژى ٛبي اٗتٜبيي
اُق)ٗبيژٛ ٙبي ؿگٔ٘تبٍ
ً – 21ضآيي اػ ؿِٛ ٍٞبي ػيغ صع صيٞاع ٙثيٖ آُٞئُٞي دضٞع ٗضاعص؟
ج)Fibroblast
ة)Macrophege
اُق)pneumocyte

ص)Adipocyte

 -22ؿي٘ٞؿٜبي اعغاف ثي٘ي اػ ًضاّ ثشق ٓ٘لبء ٓي گيغٗض؟
ج)ثغآٓضگي ٛبي عغكي ثي٘ي
ة)ثغآٓضگي ٓيبٗي ثي٘ي
اُق)پٍ ثي٘ي

ص)پٞكق ؿوق دِن

ً – 23ضاّ ثشق جؼء ٔٗ Inter maxrllary segmentي ثبكض؟
ج)ًبّ اُٝيٚ
ة)هـٔت ٓيبٗي كي كٞهبٗي
اُق)ُت پبئيٕي

ص)ٓذَ  4صٗضإ پيق صع كي ثبال

 – 24سؾ سؾ ثبػصٓي) ٝ (wheezingت٘لؾ هضاصاع صعًٞصى ٌٖٓٔ اؿت ثٜغ ػَت ػيغ صيض ٙكٞص ؿيغ اػ؟
ص)كِي ًبعصيب
ج)آؿْ ًٞصًبٕ
ة)ٗغٓي تغاكٚ
اُق)ُت كٌغي

 – 25ع٘بثٜبي مٝتي اػ ًضاّ الي ٚج٘ي٘ي ٓ٘لبء ٓي گيغٗض؟
ج)اٗضٝصعّ
ة)ٓؼٝصعّ
اُق)اًتٞصعّ

ص)ؿتيؾ ػوجي

 – 26ػِت اهِي ( Respiratary distress syndrom) R.D.Sصعٗٞػاص ًضاّ اؿت؟
ة)اػصيبص ٓوضاع ٓبيغ عيٞي صع ج٘يٖ
اُق)ًٔجٞص ٓبيغ آٓي٘ٞتيي صع صٝعإ ج٘ي٘ي
ص)اكؼايق پغٝتئيٖ ج٘ي٘ي آُلب
ج)ًٔجٞص ؿٞعكبًتبٗت صع ج٘يٖ
 – 27دضاهَ ٓوضاع ًيـٛ ٚبي ٞٛائي ثغاي ت٘لؾ  ٝػٗضٓ ٙبٗضٕ صع ٗٞػاص اػ چ ٚػٓبٗي دبهَ ٓي كٞص؟
ص)ٛلت 35 ٚتب 37
ج)ٛلت 31 ٚتب 35
ة)ٛلت 28 ٚتب 30
اُق)ٛلت 20 ٚتب25
ً – 28ضاّ ثشق صع ؿبستٔبٕ صيبكغاگْ صسبُتي ٗضاعص؟
ة)ٓؼاٗتغٓغي
اُق)پغصٛ ٙبي جٖةي هلبهي

ج)ٓؼٝصٝصّٗٞ

ص)ثشلي اػ ػضالت اعغاف ت٘ٚ

 –29پؾ اػ سغٝج ثي ًغث٘بت اػ گِج ٍٞهغٓؼ ًضآيي اػ يٜٗٞبي ػيغ ٝاعص گِج ٍٞهغٓؼ ٓي كٞص؟
ص)ًِـيْ
ج)ًِغ
ة)پتاؿيْ
اُق)ؿضيْ
ً – 30ضآيي اػ ٌُِٜٓٞبي ػيغ ثٞٔٛ ٚگِٞثيٖ ٓتوَ ٓي كٞص ،آب تبثيغي ثغعٝي ٓيَ تغًيجي ٞٔٛگِٞثيٖ ثب اًـيژٕ
ٗضاعص؟
+
ص) 2/3ثيؾ كـلٞگِيـيغات
ج)No
ة)يٛ ٕٞيضعٝژٕ ) (H
اُق)Co2
ً – 31ضآيي اػ جٔالت ػيغ صع اعتجبط ثب ٓيٞگِٞثيٖ هضم ٓي ً٘ض؟
اُق)صاعاي چٜبع گغ ٙٝپغٝؿتبتيي  (heme)ْٛاؿت
ة)دضٝص  50 %اػ اًـيژٕ سٞص عا صع كلبع ٗـجي  40mmHgاًـيژٕ  ،آػاص ٓي ً٘ض
ج)تغًيت ثب  2/3ثيؾ كـل ٞگِيـغات ٓيَ تغًيجي آٗغا ثب اًـيژٕ ًْ ٓي ً٘ض
ص)ٓيَ تغًيجي إٓ ثب اًـيژٕ ثيلتغ اػ ٞٔٛگِٞثيٖ ثب اًـيژٕ اؿت
ً – 32ضآيي اػ آٗؼئٜبي ػيغ ثٔوضاع ثيلتغي صع عي ٚيبكت ٓي كٞص؟
ج)آٓي٘ٞپپتيضاػ
ة)آٗؼيْ تجضيَ ً٘٘ض ٙآٗژيٞتبٗـيٖ
اُق)عٗيٖ
ً – 33ضآيي اػ كـلُٞيپيضٛبي ػيغ ثٔوضاع ثيلتغي صع ؿٞعكبًتبٗت يبكت ٓي كٞص؟
ج)كـلبتيضيَ اتبٗ ٍٞآٓيٖ
ة)كـلبتيضيَ گِيـغٍٝ
اُق)كـلبتيضيَ ًُٞيٖ

ص)آٗژيٞتبٗـي٘بػ
ص)كـلبتيضيَ اي٘ٞػيتٍٞ

 DCS -34صع کضاّ كغائظ پيق ٓی آيض:
اُق – ثِ٘ض كضٕ ٞٛاپئب  --ث ٚؿغخ آة آٓضٕ ؿٞام
ة – كغٝص آٓضٕ ٞٛاپئب  --ث ٚؿغخ آة آّصٕ ؿٞام
ج – ثِ٘ض كضٕ ٞٛاپئب  --ث ٚػٔن عكتٖ ؿٞام
ص – كغٝص آٓضٕ ٞٛاپئب  --ث ٚػٔن عكتٖ ؿٞام
 TLC -35ػجبعتـت اػ RV + - - -
ةTV -
اُقVC -
 -36ظغكيت صٓی ػجبعتـت اػ IRV + - - -
ةRV -
اُقTV -

جIRV -
جERV -

صERV -
صVC -

 -37كلبع ايجبص كض ٙصع صاسَ ٛغ آُٞئ ٍٞثب  ٝ - - -ثب  - - -صاعص
اُق  -تبٗـي ٕٞجضاع ٗـجت ٓـتويْ  --كؼبع ٗـجت ٓؼٌٞؽ
ة  -تبٗـي ٕٞجضاع ٗـجت ٓؼکٞؽ  --كؼبع ٗـجت ٓـتويْ
ج  -تبٗـي ٕٞجضاع ٗـجت ٓـتويْ  --كؼبع ٗـجت ّؿتويْ
ص  -تبٗـي ٕٞجضاع ٗـجت ٓؼکٞؽ  --كؼبع ٗـجت ٓؼکٞؽ
ٓ -38وضاع  IRVچ٘ض  mlاؿت؟
ة1100 -
اُق500 -

ص3000 -

ج1500 -

 -39كلبع اًـيژٕ صع كغيبٕ آئٞعت ٗـجت ث ٚآُٞئَ چ ٚتـييغي ٓي ً٘ض؟
ةٓ 5 -يِئتغ جي ٙٞاكؼايق
اُقٓ 5 -يِئتغ جيً ٙٞبٛق
صٓ 9 -يِئتغ جي ٙٞاكؼايق
جٓ 9 -يِئتغ جيً ٙٞبٛق
 -40اگغ ثشلي اػ پغكٞػي ٕٞعي ٚكبهض ٗٝتيالؿي ٕٞثبكض ثً ٚضاّ ٓٞعص ػيغ ٓغثٞط اؿت؟
ة -كضبي ٓغص ٙآٗبتٓٞيي
اُق -كضبي ٓغص ٙكيؼيُٞٞژيي
ص -كبٗت آٗبتٓٞيي
ج -كبٗت كيؼيُٞٞژيي
 FEV1/FVC -41صع ايٖ كٌَ چوضع اؿت؟
ة%80 -
اُق%100 -

ج%50 -

 -42ثب تٞج ٚث ٚكٌَ كٞم ًضاّ تلشين هذيخ اؿت؟
اُقobstructive -
جobstructive + restrictive -

ةrestrictive -
صnormal -

 -43ضغيت صيلٞػي CO2 ٕٞچ٘ض ثغاثغ  O2اؿت؟
ة 10 -ثغاثغ
اُق 2 -ثغاثغ

ج 20 -ثغاثغ

 -44كلبع  CO2صع س ٕٞكغيبٗي چ٘ض ٓيِئتغ جي ٙٞاؿت؟
ج40 -
ة35 -
اُق30 -

ص%30 -

ص 100 -ثغاثغ
ص45 -

 -45صيلٞػي ٕٞگبػ اػ يي ؿلبء ثب ٝػٕ ٌُِٓٞي إٓ چٗ ٚـجتي صاعص؟
ة -ثب جظع ٝػٕ ٌُِٓٞي ٗـجت ٓـتويْ صاعص.
اُق -ثب ٝػٕ ٌُِٓٞي ٗـجت ٓـتويْ صاعص.
ص -ثب جظع ٝػٕ ٌُِٓٞي ٗـجت ٓؼٌٞؽ صاعص.
ج -ثب ٝػٕ ٌُِٓٞي ٕؿجت ٓؼٌٞؽ صاعص.
 -46صع هٞعت ٜٓبع آٗؼيْ اٗيضعاػ ًغث٘يي چٓ ٚلٌِي صع ثضٕ پيق ٓي آيض؟
ج -آٌُبُٞػ سليق
ة -آٌُبُٞػ كضيض
اُق -اؿيضٝػ كضيض

ص -اؿيضٝػ سليق

 -47صع صعٓبٕ ثئبعإ آؿٔبتيک اػ  --- --- ٝ --- ---اؿتلبصٓ ٙی كٞص.
ة ٜٓ -بع پبعاؿٔپبتيک – تذغيک ؿٔپبتيک
اُقٜٓ -بع ؿٔپبتيک  -تذغيک پبعاؿٔپبتيک
ص ٜٓ -بع پبعاؿٔپبتيک – ٜٓبع ؿٔپبتيک
ج -تذغيک ؿٔپبتيک  -تذغيک پبعاؿٔپبتيک

ًٞٔ -48عؿپتٞعٛبي ٓغًؼي ثً ٚضاّ ٓذغى ٓـتوئب جٞاة ٓي ص٘ٛض؟
ة -اكؼايق H+
CO2
اُق -اكؼايق
ص -ثٛ ٚغ ؿٞٓ ٚعص ث ٚعٞع ؿيغٓـتويْ جٞاة ٓي ص٘ٛض.
جً -بٛق اًـيژٕ
ً-49ضاّ ٓٞعص اػ ؿض سٗٞيٓ -ـؼي ث ٚؿشتي ػجٞع ٓي ً٘ض؟
ةN2 -
اُقCO2 -

صH+ -

جO2 -

50- According to BOYLE’S LAW : The pressure of a gas is inversely
 proportional to its - -اُقvolume -

ةtemprature -

جviscosity -

صmolecular weight -

 -51صع عيٛ ٚب  - - -صع ٗبدي ٚهبػض ٙعي ٚاؿت  ٝپغكٞػيٗ - - - ٕٞـجت ث ٚؿبيغ ٗوبط عي ٚصاعص.
ص -Zone III -ثيلتغي
ةًٔ -Zone III -تغي ج -Zone I -ثيلتغي
اُقًٔ -zone I -تغي
 -52صع ًضاّ ت٘لؾ ػضِ ٚصيبكغاگْ ث ٚتٜ٘بيي كؼبٍ اؿت؟
ة -صّ ػٔين
اُق -صّ ػبصي

ج -ثبػصّ ػبصي

ً-53ضاّ ٓٞعص آ ٖٛؿ ٚظغكيتي صاعٗض؟
ةٓ -يٞگِٞثيٖ
اُقٞٔٛ -گِٞثيٖ

جٓ -تٜٞٔگِٞثيٖ

ٞٔٛ-54گِٞثيٖ سٝ ٕٞعيضي صع كغايظ ػبصي چ٘ض صعهض اػ اًـيژٕ اكجبع اؿت؟
ج%55 -
ة%45 -
اُق%25 -

ص -ثبػصّ ػٔين
صً -بعثبٓي٘ٞٔٛٞگِٞثيٖ
ص%75 -

ً -55ضآيي اػ عٝكٜبي ثبُي٘ي – آػٓبيلگبٛي ٘ٓ ،بؿت تغيٖ ثغاي ثغعؿيٜبي ائُٞٞٗٞژيي اجؼاء صؿ٘گب ٙت٘لؾ
ػٔوي ٓي ثبك٘ض؟
ة)ثغٌٞٗٝؿٌٞپي
اُق)ثيٞپـي اػ تلٌيالت ثبكتي
ص)آػٓبيق ٓـتويْ تغكذبت سِظ
ج)الٝاژ ثغٌٞٗٝآُٞئٍٞع
 – 56ؿِ ٍٞؿبُت صعتلٌيالت  BALTگـتغص(Diffused Bronchus- Associated Lymphoid ٙ
) Tissueچٓ ٚي ثبكض؟
ة)ُ٘لٞؿيتٜبي  Tدبضغ صع الٓي٘ب پغٝپغيب
اُق)ُ٘لٞؿيتٜبي ٓ Bـتوغ صع الثالي ؿُِٜٞبي اپي تِيبٍ
ص)پالؿٔبؿَ ٛبي دبضغ صع الثالي ؿُِٜٞبي اپي تِيبُي
ج)پالؿٔبؿَ ٛبي ٓ٘تكغ ٙصع الٓي٘ب پغٝپغيب
ً – 57بص ٙعيٖ) (cadherinsث ٚػ٘ٞإ چ ٚثشلي اػ ٌٓبٗيـْ ٛبي صكبع طاتي صع عيٓ ٚؼغكي ٓي كٗٞض؟
ة)آٗتي ثيٞتيٌٜب ٓتغكذ ٚاػ ؿُِٜٞبي اپي تِيبٍ
اُق)دبضغ صع كضبٛبي ًٓٞٞؿيِيبعي
ص)ث ٚػ٘ٞإ اجؼاء مٝي اتوبالت ثيٖ ؿُِٞي
ج)تغكذبت آٗؼئبتيي ضض ٓيٌغثي
 -58صعٓبيغ ثغٌٞٗٝآُٞئٞالعً ،ضاّ جؼء ائ٘ي آٌبٕ دضٞع صع كغايظ ٗغٓبٍ ٗضاعص؟
ج)اجؼاء ًٔپِٔبٕ
ة)ؿيتًٞبيٖ ٛب
اُق) IgG,IgM

ص) IgAتغكذي

 – 59ؿِ ٍٞتُٞيض ً٘٘ض ٙؿٞعكٌتبٗت عيٞي ًضاّ يي اػ ٓٞاعص ػيغ اؿت؟
ج)آئٞػي٘ٞكيَ
ة)ٓبًغٝكبژ اٗتغؿتيـيَ
اُق)ٓبًغٝكبژ آُٞئٞالع

ص)ُ٘لٞؿيت ٛبي CD8

+

 – 60اهِي تغيٖ كبًتٞع صع ٛضايت ٓـيغ دغًتي ٓبًغٝكبژٛبي آُٞئٞالع ثٔ٘ظٞع ثغاٗگيشتٖ پبؿز صكبػي صع صؿتگبٙ
ت٘لؾ چٓ ٚي ثبكض؟
ص)ژٗتيي ٓيؼثبٕ
ج)ؿيتًٞبيٖ TGF-β
ة)ٓبٛيت ٓيٌغٝثيُٞٞژيي اعگبٗيـْ
اُق)تؼضاص ٓيٌغٝاعگبٗيـْ
 – 61ضبیػبت ائُٞٞٗٞژيي صعگيغ صع آؿپغژيِٞػ ثغ ٌٞٗٝپُٗٞٔٞغ دبهَ چ ٚػِٔکغصی ٓي ثبكض؟
ص)اػصيبص دـبؿيت دبص
ج)ائٞػٝي٘ٞكيَ ٛب
ة)اػصيبص دـبؿيت ٓؼٖٓ
اُق)تُٞيض ثيق اػ دض ثبكت كيجغٝػ
 – 62اهِي تغيٖ ٓضيبتٞع اُتٜبثي صعٝهبيغ ٗئ ٚصيغعؽ كؼبُيت ؿُِٜٞبي صعگيغ صعآُغژي چٓ ٚي ثبكض؟
ص)ٌُٞتغيٖ ٛب  ٝپغٝؿتبگالٗضيٖ ٛب
ج)پغٝتئبػٛب
ة)آٓيٖ ٛبي ٝاػٝاًتيٞ
اُق)TNF-α
 -63عٝف اؿتبٗضاعص ثغعؿي عي ٚثب ًضاّ تٌ٘يي عاصيُٞٞژيي اٗجبّ ٓي گغصص ؟
ص ) اثِيي
ج ) التغاٍ
ة) PA
اُق )AP
ً- 64ضاّ هـٔت اػ هلـ ٚؿي٘ ٚصع عاصيٞگغاكي ؿبص ٙتغاًْ (صاٗـيت )ٚثيلتغي عا ٗلبٕ ٓي صٛض ؟
ص ) ٗـج ٗغّ
ج )عيٚ
ة ) هِت
اُق ) صٗضٙ
- 65ؿبي ٚهِت صع ٗٔبي ٗئغر هلـ ٚهضعي صع ًجب ٝاهغ ٓي كٞص ؟
ص ) هضآي
ج )تذتبٗي
ة ) كٞهبٗي
اُق ) سِلي

ٗبّ ٗ ٝبّ سبٗٞاصگی:

كٔبع ٙصاٗلجٞيی:

ٓ - 1غادَ ٓؼبي٘ ٚكیػيکی عي ٚعا ٗبّ ثجغيض.

ٞٓ - 2اعص ٓ ْٜصع كغح دبٍ ثئبعإ عيٞی عا ٗبّ ثجغيض.

