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 ؟ثبٌؽ ؼـ غَّٛ ٘مً ػبُٔ ل٘شيه ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجشال ثٝ ويىشٕيه اوىّفٚق، وؽأيه اق ٔٛاـؼ قيف ِطيص ٔي -1

 ٌٛؼ ؼـ ؼٚ لّٛٞبي يىىبٖ ثب ٌيٛع يىىبٖ ؼيؽٜ ٔيۺ اِف 

 .ٌٛؼ ؼـ اففاؼ فبٔيُ ٔجشال ثٝ ثيٕبـي، ففٚا٘شف ؼيؽٜ ٔيۺ ة 

 .ٌٛؼ ٔثجز ؼاـ٘ؽ، ففٚا٘شف ؼيؽٜ ٔي   HLA-DRؼـ اففاؼي وٝ ۺ ج 

 .     ٞبي غبِي ؼاـؼHLAٞبي اغشّبِي اـسجبط ثٝ ويىشٓ  ٌيٛع آ٘شي ثبؼيۺ ؼ 

 ؟ثبٌؽ فبوشٛـ اِّي ؼـ فيجفٚق وؽأيه اق ٔٛاـؼ قيف ٔي -2

 (     IL-2)ٚ      2ايٙشفِٛويٗ ۺ ؼ                    ايٙشفففٖٚ آِفب    INF – αۺ ج                     TGF-βۺ ة                        والل٘بق   ۺ اِف 

 ؟ ٌٛ٘ؽ ثٙؽي ٔي وؽأيه اق ثيٕبـاٖ قيف ؼـ ففْ ٔٙشٍف ويىشٕيه اوىّفٚق عجمٝ -3

 ، ثب قغٓ اٍٍ٘ز12وفشي دٛوز ثف اوبن ٕ٘فٜ ـٚؼ٘بٖ وبِٝ ثب آ٘شي وب٘شفٚٔف ٔثجز،  30غب٘ٓ ۺ اِف 

،  ضؼف  8ٔثجز وفشي ٚ ؼـٌيفي دٛوز ثف اوبن ٕ٘فٜ ـٚؼ٘بٖ  PM-SCL ٔثجز، ثب آ٘شي ثبؼي  ANAوبِٝ ثب  45غب٘ٓ ۺ ة 

 ػضال٘ي، ٌبٍ٘فٖ اٍٍ٘ز ؼوز

 ،  ثؽٖٚ ؼـٌيفي اضٍبيي            22ٔثجز، ثب ؼـٌيفي ٘بضيٝ ؼوشٟب ٚ سٙٝ ٕ٘فٜ ـؼ٘بٖ   ANAوبِٝ ثب 60آلبي ۺ ج 

 وبَ لجُ ؼـٌيفي ٔفي، ثؽٖٚ ؼـٌيفي دٛوشي 5ق ٔٙفي ٚ ـيٙٛؼ ؼـ ؼوشٟب ا ANAوبِٝ،  22آلبي ۺ ؼ 

ٌٛؼ، سٕبْ ٔٛاـؼ قيف ؼـ ٌفش ضبَ ٚ ٔؼبيٙٝ ثبِيٙي ٚ يب  ؼـ ثيٕبـ ٔجشال ثٝ ويىشٕيه اوىّفٚق وٝ ؼزبـ فيجفٚق ـيٛي ٔي -4

 ؟  ثدكٌٛؼ  دبـاوّيٙيىي ؼيؽٜ ٔي

 وفاوُ ؼـ لبػؽٜ ـيشيٗۺ ة                                                          سٍٙي ٘فه وٌٍٛي    ۺ اِف 

          P2ؼاي ؼْٚ لّت يب افكايً خك ؼْٚ َۺ ؼ                                                                          وففٝ غٍه ۺ ج 

5- Drop Arm test  ثفاي اـقيبثي وؽأيه اق ٔٛاـؼ قيف اوز ؟ 

 سب٘ؽيٙيز ـٚسبسٛـوبفۺ ة                                                               Biapitalسب٘ؽيٙيز ۺ اِف 

 Bicipitalدبـٌي سب٘ؽٖٚ ۺ ؼ                                                            دبـٌي ـٚسبسٛـوبف        ۺ ج 

 ؟ ثدكؼـ ٔٛـؼ ثٛـويز ايّيٛدٛان ٕٞٝ ٔٛاـؼ ِطيص اوز   -6

 ٚالؼي ٞيخ ـا سمّيؽ ٔيىٙؽ    ؼـؼۺ اِف 

 ؼـؼ ؼـ ٘بضيٝ وٍبِٝ ـاٖ ٚ لؽاْ ـاٖ ٔي ثبٌؽۺ ة 

 ؼـؼ ثب ٞيذفاوىشب٘ىيٖٛ ٞيخ سٍؽيؽ ٔيبثؽۺ ج 

 لفاـ ٔيؽٞؽ   Felx  ٚInternal Rotation ثيٕبـ ثفاي وبًٞ ؼـؼ ٞيخ ـا ؼـ ٚضؼيز ۺ ؼ 

 ْ اوز ؟اف وؽثٝ سفسيت ثيٍشفيٗ ٚ وٕشفيٗ سب٘ؽٖٚ ؼـٌيف ؼـ سب٘ؽيٙيز ـٚسبسٛـوب -7

 ايٙففا اوذيٙبسٛن –اوىبدٛالـيه  وبةۺ ة                                             سفن ٔيٙٛـ   –وٛدفا اوذيٙبسٛن ۺ اِف 

 ايٙففا اوذيٙبسٛن        –وٛدفا اوذيٙبسٛن ۺ ؼ                                              سفن ٔيٙٛـ  -اوىبدٛالـيه  وبةۺ ج 

. ٌب٘ٝ ؼيؽٜ ٔيٍٛؼ  Active & Passiveؼـؼ ؼـ سٕبْ ضفوبر . اق ؼـؼ ٌب٘ٝ ـاوز ٌىبيز ؼاـؼ COPDثيٕبـ غب٘ٓ ٔجشال ثٝ  -8

 سٍػيُ زيىز  ؟. ؼـ ٌفافي اوشئٛدٙي ؼـ ٌب٘ٝ ـاوز ٚخٛؼ ؼاـؼ

 ؼيٙيز ـٚسبسٛـوبفسبٖۺ ة                                                                  Frozen shoulderۺ اِف 

 آوفٚٔيبَ  ثٛـويز وبةۺ ؼ                                                                  سب٘ؽيٙيز وّىيفيٝ    ۺ ج 

 Cres centثيٛدىي وّيٝ . اؼـاـ غٛ٘ي ؼاـؼ. وٙؽ اي ٔفاخؼٝ ٔي ٞفشٝ 2وبِٝ ثب قغٕٟبي دٛوشي ٚ ست ٚ ِفق ضؽٚؼ  37غب٘ٓ  -9

ٞبي  ٕٞٝ ٌكيٙٝ. ؼـ ايٕٛ٘ٛفّٛـوب٘ه ٕ٘ٛ٘ٝ ثيٛدىي وّيٝ ٞيسٍٛ٘ٝ ـوٛثبر ايِٕٛ٘ٛٛليىي ٔٛخٛؼ ٘يىزؼيؽٜ ٔي ٌٛؼ ِٚي 

 ؟ ثدكقيف ٔغفش ٞىشٙؽ 

 ( ٌٚٙف ) دّي آ٘مئيز ٌفاِ٘ٛٛٔبسٛق ۺ ة                                        ٚاوىِٛيز وفايٌّٛٛثِٛيٙيٕيه         ۺ اِف 

 دّي آ٘مئيز ٔيىفٚوىٛديۺ ؼ                              (زبـذ اوشفاٚن )  دّي آ٘مئيز ائٛقيٙٛفيّيهۺ ج 
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 ثب وؽأيه اق ٔٛاـؼ قيف ديٛوشٍي ؼاـؼ ؟ Atypical ANCAدؽيؽٜ  -10

  Anti – MPOۺ ة                                                                                          Anti-Catepsinۺ اِف 

 ANCAغّظ ثٛؼٖ ـٚي اخفايي ۺ ؼ                                                       ثب آقٔٛؼٌي سفىيف وٙٙؽٜ      ۺ  ج

 ؟ غّظ اوزوؽأيه اق ٔٛاـؼ قيف  IgAؼـ ٚاوىِٛيز  -11

 ٔيؽٞؽ     Pauciimmuneٌّٛٔفِٚٛ٘ففيز ۺ ة                                                      ؼـ وٛؼوبٖ ٌبيؼشف اوز    ۺ اِف 

 اضشٕبَ ٘بـوبيي وّيٝ ؼاـؼۺ ؼ                                           ٔيشٛا٘ؽ ٔٛخت قغٕٟبي سبِٚي ٌٛؼ   ۺ ج 

ثبال ٚ ٘بلُ  ESR , CRPوبِٝ اق وٝ ٞفشٝ لجُ ؼزبـ ؼـؼٞبي ٌىٕي، ؼفغ ٔؽفٛع غٛ٘ي ٚ اؼـاـ غٛ٘ي،  45ٔفؼ  -12

HbsAg أيه اق ٔٛاـؼ فٛق قيف ؼـوز اوز ؟وؽ. اوز 

 ثٝ اضشٕبَ قيبؼ وفايٌّٛٛثِٛيٗ ؼاـؼۺ ة                                 ثؼيؽ اوز ؼـٌيفي ـيٛي ؼاٌشٝ ثبٌؽ        ۺ اِف 

 ٌىٕي ؼاـؼؼـٌيفي آئٛـر ۺ                                                                   ؼ ٔثجز ؼاـؼ      ANCAۺ ج 

وٙؽ وٝ ٌجٟب ؼـؼ ثيٕبـ  ثيٕبـ ؾوف ٔي. وبَ ديً، ٔفاخؼٝ وفؼٜ اوز 3وبِٝ ثب ٌىبيز وٕفؼـؼ اق ضؽٚؼ  30آلبي  -13

 الؽاْ ثؼؽي وؽاْ اوز؟. وبػشٝ ؼاـؼ 2وٙؽ ٚ ِجطٟب غٍىي ِجطٍبٞي  ـا اق غٛاة ثيؽاـ ٔي

 ٞب وشٖٛ ٟٔفٜ MRIۺ ؼ        اوىٗ ٔفُّ وبوفٚايّيبن CTۺ ج                 ٍِٗ   MRIۺ ة                ـاؼيٌٛفافي ٍِٗ   ۺ اِف 

وبثمٝ ست ٌٍٟبٞي ـا ؾوف . ٔبٜ ديً، ٔفاخؼٝ وفؼٜ اوز 3وبِٝ ثب ؼـؼ ٚ سٛـْ ٔر دبي ـاوز اق ضؽٚؼ  40ٔفؼ  -14

ثؼؽي الؽاْ ٔٙبوت . ٌكاـي ٌؽٜ اوز   Wbc=40000 , Lymphocyte 80% , PMN20ؼـ آ٘بِيك ٔبيغ ٔفّّي . ٔي وٙؽ

 وؽاْ اوز؟

 سدٛيك ٚ٘ىٛٔبيىيٗ ۺ ة                                                                ثيٛدىي ويٙٛٚيٓ   ۺ اِف 

 قا٘ٛ  MRIۺ ؼ                           وفبِٛوذفيٗ ٘ىُ وْٛ  + سدٛيك ٚ٘ىٛٔبيىيٗ ۺ ج 

 Uvertis ؼـ ٔؼبيٙٝ زٍٓ دكٌىي سٍػيُ . اوزوبِٝ ثب ؼـؼ ٚ لفٔكي زٍٓ ـاوز ٔفاخؼٝ وفؼٜ  40آلبي   -15

 ثبٌؽ؟ ٞبي قيف ثيٍشف ٔي اضشٕبَ وؽأيه اق ثيٕبـي. وٙؽ وبثمٝ ضٕالر ٍٔبثٝ ـا لجال ؾوف ٔي. لؽأي ٔغفش ٌؽٜ اوز

 ِٛدٛنۺ ؼ وبـوٛئيؽٚق   ۺ ج                     اوذٛ٘ؽيّيز آ٘ىيّٛقاٖ       ۺ ة آـسفيز ـٚٔبسٛئيؽ  ۺ اِف 

 ثبٌؽ ؟ ٔػشُ وؽاْ ثيٕبـي ٔي Cup Pencil inيِٛٛليه يبفشٝ ـاؼ -16

 اوشئٛآـسفيزۺ ؼ                                  ثٟدز ۺ ج                     آـسفيز دىٛـيبسيه      ۺ ة                        ِٛدٛن  ۺ اِف 

ٞفشٝ لجُ، ٔفاخؼٝ  2ثب ؼـؼ ٚ سٛـْ ؼـ قا٘ٛي ـاوز اق  CLLوبَ ِٛوٕي ٔكٔٗ ِٙفٛويشي  4وبِٝ ثب وبثمٝ  65آلبي  -17

 ٔطشّٕشفيٗ سٍػيُ وؽاْ اوز؟. وفؼٜ اوز

 آـسفيز وّيۺ ؼ                    CPPDآـسفيز  ۺ ج                              آـسفيز ٘مفوي   ۺ ة          آـسفيز ػفٛ٘ي     ۺ اِف 

 ٌكيٙيؽ؟ ـا ثفٔيؼـ ثيٕبـ فٛق وؽاْ الؽاْ ؼـٔب٘ي سٍػيّي  -18

 وٍّي ويٗ غٛـاوي         ۺ ة                               وفّٛوذفيٗ ٘ىُ وْٛ      + ٌٌّٛكاويّيٗ ۺ اِف 

 ثيٛدىي ويٙٛٚيٓۺ ؼ                                                          ثب ؼٚق اِشٟبثي       NSAIDۺ ج 

ثفاي اـقيبثي قا٘ٛي ايٗ ثيٕبـ وؽاْ . ؼـؼ قا٘ٛي ـاوز ٔفاخؼٝ وفؼٜ اوزاي ثب سٛـْ ٔػشّف ٚ  وبِٝ 40غب٘ٓ  -19

 سىز وبـثفؼ ؼاـؼ ؟

 سىز ٌٛثفۺ ؼ                                 سىز فبثف  ۺ ج                               سىز ثبِح     ۺ ة              سىز ثبِٛسٕبٖۺ اِف 

 ؟ ثدك ٞبي قيف ٔغفش وٙٙؽٜ ـيٙٛؼ اِٚيٝ اوز ٕٞٝ يبفشٝ. ػٝ وفؼٜ اوزاي ثب ٌىبيز ـيٙٛؼ ٔفاج وبِٝ 23غب٘ٓ  -20

 ٔٙفي   ANAۺ ؼ               وٗ ثيٕبـ    ۺ ج                      Digital pit ulcerۺ ة                   وبديّفٚوىٛدي عجيؼي  ۺ اِف 

 غٛاٞؽ ٌؽ؟ٞبي ٍٔٙٛوٛوي  وٕجٛؼ وؽاْ خك وٕذّٕبٖ ثبػث اثشال ٔىفـ ثٝ ػفٛ٘ز -21

           C9    ۺ ؼ                           C5    ۺ ج                                              C1    ۺة                                          C3  ۺ اِف 

 ثيٕبـيىز؟ ٞبي ثؽٖ ٔطشّٕشفيٗ ػّز اِّي ثفٚق ؼـ وؽاْ ثيٕبـي قيف سٍبثٝ آ٘شي ل٘يه ثيٗ ٔيىفٚة ٚ ثبفز -22

 وٙؽـْ ٌٌٛفٖۺ ؼ                  ِٛدٛن اـيشٕبسٛق  ۺ ج ست ـٚٔبسيىٕي                     ۺ ة            آـسفيز ـٚٔبسٛئيؽ         ۺ اِف 
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 ؟ ثدكٞبي قيف ؼـ ويىشٓ ايٕٙي ؾاسي ٚ اوشىبثي ِطيص اوز  ٕٞٝ ٌكيٙٝ -23

ٞب ٚ  ا٘ىبٖ ـويؽٜ اوز ٚ اِٚيٗ وؽ ؼفبػي ؼـ ثفاثف سٟبخٓ ٔيىفٚةويىشٓ ايٕٙي ؾاسي ثشؽـيح ؼـ ٔىيف سىبُٔ ثٝ ۺ اِف 

 .ػٛأُ غبـخيىز

 ويىشٓ ايٕٙي ؾاسي وفيؼشف اق ويىشٓ ايٕٙي اوشىبثي ٚاوًٙ ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽۺ ة 

 .          سف اق ويىشٓ ايٕٙي اوشىبثي اوز دبوع ايٕٙي ؾاسي اغشّبِيۺ ج 

 .       ي ؼـ ويىشٓ اوشىبثي القْ اوزا ٔٛاخٟٝ اِٚيٝ ثفاي ايدبؼ وِّٟٛبي غبعفٜۺ ؼ 

 ؟  ثدكٞب ؼـ اـسجبط ثب ايٕٙي ؾِشي ِطيص اوز  ٕٞٝ ٌكيٙٝ -24

 سيّْٛ خكيي اق ويىشٓ ايٕٙي ؾاسي اوز وؽ اديۺ اِف 

 خك ويىشٓ ايٕٙي ؾاسي ٞىشٙؽ Tوِّٟٛبي ِٙفٛويز ۺ ة 

 ثبٌؽ وِّٟٛبي ٔبوفٚفبل ٚ ؼ٘ؽـسيه اق اخكا ويىشٓ ايٕٙي ؾاسي ٔيۺ ج 

 .     سف اوز وٝ ؼـ ويىشٓ ايٕٙي ؾاسي اوز ش ايٌّٕٛ٘ٛٛثِٛيٗ ـٚي ؼفبػي وفيغسفيۺ ؼ 

 ثدك؟ٕٞٝ ٔٛاـؼ قيف اق ػُّ ٞيذفاٚـيىٕي اوز       -25

 ّٔفف ديفاقيٙبٔيؽ ۺ ؼ                  آوذيفيٗ ثب ؼٚق ثبال    ۺ ج                   ّٔفف اِىُ   ۺ ة                        دىٛـيبقيه    ۺ اِف

 ٘يىز؟وؽأيه اق ػُّ ٘مفن ؼـ وٗ دبييٗ         -26

 ٔىٕٛٔيز ثب ٔه  ۺ ؼ            PRPPافكايً وبـ آ٘كيٓ  ۺ ج           وّيٝ دّي ويىشيه  ۺ ة             HGPRTوٕجٛؼ آ٘كيٓ  ۺ اِف

 ّٔفف ٌٛؼ؟  ٘جبيؽوؽأيه اق ؼاـٚٞبي قيف ؼـ ضّٕٝ ضبؼ ٘مفن  -27

 ٘بدفٚوىٗ ۺ ؼاوشفٚئيؽ                                                                                                ۺ ج             وٍّي ويٗ                                                                                   ۺ ة            آِٛدٛـيَٙٛ                                                 ۺاِف 

  ثدك ؟ٕٞٝ ٔٛاـؼ قيف اق ػُّ وٙؽـٚوّىيٙٛق ؼـ وٗ دبييٗ اوز  -28

 ٕٞٛل٘شيكٔيۺ  ؼ                  ٕٞٛوفٚٔبسٛقۺ  ج                      ٞيذٛدبـاسيفٚئيؽيىٓ  ۺ ة                ٞيذٛٔٙيكيٕي   ۺ اِف

 ست ـٚٔبسيىٕي ؼـوز اوز؟  وؽأيه اق ػجبـار قيف ؼـ ٔٛـؼ -29

 اـيشٓ ٔبـليٙبسْٛ ثب ثيٕبـي لّجي ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ ؼـ اـسجبط اوزۺ اِف 

 اـيشٓ ٔبـليٙبسْٛ ثب ست ٕٞفاٜ ثٛؼٜ ٚ ثفاي ٔؽر زٙؽ ـٚق ثبلي ٔي ٔب٘ؽۺ ة 

 ٔبـليٙبسْٛ ثف ـٚي سٙٝ ٚ ِٛـر  ثٛؼٜ ٚ ثب ست ثبال اـسجبط ؼاـؼ اـيشٓۺ ج 

 ٔبـليٙبسْٛ ثف ـٚي سٙٝ ٚ ا٘ؽاْ ٞب ثٛؼٜ ٚ ثٝ قٚؼي ٔطٛ ٔي ٌٛؼ     اـيشٓۺ ؼ 

وبِٝ وٝ وبثمٝ ست ـٚٔبسيىٕي ؼاٌشٝ اوز ٚ ؼـ قٔبٖ ثيٕبـي ؼـ اوٛوبـؼيٌٛفافي لّت ثكـي ثٛؼٜ ٚ  10ثفاي ثيٕبـي   -30

 ـوز اوز؟وٕي ٘بـوبيي ٌكاـي ٌؽٜ اوز ٚ ؼـ ضبَ ضبضف اوٛوبـؼيٌٛفافي ٚ ٘ٛاـ لّت عجيؼي اوز وؽاْ ػجبـار ؼ

 وبَ 5ٔبٞيب٘ٝ ثفاي ٔؽر  1200000دٙي ويّيٗ ۺ اِف 

 وبَ      10ٔؽر  ٔبٞيب٘ٝ ثفاي 1200000 ويّيٗ دٙي  ۺة 

 وبَ 15ٔؽر  ٔبٞيب٘ٝ ثفاي 1200000 ويّيٗ دٙيۺ ج 

 سٕبْ ٔؽر ػٕف ٔبٞيب٘ٝ ثفاي 1200000 ويّيٗ دٙيۺ ؼ 

 ؟ثدك ثبٌؽ  ٕٞٝ اق ٔٛاـؼ قيف اق ٔؼيبـ ٞبي ٔبلـ ست ـٚٔبسيىٕي ٔي -31

 وفٜ ويؽٟ٘بْۺ ؼ            آـسفاِمي           ۺ ج                             وبـؼيزۺ ة                   ٘ؽَٚ قيف خّؽيۺ اِف 

 ٔؼبيٙٝ ؼـ ٔيىٙؽ ٔفاخؼٝ ٌٕب ثٝ ؼٌٖف ػضالر ضؼف ٚ ا٘ؽأٟب ؼـ force=3/5 ٚ ػضال٘ي ضؼف ػّز ثٝ وبِٝ 52 غبٕ٘ي -32

  اوز؟ ؼـوز قيف ٔٛاـؼ اق وؽأيه ثيٕبـ ٔٛـؼ ؼـ ثبالوز ػضال٘ي ٞبي آ٘كيٓ ؼـآقٔبيٍبر ٚ ؼاـؼ اثفٚٞب ثفؼٖ ثبال ؼـ ضؼف ثيٕبـ

 .ٔيىٙيٓ ٌفٚع اوشفٚئيؽ ثبالي ؼٚق ؼـٔبٖ ثيٕبـ ثفاي ٔيٛقيز دّي سٍػيُ ثب ۺاِف 

 ٔيىٙيٓ ٌفٚع ويشٛسٛوىيه ؼـٔبٖ ٚ وفؼٜ ػضّٝ ثيٛدىي اثشؽا ؼـ ۺة 

 وٙيٓ            ٔي ٔؼففي ٘ٛـِٚٛلي ٔشػُّ ثٝ ـا ثيٕبـ ۺج 

 ٔيىٙيٓ ٌفٚع دفؼ٘يكِٖٚٛ ٔشيُ دبِه ؼـٌيفي ٘ٛع ٚ ٌؽر ثٝ سٛخٝ ثب ٚ اوز ٔغفش ٔيٛقيز دّي ثيٕبـ ثفاي ۺؼ 
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 ؟ ثدكثبٌؽ  ؼـوز ٔي ؼـٔبسٛٔيٛقيز ثيٕبـي ٔٛـؼ ؼـ قيف ػجبـار اق ٕٞٝ -33

 ؼاـؼ           ؼغبِز ٞٛٔٛـاَ ايٕٙي ثيٍشف  IBM يب ا٘ىّٛقيٖٛ خىٓ ٔيٛقيز ؼـ ۺ  اِف

 ؼاـؼ ؼغبِز وِّٛي ايٕٙي ثيٍشف ٔيٛقيز دّي ؼـ ۺة 

 ؼاـؼ ؼغبِز ٞٛٔٛـاَ ايٕٙي ثيٍشف ؼـٔبسٛٔيٛقيز ؼـ ۺج 

  ؼاـ٘ؽ ؼغبِز +CD8 وِّٟٛبي ثيٍشف ٔيٛقيز دّي ؼـ ۺؼ  

 ؟ثؽ ٔي وٙؽوؽأيه اق ٔٛاـؼ قيف دفٌٚٙٛق ثيٕبـي ـا ؼـ ٔيٛقيز ٞبي اِشٟبثي  -34

                               ٕٞفاٜ ثٛؼٖ ثب ثؽغيٕي ٞب ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ      ۺ اِف

 ؼـٌيفي ثبفز ثيٙبثيٙي ـيٝ ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖۺ ة

                 ؼـٌيفي ػضالر دفٌٚكيٕبَ ٚ ؼيىشبَ ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖۺ ج

 افكايً ثيٍشف آ٘كيٓ ٞبي ػضال٘ي ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ      ۺ  ؼ

 ؟ثدك ثبٌؽ  ٕٞٝ ٔٛاـؼ قيف اق ٔؼيبـ ٞبي سٍػيّي ٔيٛقيز ٞبي اِشٟبثي ٔي -35

 يٚخٛؼ ضؼف ػضالٖۺ ؼ        ا٘ؽاقٜ ٌيفي آ٘كيٓ ٞبي ػضال٘يۺ ج    ثيٛدىي دٛوز      ۺ ة               ػضّٝ   –٘ٛاـ ػّت ۺ اِف

 ؟ٕ٘ي ثبٌؽوؽأيه اق ٌففشبـي ٞبي دٛوشي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔيٛقيز ٞبي اِشٟبثي  -36

 ٌٛسفٖٚ دبدَٛۺ ؼ                                 ٔبالـ ـايۺ ج                 ّٞيٛسفٚح ـايۺ ة            وفاسٛؼـٔبثال٘ٛـاليىب   ۺ اِف

 ٔطبوجٝ غغف ٌىىشٍي ؼـ ؼٜ وبَ ايٙؽٜ اوشفبؼٜ ٔي وٙيؽ؟ ؼـ وؽأيه اق ثيٕبـاٖ قيف ثفاي اسػبؾ سّٕيٓ ثٝ ؼـٔبٖ اق -37

 ؼـ ٕٞٝ ٔٛاـؼۺ ؼ                          اففاؼ اوشٛدٙيه  ۺ ج                      اففاؼ ٘فٔبَ ۺ ة              ثيٕبـاٖ اوشٛدفٚسيه ۺاِف 

 ٘ؽاـؼ؟وؽأيه اق ثيٕبـيٟبي قيف ثب افكايً غغف اوشٛدفٚق ٕٞفاٞي  -38

 وٌٛيًٙ ۺ ؼ                         ٞيذفدبـاسيفٚييؽيۺ ج                    ٞيذفسيفٚييؽي ۺ ة             ٞيذٛدبـاسيفٚييؽي     ۺ اِف

 وغص غٛ٘ي وؽأيه اق ٔٛاـؼ قيف ؼـ اوشٛٔبالوي افكايً ٔي يبثؽ؟  -39

 ٞٛـٖٔٛ دبـاسٛـٖٔٛ               ۺ ؼ                                     فىففۺ ج                               وّىيٓ ۺ ة                         ٚيشبٔيٗ ؼيۺ اِف 

 ٔىب٘يىٓ اثف وؽأيه اق ؼاـٚٞبي قيف ٍٔبثٝ اوشٛدفٚسٍفيٗ اوز؟  -40

 ـقيؽـٚ٘بر ۺ ؼ                                ـاِٛوىيفٗۺ ج                  ؼ٘ٛقٚٔبة         ۺ ة                           اِٙؽـٚ٘برۺ اِف 

 وؽأيه اق سغييفار ٞٛـٔٛ٘ي قيف ؼـ ثيٕبـي ِٛدٛن ِطيص اوز؟ -41

                 افكِيً ا٘ؽـٚلٖ ۺ ة                                                       افكايً اوشفٚلٖ         ۺ اِف

 افكايً اوشفٚلٖ ٚ ا٘ؽـٚلٖ ۺ ؼ                                                            افكايً دفٚلوشفٖٚ ۺ ج

 وؽأيه اق ٔٛاـؼ قيف اق ٍٔػّبر اـسفيز ِٛدٛوي اوز ؟ -42

 ؼفٛـٔيشي ٔفبُِ وٛزه ؼوز               ۺ ة                                               ؼـٌيفي ٔفُّ وبوفٚايّيبن ۺ  اِف

 ؼـٌيفي وشٖٛ فمفار وٕفي ۺ ؼ                                                 اـٚقيٖٛ ٔفبُِ وٛزه ؼوز ۺ ج

 ٘شي ثبؼيٟبي قيف ؼـ ثيٕبـ ٔجشال ثٝ ِٛدٛن اضشٕبَ ِٛدٛن ٘ٛقاؼي ـا افكايً ٔيؽٞؽ؟ٚخٛؼ وؽأيه اق اسٛ آ -43

  anti smۺ ؼ                             anti RNPۺ ج                           anti DNAۺ  ة                     anti Ro      ۺ اِف

وبِٝ ثب ٌىبيز ؼـؼ ٚ سٛـْ ٔفبُِ وٛزه ؼوز ٚٔبالــاي ضىبن ثٝ ٘ٛـ ؼـ ِٛـر ثٝ ٌٕب ٔفاخؼٝ وفؼٜ  35غبٕ٘ي  -44

وي ٞبي دبـاوّيٙيه وبٔال   ٘فٔبَ وبيف ٔؼبيٙبر ٚ ثفـ.ٔيجبٌؽ  ANA=1/640   ٚESR=55/hاوز ،ؼـ اقٔبيٍبر ا٘دبْ ٌؽٜ 

 ؟ا٘شػبة وٙيؽاوز ػجبـر ِطيص  ـا ؼـ ٔٛـؼ ايٗ ثيٕبـ 

 ٔؼيبـ ِٛدٛن ـا ؼاـؼ، ثٙبثفايٗ ثيٕبـي لغؼي اوز  ٚؼـٔبٖ ـا ٌفٚع ٔيىٙيٓ 4زٖٛ  ۺ اِف

 زٖٛ وٝ ٔؼيبـ ِٛدٛن ـا ؼاـؼ،ثٙبثفايٗ ثيٕبـي لغؼي ٘يىز ٚ فؼال ؼـٔبٖ ـا ٌفٚع ٕ٘يىٙيٓۺ  ة

 زٖٛ اـٌبٖ ضيبسي ؼـ ٌيف ٘يىز غؼال ٘يبق ثٝ ؼـٔبٖ ٘يىز ۺ ج

 ثب اضشٕبَ ِٛدٛن ؼـٔبٖ ـا ٌفٚع ٔيىٙيٓ ۺ ؼ
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ٚ قا٘ٛٞب ثٝ ِٛـر لفيٙٝ ثٝ ٕٞفاٜ غٍىي  MCP , PIP , WRISTوبِٝ ثب ٍٔىُ آـسفيز ؼـ ٔفبُِ  32غب٘ٓ   -45

 - = ESR = 45 , CRP = +3 , RF = - , Anti ccpۺ ٞبي ا٘دبْ ٌؽٜ  ؼـ ثفـوي. وٙؽ ِجطٍبٞي ؼٚ وبػشٝ ثٝ ٌٕب ٔفاخؼٝ ٔي

 وؽاْ ػجبـر ـيك ؼـ ٔٛـؼ ايٗ ثيٕبـي ِطيص اوز؟. ثبٌؽ  ٔي

 .ٌٛؼ ــوي اق ٘ظف ػُّ سِٛيٝ ٔيوٙؽ ٚ ة ـا ـؼ ٔي RAسٍػيُ  RF    ٚAnti ccpٔٙفي ثٛؼٖ ۺ اِف 

 .    ٌٛؼ ثبٌؽ ٚ سِٛيٝ ثٝ ٌفٚع ؼـٔبٖ ٔي ٔي  RAسٍػيُ ثيٕبـ فٛق  RF    ٚAnti ccpػّيفغٓ ٔٙفي ثٛؼٖ ۺ ة 

 .  ؼـ ايٗ ثيٕبـ قيبؼ اوز Extra articularاضشٕبَ ثفٚق ػاليٓ  RF    ٚAnti ccpثٝ ؼِيُ ٔٙفي ثٛؼٖ ۺ ج 

 . ٌٛؼ ٔبٜ ٔي 3يٍيفي ثيٕبـ ٚ سىفاـ آقٔبيٍبر ده اق ثؽٖٚ ٌفٚع ؼـٔبٖ سِٛيٝ ثٝ حۺ ؼ 

ؼـ ٌفافي . وٙؽ ثٝ ٌٕب ٔفاخؼٝ ٔي RF= +3وبػشٝ ٚ  3وبِٝ ثب دّي آـسفيز لفيٙٝ ٚ غٍىي ِجطٍبٞي  40غب٘ٓ   -46

 ؟ثدك  ؼوز ايٗ ثيٕبـ ا٘شظبـ ؼيؽٖ ٕٞٝ يبفشٝ ٞبي قيف ـا ؼاـيؽ

 وبًٞ فبِّٝ ٔفّّيۺ ؼ                اوشئٛدٙي اعفاف ٔفُّ ۺ ج                   Erosionۺ ة              اوىّفٚق اوشػٛاٖ   ۺ اِف 

 ٞبي قيف ٘مً وّيؽي ؼاـ٘ؽ؟ ؼـ دبسٛل٘ك آـسفيز ـٚٔبسٛئيؽ وؽأيه اق ويشٛويٗ  -47

          TNF- αۺ ؼ                                     TGF . βۺ ج                     IL – 13ۺ ة                               IL – 17ۺ اِف 

 ؼـ آـسفيز ـٚٔبسٛئيؽ زٝ ٘بْ ؼاـؼ ؟  PIPٚ اوىشٙىيٖٛ     DIPفّىىيٖٛ  -48

               Boutanniereۺ ة                                                                      Swan-neckۺ اِف 

 Jaccoud Arthropathyۺ ؼ                                                                 Piano-key singۺ ج 

وبَ  3ٚي وبثمٝ سفٚٔب ثٝ قا٘ٛ ـا . وٙؽ وبِٝ زبلي ثٝ ؼِيُ اثشال ثٝ ؼـؼ ٔىب٘يىبَ قا٘ٛٞب ثٍٟٕب ٔفاخؼٝ ٔي 68غب٘ٓ  -49

 فبوشٛـ غغف ثفاي اثشال ثٝ اوشئٛآـسفيز ؼاـؼ؟ٚي زٙؽ . ثفؼ ٔبؼـي ٘يك اق اوشئٛآـسفيز قا٘ٛ ـ٘ح ٔي. لجُ ٔيؽٞؽ

 5ۺ ؼ                                             4ۺ ج                                  3ۺ ة                                          2ۺ اِف 

ٔر دب ٌٛاٞؽ وبًٞ فبِّٝ  ؼـ ٌفافي. وبِٝ ثبؼـؼ ٔىب٘يىبَ ٔر دبي ـاوز ثٝ ٌٕب ٔفاخؼٝ وفؼٜ اوز 52غب٘ٓ  -50

وؽاْ يبفشٝ ـاؼيِٛٛليه ؾوف . ٔفّّي، ويىز اوشػٛا٘ي، اوشئٛفيز ٚ وبًٞ ؼا٘ىيشٝ اوشػٛاٖ اعفاف ٔفُّ ٍٔبٞؽٜ ٔيٍٛؼ

 ٌؽٜ ثب سٍػيُ اوشئٛآـسفيز ٔغبيفر ؼاـؼ ؟

 ٞبي اوشػٛا٘ي ويىزۺ ة                                                               وبًٞ فبِّٝ ٔفّّيۺ اِف 

 وبًٞ ؼا٘ىيشٝ اوشػٛاٖ  ۺ ؼ                                                                                  اوشئٛفيزۺ ج 

 ثدك؟ٞبي قيف ٘مً وّيؽي ؼـ دبسٛل٘ك اوشئٛآـسفيز ؼاـ٘ؽ  ٕٞٝ ويشٛويٗ  -51

 TNF – αۺ ؼ                                     IL – 17ۺ ج                                IL – 6ۺ ة                                     IL – 1ۺ اِف 

 وؽأيه اق ػُّ سٛـْ ٔفّّي اغشّبَ ثٝ اوشئٛآـسفيز ؼاـؼ؟  -52

 ٔبيغ ؼـ ٔفُّ ۺ ؼ                          سٛـْ ثبفز ٘فْۺ ج               ـٌؽ اوشػٛاٖ   ۺ ة                  ٞيذفسفٚفي ويٙٛٚيٓۺ اِف 

 ؟ ٘ؽاـؼوٕفؼـؼ ؼـ وؽأيه اق ثيٕبـاٖ عفش ٌؽٜ، اضشٕبال ٍ٘بٍ٘ف يه ػّز ٟٔٓ وبغشبـي ٘جٛؼٜ ٚ ٘يبق ثٝ ثفـوي  -53

 . وبِٝ وٝ اغيفا ثؽِيُ ديّٛ٘ففيز آٔفيكٔبسٛ، وٝ ٞفشٝ ثىشفي ثٛؼٜ اوز 60غب٘ٓ ؼيبثشي ۺ اِف 

 . اي وٝ اق ـٚق لجُ ؼزبـ ٘بسٛا٘ي ؼـ ايىشبؼٖ ٚ ثي اغشيبـي اؼـاـي ٌؽٜ اوز وبِٝ ثب وٕفؼـؼ ؼٚ ٞفشٝ 37غب٘ٓ ۺ ة 

 ٔٙفي اوز       SLRوبِٝ ثب وٕفؼـؼ ـاؼيىِٛف ثٝ غّف ـاٖ ٚ وبق دبي ـاوز اق ؼٚ ٞفشٝ ديً وٝ ؼـ ٔؼبيٙٝ  45آلبي ۺ ج 

 .ٞفشٝ لجُ وٝ ؼـ ٔؼبيٙٝ سىز دبسفيه ٔثجز ؼاـؼ 4اق  وبِٝ ثب وٕفؼـؼ، ست ٚ وبًٞ ٚقٖ 35آلبي ۺ ؼ 

 ؟ثدك  ثبٌؽ  ٞبي قيف ؼـ سفىيف ٔطؽٚؼيز ضفوبر وٕف ِطيص ٔي ؼـ ٔؼبيٙٝ وشٖٛ فمفار، ٕٞٝ ٌكيٙٝ -54

 .ضفوز غٓ ٌؽٖ ثٝ خّٛ ؼـ اوذبوٓ ػضالر دبـااوذبيٙبَ ٔطٕؽٚؼ ٔيٍٛؼۺ اِف 

 .      ثبٌؽ ٔطؽٚؼ ٔي ٞبي وٕفي، ضفوز فّىىيٖٛ ٔفبُِ ٞيخ ؼـ ثيٕبـي ٟٔفٜۺ ة 

 ٌفؼؼ ٞبي ػّجي ٔطؽٚؼ ٔي ٞبيذفاوىشب٘ىيٖٛ وٕف ؼـ ِٛـر سطز فٍبـ ثٛؼٖ ـيٍٝۺ ج 

 اي، ثؽِيُ وًٍ ايٗ ثبفشٟب ٔطؽٚؼ ٔيٍٛؼ غٓ ٌؽٖ ؼـ خٟز ٔػبِف ؟ آويت ؼيؽٜ ٟٔفٜۺ ؼ 
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ٌٛؼ  ـش ضبَ ٔؼّْٛ ٔيؼـ ي. وٙؽ وبِٝ ثب ٌىبيز وٕفؼـؼ ٘بضيٝ وٕف ٚ دبٞب ؼـ قٔبٖ ـاٜ ـفشٗ ٔفاخؼٝ ٔي 65آلبي  -55

سٍػيُ ثبِيٙي ثيٕبـ . ٌفؼؼ ٘يك ايدبؼ ٌؽٜ ٚ ثب غٓ ٌؽٖ ثٝ خّٛ ـفغ ٔي( ثؽٖٚ ـاٜ ـفشٗ)وٝ ؼـؼ ثيٕبـ ثب ايىشبؼٖ سٟٙب 

 زيىز ؟

 اوذٛ٘ؽيِّٛيكسىيهۺ ة                         ( Cauda equna – Syn)وٙؽـْٚ ؼْ اوت ۺ اِف 

 (Thethered cord syn)وٙؽـْٚ عٙبة افىبـ ثىشٝ ۺ ؼ                                                           سٍٙي وب٘بَ ٘ػبػي      ۺ ج 

اق دبـوشكي وف دب ٚ وغص . وبِٝ وٝ ثب ٌىبيز ؼـؼ غّف ـاٖ ٚ وبق دبي ـاوز ٔفاخؼٝ وفؼٜ اوز 44آلبي  -56

. ٞبي دب ٘يىز ثيٕبـ لبؼـ ثٝ ضفوز ـٚي دٙدٝؼـ ٔؼبيٙٝ ٘ٛـِٚٛليه ـفّىه وف دب ٔػشُ اوز ٚ . ٘يك ٌبويىز Footغبـخي 

 وؽأيه اق ـيٍٝ ٞبي وٕفي ثيٕبـ ؼـٌيف اوز؟. ثبٌؽ ضفوز فّىىيٖٛ دال٘شبـ دب ٘يك ٔػشُ ٔي

 L3ۺ ؼ                                              L4ۺ ج                                  L5ۺ ة                                      S1ۺ اِف 

 وؽأيه اق ٌكيٙٝ ٞبي قيف ؼـ اـسجبط ثب ػاليٓ ٔٛوٛوٛسب٘ئٛن ؼـ وٙؽـْ ثٟدز ِطيص اوز؟ -57

 سبيي ثفٚق وفؼٜ ٚ ٔؼٕٛال ثؽٖٚ ؼـؼ ٞىشٙؽ ۳-۱۰آفشٟبي ؼٞب٘ي ؼـ ٌفٜٚ ٞبي  ۺاِف 

 .        وبػز ده اق سفٚٔب ثٝ دٛوز ايدبؼ ٔي ٌٛ٘ؽ ۲۴-۴۸ضبيؼبر دبسفلي ثّٛـر دبدَٛ ٚ دٛوسَٛ اـيشٕبسٛ  ۺة 

 .آفشٟبي ل٘يشبِيب ػٕٛٔب ـٚي ٌّٙه دٙيه ايدبؼ ٌؽٜ ٚ اوىبـ ٌؿاـ٘ؽ ۺج 

 .ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ ٚاوًٙ ػفٚلي ِٙفٛويشيه اوز(  ثٝ ٚيمٜ دبسفلي ) ثفوي ٞيىشِٛٛليه ضبيؼبر دٛوشي  ۺؼ 

ثف اوبن . ٔفاخؼٝ ٕ٘ٛؼٜ اوز( ثبـ ؼـ وبَ ۳ثيً اق) وبِٝ اي ثب ٌىبيز اق آفشٟبي ؼـؼ٘بن ٚ ٔىفـ ؼٞبٖ  ۴۷آلبي  -58

 وفايشفيبي سٍػيّي، وؽأيه اق ػاليٓ قيف سبييؽ وٙٙؽٜ سٍػيُ ثٟدز ٕ٘ي ثبٌؽ؟

 ٞبيذٛديٖٛ ٚ اـيشٓ ٘ؽٚقْٚ ۺة                                              .آفشٟبي ـاخؼٝ سٙبوّي ٚ يٛٚئيزۺ اِف 

 .      سفٚٔجٛق ٚـيؽ فٛق وجؽي ٚ سفٚٔجٛفّجيز وغطي ۺؼ                                      .سىز دبسفلي ٔثجز ٚ وٛؼٚفِٛيىِٛيزۺ ج 

آٖ ٔبٞٝ اق ؼـؼ ٌؽيؽ سٕبْ ثؽٖ ثٝ غَّٛ ٘بضيٝ ٌفؼٖ ٚ وٕف وٝ لبؼـ ثٝ ِٛوبِيكٜ وفؼٖ ۴وبِٝ ثب وبثمٝ  ۵۶آلبي -59

اق وفؼـؼ، ؼـؼ ٞبي ٌىٕي، اضىبن غىشٍي ضشي ٍٞٙبْ ثفغبوشٗ اق غٛاة ٚ اغشالَ ضبفظٝ ٚ . ٘يىز ٔفاخؼٝ ٕ٘ٛؼٜ اوز

وؽأيه اق ثيٕبـي ٞبي . ؼـ ٔؼبيٙٝ ثدك سٙؽـ٘ه ؼـ ِٕه ٘مبط ٔػشّف ثؽٖ يبفشٝ ؼيٍفي ٘ؽاـؼ. افىفؼٌي ٘يك ٌبوي ٔيجبٌؽ

 يىٙيؽ؟قيف ـا ثب اضشٕبَ قيبؼ ثفاي ايٗ ثيٕبـ ٔغفش ْ

 فيجفٚٔيبِمي           ۺؼ                         سيفٚييؽيٞبيذٛۺ ج               اوذٛ٘ؽيّيز ا٘ىيّٛقاٖۺ ة            دّي ٔيبِميب ـٚٔبسيىب ۺ اِف 

ٚاِؽيٗ عجك ٌفشٝ . وبِٝ ثٝ ؼِيُ ست، ٔيبِمي ل٘فاِيكٜ ٚ ؼـؼ لفىٝ ويٙٝ ٚ ٌىٓ ثٝ وّيٙيه آٚـؼٜ ٌؽٜ ۱۲دىف ثسٝ اي  -60

ؼـخٝ وب٘شيٍفاؼ، سٙؽـ٘ه ل٘فاِيكٜ ٌىٕي  ۳۹ؼـ ٔؼبيٙٝ ست . سب وٖٙٛ وبثمٝ ضٕالر ٔشؼؽؼ ست ٚ ؼـؼ ٌىٓ ؼاٌشٝ اوز

. ٕٞفاٜ ثب ـليؽيشي، آـسفيز قا٘ٛي ـاوز ٚ يه ضبيؼٝ اـيشٕبسٛي ٔػشّف ثفخىشٝ ٌجيٝ ثبؼ وفظ ـٚي وبق دبي ـاوز ؼاـؼ

سٍػيُ اضشٕبِي ثيٕبـ . لفىٝ ويٙٝ دّٛـاَ افيٛلٖ ٔػشّف ؼيؽٜ ٌؽؼـ وٌٛ٘ٛفافي ٔبيغ ؼـ ضففٜ ٌىٕي ٚ ؼـ ػىه 

 زيىز؟

 آـسفيز ايؽيٛدبسيه ٘ٛخٛا٘بٖۺ ة                                            ست ٔؽيشفا٘ٝ اي فبٔيّيبَ        ۺ اِف 

 دٛـفيفي ۺؼ                                             اوذٛ٘ؽيّيز ا٘ىيّٛقاٖ ٘ٛخٛا٘بٖۺ ج 
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