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 .ضيٝ اؾز (Restrictive)وسأيه اظ اؾذيطٚٔشطيٟبي ا٘دبْ قسٜ لٛيب ٔغطح وٙٙسٜ ثيٕبضي سحسيسي -1

 FEV1=85%     FVC=82%   FEV1/FVC=80%: اِف

 FEV1=60%      FVC=78%    FEV1/FVC=64% -ة

 FEV1=54%      FVC=62%     FEV1/FVC=90% -ج

 FEV1=58%       FVC=60%     FEV1/FVC=68% -ز

 .دؿيٗ  ثطاي غطثبٍِطي وسأيه اظ ثيٕبضي ٞبي ظيط اؾشفبزٜ ٔي قٛزيثطضؾي ؾغح سط-2

 آ٘شي سطيذؿيٗ -1-وٕجٛز آِفب  -ة ؾيؿشيه فيجطٚظيؽ                            -اِف

 خٟز ؾٙدف ٔيعاٖ ثٟجٛزي دٙٛٔٛ٘ي ثبوشطيبَ -ز ثطضؾي ثّٛؽ ضيٝ خٙيٗ                          -ج

 .سؼييٗ ايؿشبزٜ ٚ يب ذٛاثيسٜ ثٛزٖ ٌطافي لفؿٝ نسضي اظ وسأيه  اظ ٔٛاضز ظيط اؾشفبزٜ ٔي قٛزثطاي  -3

 ثطضؾي ٞٛاي ٔؼسٜ -ة ٚخٛز ٞٛاي ثبالي والٚيىَٛ                           -اِف

 ٚضٛح يب ػسْ ٚضٛح ٟٔطٜ ٞبي دكز لّت -ز سؼساز ز٘سٜ ٞبي لبثُ قٕبضـ                            -ج

 .ضبيؼٝ ثيكشط اؾز ( ٔٙكب اظ خساض لفؿٝ ؾيٙٝ)زض وسأيه اظ سٛزٜ ٞبي ضيٛي ظيط احشٕبَ دّٛضاَ ثٛزٖ -4

 .سٛزٜ اي وٝ ظاٚيٝ آٖ ثب خساض لفؿٝ نسضي حبزٜ اؾز -ة . سٛزٜ اي وٝ وٙبضٜ ضاؾز لّت ضا ٔحٛ وطزٜ اؾز -اِف

 .آٖ ضا ٔكرم ٘يؿز چٟبض عطف سٛزٜ اي وٝ -ز  ٞٛا زض زاذُ سٛزٜ   –ٚخٛز ؾغح ٔبيغ  -ج

 .وسأيه اظ ٔٛاضز ظيط ثيبٍ٘ط حّٕٝ آؾٓ قسيس اؾز-5

 ٚيعيًٙ ٔٙشكط ٚ قسيس زض ؾٕغ ضيٝ -ة   PaCO2=32mmHg                                      -اِف

 ٚخٛز دطٞٛايي زض ٌطافي لفؿٝ نسضي -ز                  19mmHgٚخٛز دبِؽ دبضازٚوؽ ثٝ ٔيعاٖ  -ج

. ٔبٜ ٌصقشٝ ثب سكريم آؾٓ سحز زضٔبٖ اؾز 6ؾبِٝ غيط ؾيٍبضي ثٝ ػّز سٍٙي ٘فؽ وٛقكي ديكطٚ٘سٜ اظ  50ٔطز  -6

ٚاوٛي لّجي عجيؼي ثٛزٜ ٚ زض اؾذيطٚٔشطي اِٚيٝ ا٘ؿساز ذفيف ٌعاضـ قسٜ  CXRزض ٔساضن ٕٞطاٜ . اظؾطفٝ ٚ ذّظ قبوي ٘يؿز

زض ٚضؼيز . ٔؼبيٙٝ اؾشطيسٚض ٚاضح زاضز ثٝ ٕٞطاٜ ٚيعيًٙ ٔٙشكط اظ ثبظزٔيٚ زض . اظ يه ٔبٜ ٌصقشٝ زچبض ٌطفشٍي نسا قسٜ .اؾز

 .فؼّي ثيٕبض وسأيه اظ السأبر ظيط نحيح اؾز

 .ثطضؾي اظ ٘ظط سٛٔٛض سطاقٝ -ة                                                  .ازأٝ زضٔبٖ ثب سكريم آؾٓ -اِف

 .ٔكبٚضٜ ضٚا٘ذعقىي ا٘دبْ قٛز -ز    .                ضٔبٖ قٛزز COPDثٝ ػّز قسر ٚيعيًٙ ثٝ ػٙٛاٖ  -ج

 .زض اثشالي ثٝ آؾٓ قغّي وسأيه اظ ٔٛاضز ظيط ضيؿه فبوشٛض ٟٕٔشطي اؾز -7

 IL-13  ٚIL14دّي ٔطفيؿٓ ٌيط٘سٜ ٞبي  -ة                                   ديؾبثمٝ آسٛ -اِف

 ٔهطف ؾيٍبض -ز        سٕبؼ ٔىطض دٛؾشي                     -ج

عي يىؿبَ ٌصقشٝ ٔبٞب٘ٝ ثٝ نٛضر ٔشٛؾظ يه قت . ؾبِٝ غيط ؾيٍبضي ثب ؾبثمٝ آؾٓ خٟز وٙشطَ ٔطاخؼٝ وطزٜ 35ذب٘ٓ  -8

اؾذيطٚٔشطي . ٘ٛثز ٘يبظ ثٝ اؾشفبزٜ اظ ؾبِجٛسبَٔٛ زض ٞفشٝ زاقشٝ  2زچبض ذؽ ذؽ ٚسٍٙي ٘فؽ ٔيكسٜ، زض عي ضٚظ حساوثط 

وسأيه . ؾبػز ٞط ثبض ثؿشطي قسٜ اؾز 24ػّز سكسيس آؾٓ ٘يبظ ثٝ ٔطاخؼٝ اٚضغا٘ؽ زاقشٝ ٚ ثٝ ٔسر  ثبض ثٝ 3عجيؼي اؾز ٚ 

 .اظ ٔٛاضز ظيط ثيبٍ٘ط ٚضؼيز وٙشطَ آؾٓ ثيٕبض ٔي ثبقس

 Controlled -ة                   Mild intermittent              -اِف

   Poorly Controlled-ز    Not Well Controlled                                                         ج 
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زض ٔؼبيٙٝ ؾيب٘ٛسيه . ؾيٍبض ثٝ ػّز سٍٙي ٘فؽ وٛقكي ديكطٚ٘سٜ ٔطاخؼٝ وطزٜ اؾز 30P/yؾبِٝ ثب ؾبثمٝ ٔهطف  60ٔطز  -9

 Honey اؾىٗ ضيٝ سغييطار ضسيىِٛط ٚ  CTزض  قشبٖ ٚاضح اؾزوالثيًٙ اً٘.سحشب٘ي ٞط زٚ ضيٝ زاضز3/1زض  velcroضاِٟبي . اؾز

combing افيٛغٖ زيسٜ ٕ٘ي قٛز ٚ غسز ِٙفبٚي ٔسيبؾٗ ثطخؿشٝ ٘يؿشٙسوسأيه اظ سكريم ٞبي ظيط نحيح اؾز .زاضز. 

 دٙٛٔٛ٘ي افعايف حؿبؾيشي -ةؾبضوٛئيسٚظيؽ                                              -اِف

 فيجطٚظ ايسدٛثب سيه ضيٝ -ززضٌيطي ضيٛي زض ظٔيٙٝ آضسطيز ضٚٔبسٛئيس                 -ج

غيط ؾيٍبضي اؾز ٚ ؾبثمٝ ٔكىُ ضيٛي زض ٌصقشٝ . ؾبِٝ ثٝ ػّز سٍٙي ٘فؽ ٚ ٞيذٛوؿٕي ٔطاخؼٝ وطزٜ اؾز 75ٔطز -10

لطل ٘يشطٚفٛضا٘شٛئيٗ قطٚع قسٜ زض ٔؼبيٙٝ . اظ يه ٔبٜ ٌصقشٝ ثٝ ػّز ػفٛ٘ز ازضاضي وٝ ثٝ ؾرشي وٙشطَ ٔي قٛز. ٘ساقشٝ اؾز

وسأيه اظ . ٌالؼ زٚ عطفٝ زيسٜ ٔي قٛز -اؾىٗ ضيٝ ا٘فيّشطاؾيٟٛ٘بي ٌطا٘س CTزض . ست ٘ساضز. وطاوّٟبي ٔٙكط ضيٛي زاضز

 .السأبر ظيط زض ايٗ ٔطحّٝ نحيح اؾز

 اغ ثطٚ٘كيثطٚ٘ىٛؾىٛدي ٚالٚ -ةلغغ ٘يشطٚفٛضا٘شٛئيٗ                               -اِف

 قطٚع زضٔبٖ دٙٛٔٛ٘ي -زثيٛدؿي ثبظ ضيٝ                                         -ج

 ؾبِٝ ثب افيٛغٖ دّٛض ثب اضخحيز ؾِّٟٛبي ِٙفٛؾيشي ٔطاخؼٝ وطزٜ اؾز ٔحشُٕ سطيٗ سكريم وساْ اؾز؟ 35آلبيي -11

 ؾٙسضٚ٘فطٚسيه -ديٓ                                 زآْ -ج٘بضؾبيي ٔعٔٗ لّت   -سٛثٛوِٛٛظ                         ة -اِف

 .قبيؼشطيٗ ػّز دٙٛٔٛسٛضاوؽ ذٛز ثٝ ذٛزي اِٚيٝ وساْ اؾز -12

  لفؿٝ ؾيbluntٝٙ سطٚٔبي  -ة            لّٝ ضيٝ( Bleb)دبضٌي ثَٛ ٞبي وٛچه  -اِف

 ظٔيٙٝ اي COPD -ز                                     سطٚٔبي ٘بفص ثٝ لفؿٝ ؾيٙٝ -ج

 ٔي قٛز؟( ازْ ضيٝ)ثبػث وبٞف سدٕغ ٔبيغ زاذُ آِٛئَٛ  Na-k وسأيه اظزاضٚٞبي  ظيطثب افعايف فؼبِيز دٕخ-13

 َٚدطٚدطاَ٘ٛ-زٞبِٛسبٖ                   -ج ِيسٚوبئيٗ                            -ؾبِجٛسبَٔٛ                      ة-اِف

 اؾز؟ ازضؾزٖ وسأيه اظ خٕالر ظيط-14

 .ٔب٘غ چؿجيسٖ  ٔيىطٚ اضٌب٘يؿٓ ٞبي ٟٔبخٓ ثٝ خساض آِٛئَٛ ٔي قٛز Aؾٛضفب وشب٘ز دطٚسئيٗ -اِف

 .وكف ؾغحي زاذّي آِٛئَٛ ضا وٓ ٔي وٙس Bؾٛضفبوشب٘ز دطٚسئيٗ -ة

 .يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ا٘شي ثبزي ٞبي ٔٛضؼي زض ٔدبضي ٞٛايي اؾز IgA-ج

 .سحز سبثيط ٚظٖ ثٝ ؾِٟٛز ٚاضز فضبي آِٛئَٛ ٔي قٛ٘سٔؼّك زض ٞٛا ( ٔيىطٖٚ 10) شضار ثعضي  -ز

وساْ ضٚـ ضا خٟز . ٔطاخؼٝ ٕ٘ٛزٜ اؾز 40p/yثب ؾبثمٝ ؾيٍبض وكيسٖ  COPDؾبِٝ ٔٛضز قٙبذشٝ قسٜ  65آلبي -15

 اؾىطيٙيً ديكٟٙبز ٔي وٙيس؟

 ؾيشِٛٛغي ذّظ -ؾٌٛ٘ٛطافي ثبفز ضيٝ              ز -ج  Chest X-Ray -ة               Low dose CT -اِف

زض ِٛة سحشب٘ي ضيٝ ضاؾز ثب زضٌيطي ٔطي ٚ آئٛضر ٚ يه ٘سَٚ  6cmؾبِٝ ؾيٍبضي ثب آز٘ٛوبضؾيْٙٛ ضيٝ ثٝ لغط  65آلبيي  -16

 .اؾز Tثيٕبض زض چٝ ٔطحّٝ اي اظ  TNMاظ ٘ظط عجمٝ ثٙسي . زض لّٝ ضيٝ ضاؾز اؾز cm 2حسٚز

 T4 -ز  T3                            -ج                      T2 -ة                                T1 -اِف

ثؼّز زضز لفؿٝ ؾيٙٝ ٚ سٍٙي ٘فؽ ٘بٌٟب٘ي ثٝ اٚضغا٘ؽ COPDٔٛضز قٙبذشٝ قسٜ  heavy smokerؾبِٝ  70آلبيي  -17

    Sato2=85%                  PR=120                 RR=28                  T=36°CAxillary   :زض ٔؼبيٙٝ فيعيىي . ٔطاخؼٝ وطزٜ اؾز

ٔحشُٕ سطيٗ .زض ؾٕغ ضيٝ ٞب وبٞف ٚاضح نساٞبي ضيٝ زض ؾٕز ضاؾز لفؿٝ ؾيٙٝ ٚ زض زق ٞيذط٘ب٘ؽ زض ضيٝ ضاؾز زاضز

 سكريم وساْ اؾز؟

 Exacerbation- COPD -ز         ٚؾيغ لّجي MI -ج     آٔجِٛي ضيٝ -ة     دٙٛٔٛسٛضاوؽ ثب٘ٛيٝ -اِف



3 
 

 قبيؼشطيٗ ػّز افيٛغٖ دّٛض سطا٘ؿٛزاسيٛزض ؾطاؾط ز٘يب وساْ اؾز؟ -18

 ؾٙسضْ ٘فطٚسيه -آٔجِٛي ضيٝ                        ز -ج٘بضؾبيي وجسي    -٘بضؾبيي لّت                  ة -اِف

 :ٞؿشٙس ثٝ خعء( Bloody)ٕٞٝ ٔٛاضز شيُ خعء ػُّ افيٛغٖ دّٛض ذٛ٘ي  -19

 افيٛغٖ دبضادٙٛٔٛ٘يه -ز        blunt سطٚٔبي -ج           ؾشبسيه ثٝ دّٛضثسذيٕي ٔشب -ة             آٔجِٛي ضيٝ          -اِف

 .قبيؼشطيٗ ػّز افيٛغٖ دّٛض اٌعٚزاسيٛ وساْ اؾز -20

 دب٘ىطاسيز حبز -دبضادٙٛٔٛ٘يه                       ز -ج٘بضؾبيي لّت   -٘بضؾبيي وّيٝ                      ة -اِف

 زض ثيٕبض ثب افيٛغٖ دّٛض اٌعٚزاسيٛ وساْ اؾز؟ chest tubeٟٕٔشطيٗ ا٘سيىبؾيٖٛ سؼجيٝ  -21

 ِٝوٛٚخٛز افيٛغٖ ِٛ -ةٚخٛز چطن ٚاضح       -اِف

 ذٛ٘ي ضً٘ ثٛزٖ ٔبيغ دّٛض -زٚخٛز وكز ٔثجز ٔبيغ دّٛض      -ج

 :ثدعنحيح اؾز، svc ٕٞٝ ٔٛاضز شيطزض ذهٛل ؾٙسضْ  -22

 .آٖ سٛٔٛضٞبي ضيٛي ٞؿشٙسقبيؼشطيٗ ػّز  -اِف

 .ػطٚق ؾطٌٚطزٖ ٚ غٌٚٛالض ثطخؿشٝ ٔي قٛ٘س svcثؼّز ا٘ؿساز ٚضيس  -ة

 .خٟز ضفغ ا٘ؿساز ٘يبظ ثٝ خطاحي اٚضغا٘ؿي زاضز -ج

 .خٟز ا٘دبْ السأبر زضٔب٘ي ٘يبظ ثٝ ثيٛدؿي ثبفشي ٚ سؼييٗ دبسِٛٛغي ضبيؼبر زاضيٓ -ز

ٚ ضاَ زض لبػسٜ  RR=22/minزض ٔؼبيٙٝ ٞٛقيبض اؾز .ي ٔطاخؼٝ وطزٜ اؾزؾبٜ ؾيٍبضي ثب ست، ؾطفٝ ٚ ذّظ چطن 58ٔطز -23

 لجُ اظ قطٚع ثٝ زضٔبٖ وساْ الساْ ضا ضطٚضي ٔي زا٘يس؟.ضيٝ چخ ٚ ٚيع دطاوٙسٜ زاضز

 ٌطافي لفؿٝ ؾيٙٝ-ز (          ثبوشطيِٛٛغي)اؾٕيط ٚ وكز ذّظ  -ج  چه آ٘شي غٖ ازضاض -ةاضؾبَ وكز ذٖٛ              -اِف

ضاَ . زض ٔؼبيٙٝ ٞٛقيبض اؾز. ؾبِٝ زيبثشي غيط ؾيٍبضي ثب ست، ؾطفٝ ٚ سٍٙي ٘فؽ اظ زٚ ضٚظ لجُ ٔطاخؼٝ وطزٜ اؾز 72ٔطز  -24

 .زاضز              PR=105/min       BP=160/100        RR=24/min            T=38°C .ضيٝ ضاؾز زاضز

 .زاضززض سهٕيٓ ثٝ ثؿشطي ثيٕبض وساْ ػبُٔ إٞيز ثيكشطي 

 ست ثيٕبض -سؼساز سٙفؽ                           ز -جؾٗ ثيٕبض    -سؼساز ضطثبٖ لّت                ة -اِف

ثيٕبضؾبثمٝ ؾطفٝ ٚ ذّظ زٚضٜ . ؾبِٝ ؾيٍبضي ثب ست، سٍٙي ٘فؽ ٚ ؾطفٝ ٚ ذّظ اظ ؾٝ ضٚظ لجُ ٔطاخؼٝ وطزٜ اؾز 54ٔطز -25

زض . ػفٛ٘ز زؾشٍبٜ سٙفؽ فٛلب٘ي ٔطاخؼٝ دعقىي ٚ زضٔبٖ آ٘شي ثيٛسيىي زاقشٝ اؾز ٔبٜ لجُ ثٝ ػّز 2. اي اظ ؾٝ ؾبَ لجُ زاضز

 ٔحشُٕ سطيٗ ػبُٔ ثطٚظ دٙٛٔٛ٘ي زض ٘بٔجطزٜ وساْ اؾز؟. ٔؼبيٙٝ ضاَ زض ضيٝ ضاؾز زاضز

 ِػيٛ٘ال -ز دٙٛٔٛوه                         -جدؿٛزٚٔٙبؼ    -اؾشبف اض٘ٛؼ                  ة -اِف

 نٕيٓ ثٝ زضٔبٖ زض ثيٕبض فٛق ٟٕٔشطيٗ فبوشٛض زض سؼييٗ ٘ٛع آ٘شي ثيٛسيه وساْ اؾز؟زض ر -26

 ؾبثمٝ ؾطفٝ ٚ ذّظ زٚضٜ اي لجّي -ةؾبثمٝ ٔهطف آ٘شي ثيٛسيه اذيط                    -اِف

 ؾٗ ثيٕبض -ز(                         لٛاػس ضيٝ) ٔحُ سطاوٓ ضيٛي -ج

اظ نجح أطٚظ سٍٙي ٘فؽ . ثٝ ػّز سهبزف ثب ذٛزضٚ زض ثرف اضسٛدسي ثؿشطي قسٜ اؾزؾبِٝ اظ زٚ ضٚ لجُ  28ٔطز  -27

 زض اضظيبثي قسر ٘بضؾبيي سٙفؿي وساْ ػبُٔ إٞيز ثيكشطي زاضز؟.ديكطٚ٘سٜ زاضز

 سطاوٓ زٚ عطفٝ ضيٛي -ز                            min/RR=30  -ج  min/ PR=120 -ة PO2/FiO2                -اِف

 ؟غيط ٔؼَٕٛ اؾززض ثيٕبض فٛق وساْ يبفشٝ زض ٌطافي لفؿٝ ؾيٙٝ ثطاي سكريم ؾٙسضْ ٘بضؾبيي حبز سٙفؿي  -28

 ٚخٛز قىؿشٍي ز٘سٜ چخ -ةٚخٛز دّٛضاَ افيٛغٖ ضاؾز                                    -اِف

 عطفٝ غبِت لٛاػس ضيٌٝطفشبضي زٚ  -ززضنس                    50ا٘ساظٜ لّت ثٝ لفؿٝ ؾيٙٝ حسٚز  -ج
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زض .٘ىبي دطاوٙسٜ زاضزٚزض ٔؼبيٙٝ ض. ي ثٝ اٚضغا٘ؽ اٚضزٜ قسٜ اؾزيؾبِٝ ؾيٍبضي چبق ثب سٍٙي ٘فؽ ٚ ذٛاة آِٛز 64ٔطز  -29

ABG   HCO3=30     pH=7.28    PaCO2=65   PaO2=28 زض سهٕيٓ ثٝ ٔساذّٝ زضٔب٘ي سٙفؽ وساْ خع اظ إٞيز . ٔي ثبقس

 ر؟ثيكشطي ثطذٛضزا ض اؼ

 HCO3 -ز                               pH -ج   PaO2 -ة                        PaCO2 -اِف

اظ سٍٙي ٘فؽ قبوي اؾز، ٞٛقيبض . قسيس زض ثرف ثؿشطي قسٜ اؾز COPDؾبِٝ ؾيٍبضي ٔٛضز قٙبذشٝ قسٜ  70ٔطز  -30

 PH=7.33          HCO3=30        PaCO2=65           PaO2=50ثٝ ػُٕ آٔسٜ   ABGزض  .ٚيع خٙطاِيعٜ زاضز ٘ىبي ٚٚاؾز،ض

 زض ٔٛضز ٔساذّٝ زضٔب٘ي وساْ ٌعيٙٝ ٘بزضؾز اؾز؟ .زاضز

 .ثيٕبض ٞيذٛوؿي زاقشٝ ٚ ٘يبظ ثٝ اوؿيػٖ زاضز -اِف

 .اؾشفبزٜ اظ سٟٛيٝ ٔىب٘يىي غيط سٟبخٕي زض ثيٕبض فٛق ٔفيس اؾز -ة

 .ٔي وٙيٓ٘ظط  ضفلثبال اظ سدٛيع اوؿيػٖ  PaCO2ثب سٛخٝ ثٝ  -ج

 .سدٛيع اوؿيػٖ زض زضاظ ٔسر ثبػث افعايف ثمبي ثيٕبض فٛق ٔي قٛز -ز

 غّظ اؾز؟  DVT ،PTEوسأيه اظ خٕالر ظيط زض ٔٛضز -31

 .ثيف اظ آٔجِٛي ضيٝ اؾز يققيٛع سطٚٔجٛظ ٚضيسٞبي ػٓ -اِف

 .قبيغ سطيٗ ػّز ٔطي ثيٕبضؾشب٘ي آٔجِٛي ضيٝ اؾز -ة

 .ٔشٙٛػي ٔي سٛا٘س زاقشٝ ثبقس ػالئٓ ثبِيٙي غيط اذشهبني ٚ  -ج

 .فبوشٛضٞبي غ٘شيىي زض ثطٚظ ايٗ ثيٕبضي ٔي سٛا٘س ٘مف زاقشٝ ثبقس -ز

 ػبضو ٕ٘ي قٛز؟وسأيه اظ اذشالالر دبسٛفيعيِٛٛغيه ظيط زض ؾيط آٔجِٛي ضيٝ حبز -32

 ٚوؿي ٞيخ -ز                    قٙز -ج    V/Q Mismatch -ة اذشالَ ا٘شكبض                 -اِف

 غّظ اؾز؟وسأيه اظ خٕالر ظيط زض اضسجبط ثب آٔجِٛي ضيٝ ٚ ثسذيٕي ٞب -33

 . ثسذيٕي ٞب ٔي سٛا٘ٙس ثبػث افعايف ا٘ؼمبز دصيطي قٛز -اِف

 . ؾَّٛ ٞبي ثسذيٓ ٔي سٛا٘ٙس ثٝ زاذُ ػطٚق آٔجِٛيعٜ قٛ٘س -ة

 .  ثٝ ذٛثي ثٝ زضٔبٖ دبؾد ٔي زٞٙس -ج

 .فكبضي ثطػطٚق ٔٙدط ثٝ آٔجِٛي قٛ٘س سٛٔٛضٞب ٔي سٛا٘ٙس ثب ايدبز اثط -ز

 ٕ٘ي ثبقس؟وسأيه اظ ػالئٓ ثبِيٙي ظيط ثٝ ٘فغ ا٘فبضوشٛؼ ضيٝ -34

 ٞيذٛسب٘ؿيٖٛ -زسٍٙي ٘فؽ                  -جزضز دّٛضسيه لفؿٝ ؾيٙٝ   -ٕٞٛدشيعي                ة-اِف

 وسأيه اظ خٕالر ظيط زض اديسٔيِٛٛغي ؾُ غّظ اؾز؟ -35

 .زض خٛأغ فميط قيٛع ثبالسطي زاضز -ة.                 ٜ وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾؼٝ اؾزٔحسٚز ة -اِف

 .اضسجبط ٔؿشميٓ زاضز HIVثب ٌؿشطـ قيٛع  -ز.                يىي اظ وكٙسٜ سطيٗ ثيٕبضي ٞبي خٟبٖ اؾز -ج

 وسأيه اظ خٕالر ظيط زض ا٘شمبَ ثيٕبضي ؾُ غّظ اؾز؟-36

 . سٙفؿي اؾزضٚـ انّي ا٘شمبَ شضار  -اِف

 .ػٛأُ غ٘شيىي ٘مكي زض اثشالء ثيٕبضي ٘ساضز -ة

 . ٔسر سٕبؼ ثب اضٌب٘يؿٓ اضسجبط ٔؿشميٓ ثب ثطٚظ ثيٕبضي زاضز -ج

 .ٔيىٛ ثبوشطيْٛ ٔي سٛا٘س، ثبقس 2-3حبٚي   droplet nucleiٞط  -ز
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 غّظ اؾز؟  TB Empyemaوسأيه اظ خٕالر ظيط زض ٔٛضز -37

 سؼساز اضٌب٘يؿٓ زض دّٛض ظيبز اؾز -ةٔؼٕٛالً دبضا٘كيؿٓ ضيٝ ٘طٔبَ اؾز                             -اِف

 ثب ست ٚ زضز دّٛض ٕٞطاٜ اؾز -زثب ذطٚج چطن اظ فضبي دّٛض ٕٞطاٜ اؾز                 -ج

 وسأيه اظ ػالئٓ ثبِيٙي ظيط زض ؾٙسضْ آٔجِٛي چطثي زيسٜ ٕ٘يكٛز ؟-38

 دشكي ٞبي دٛؾشي ٔربعي -ة                                               سكٙح -اِف

 زضز لفؿٝ ؾيٙٝ دّٛضسيه -زسٍٙي ٘فؽ ديكطٚ٘سٜ                           -ج

 ثب ٔهطف ؾيٍبض وساْ ٔٛضز نحيح اؾز؟  (COPD)زض ٔٛضز اديسٔيِٛٛغي ثيٕبضي ا٘ؿسازي ٔعٔٗ ضيٛي -39

 زض ظ٘بٖ زض حبَ افعايف اؾز  COPDقيٛع   -اِف

 ثب ٘ٛع ؾيٍبض ٚ سٛسٖٛ ٔهطفي زاضز  ضاثغٝ ٔؿشميٓ  FEV1سؿطيغ زض افز  -ة

 ٕٞٝ افطاز ؾيٍبضي  زچبض ايٗ ثيٕبضي ٔي قٛ٘س -ج

 وبٞف دبؾد زٞي ضاٜ ٞٛايي ػبُٔ ديف ثيٙي وٙٙسٜ لٛي ثطاي وبٞف فب٘ىكٗ ضيٝ اؾز-ز

 ، زيسٜ ٔي قٛز؟ (COPD)فطز ٔجشال ثٝ ثيٕبضي ا٘ؿسازي ٔعٔٗ ضيٝوسأيه اظ سغييطار ظيط زض اؾذيطٚٔشطي  -40

 (VC)افعايف ظطفيز حيبسي  -ة  (                               TLC)افعايف ظطفيز وّي ضيٝ  -اِف

 (RV)وبٞف حدٓ ثبليٕب٘سٜ  -ز  (                          FRC)وبٞف ظطفيز ثبليٕب٘سٜ ػّٕي  -ج

 ٚخٛز زاضز؟ (COPD)ٜ ٞبي  ظيط زض ٔؼبيٙٝ فطز  ٔجشال ثٝ ثيٕبضي ا٘ؿسازي ٔعٔٗ ضيٝوسأيه اظ يبفز -41

 وبٞف لغط لسأي ذّفي لفؿٝ ؾيٙٝ -ة والثيًٙ اٍ٘كشبٖ                   -اِف

 عٛال٘ي قسٖ ٔطحّٝ زْ -ز ٚيعيًٙ ثبظزٔي                        -ج

 اؾز؟ (COPD)ثيٕبضي ا٘ؿسازي ٔعٔٗ ضيٝ ( hallmark)وسأيه اظ ٔٛاضز ظيط ٔكرهٝ انّي -42

 سٍٙي ٘فؽ فؼبِيشي-ذّظ                              ز -جؾطفٝ   -ا٘ؿساز خطيبٖ ٞٛا                        ة-اِف

 وساْ اؾز؟(COPD) غ٘شيه زض ثيٕبضي ا٘ؿسازي ٔعٔٗ ضيٝ   ػبُٔ ذغط ؾبظ قٙبذشٝ قسٜ  -43

 سطيذؿيٗ آ٘شي-α 1وٕجٛز قسيس -ة          وبٞف ٔبسطيىؽ ٔشبِٛ دطٚسيٙبظ                     -اِف

 افعايف ايٙشط ِٛويٗ ٞب ٚ ؾيشٛويٟٙب-زافعايف االؾشبظ ٘شطٚفيّي ٚ ائٛ ظيٙٛفيّي                        -ج

 وساْ اؾز؟زض ؾٙسضْ  آدٙٝ ٚ ٞيذٛدٙٝ ا٘ؿسازي ذٛاة،   ػّز ثؿشٝ قسٖ ضاٜ ٞٛايي -44

 افعايف سٛ٘ٛؼ ػضالر ضاٜ ٞٛايي وٝ ٍٞٙبْ ثبظزْ زض عَٛ ذٛاة ايدبز ٔي قٛز -اِف

 فكبضٔثجز وٝ  ٍٞٙبْ ثبظزْ زض عَٛ ذٛاة ايدبز ٔي قٛز  -ة

 افعايف سٛ٘ٛؼ زيبفطآٌ وٝ ٍٞٙبْ زْ زض عَٛ ذٛاة ايدبز ٔي قٛز -ج

 فكبض ٔىكي وٝ  ٍٞٙبْ زْ زض عَٛ ذٛاة ايدبز ٔي قٛز -ز

 .ضا ٔكرم وٙيس غّظاضر ػت-45

 .ٌطزـ ذٖٛ ثطٚ٘ىيبَ، ٔؿئَٛ انّي ايدبز وٕذّيب٘ؽ ثبالي ذٛ٘ي زض ضيٝ ٔي ثبقس -اِف

 .ػطٚق ِٙفبسيه ضيٝ ٔؿئَٛ ا٘شمبَ زثطي ؾِّٛي ٚدطٚسئيٗ ٞبي فضبي ثيٙبثيٙي ضيٝ ثٝ زضٖٚ ٔدطاي سٛضاؾيه ٔي ثبقٙس -ة

 .ضيٛي ٔؼٕٛال ثبثز ثبلي ٔي ٔب٘س ٚج زضثيٕبض ٔجشال ثٝ آٔجِٛي ضيٝ، فكبض -ج

 .اظ وُ ٌطزـ ذٖٛ ثسٖ ضا قبُٔ ٔي قٛز% 10حدٓ ذٖٛ زض ٌطزـ ضيٝ  -ز
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 زض وسأيه اظ ثيٕبضي ٞبي ظيط افعايف فكبض قطيبٖ دِٕٛٛ٘بضي غيط ٔؼَٕٛ اؾز؟ -46

 آدٙٝ ا٘ؿسازي ذٛاة -ز       آؾٓ                         -ج   آٔفيعْ ضيٛي -٘بضؾبيي لّجي                     ة -اِف

 وسأيه اظ ػٛأُ ظيط ٔؿئَٛ انّي سٙظيٓ سؼساز سٙفؽ زض قطٚع ٚضظـ ٔي ثبقس؟ -47

 زض قطٚع ٚضظـ    CO2افعايف غّظز  -اِف

 زض قطٚع ٚضظـ O2وبٞف غّظز  -ة

   ٌيط٘سٜ قيٕيبيي ٔٛخٛز زض لٛؼ آئٛضر  -ج

 زض ٔغعاضؾبَ دبِؽ ػهجي اظ ػضالر ٔحيغي ثٝ ٔطاوع سٙفؿي  -ز

ثيٕبض زٚ . سحز خطاحي قىؿشٍي ضاٖ دبي ضاؾز لطاض ٌطفشٝ اؾز P/Y 20ؾبِٝ ثب ؾبثمٝ ٔهطف ؾيٍبض ثٝ ٔيعاٖ  64آلبي  -48

زضخٝ قسٜ اؾز ؾطفٝ ٚ   38ثٝ ٕٞطاٜ ست ذفيف ذفيف ثٝ ٕٞطاٜ ست ذفيف ذفيف  FC IVضٚظ ثؼس اظ خطاحي زچبض سٍٙي ٘فؽ 

 .أيه اظ سكريم ٞبي ظيط زض ثيٕبض فٛق ثيكشط ٔغطح ٔي ثبقسوس. ذّظ ٘ساضز ٚ ؾٕغ ضيٝ ٞب ٘طٔبَ اؾز

 دٙٛٔٛسٛضاوؽ -آٔجِٛي ضيٝ                        ز -جآٔفيعْ ضيٛي    -دٙٛٔٛ٘ي                           ة -اِف

ثٝ ػُٕ   ABG،ؾبِٝ ثب ؾبثمٝ سٍٙي ٘فؽ اظ ؾٝ ؾبَ لجُ وٝ سكريم آٔفيعْ ضيٛي ثطاي ٚي ٔغطح ثٛزٜ اؾز 56زض فطز  -49

    :٘ٛع اذشالَ اؾيسٚ ثبظضا ٔكرم وٙيس. آٔسٜ اؾز

PH=7.39                                  PaCO2=60                       HCO3=34                      PaO2=60 

 آِىبِٛظ ٔشبثِٛيه خجطاٖ قسٜ -ةاؾيسٚظ سٙفؿي خجطاٖ قسٜ     -اِف

 اؾيسٚظ سٙفؿي ٚ اؾيسٚظ ٔشبثِٛيه -زٔشبثِٛيه     اؾيسٚظ سٙفؿي ٚ آِىبِٛظ -ج

ؾبثمٝ . ؾبِٝ اي ثٝ ػّز زضز قىٓ، سٍٙي ٘فؽ ٚ سٟٛع ٚ اؾشفطاؽ اظ ضٚظ ٌصقشٝ ثٝ اٚضغا٘ؽ ٔطاخؼٝ وطزٜ اؾز 16دؿط ثچٝ -50

 :آٔسٜزض آظٔبيكبر ثٝ ػُٕ . ثطضؾي ٞبي ؾٌٛ٘ٛطافي قىٓ ٚ ٌطافي ضيٝ ٘طٔبَ ثٛزٜ اؾز. لجّي اظ ثيٕبضي ٘ساقشٝ اؾز

ABG:     PH=7.25              PaCO2=31               HCO3=16                       PaO2=70      

Na=153mEq/dl                    Cl=110mEq/dl                  K=3.2mEq/dl                           Cr=2 

 اؾز؟وسأيه اظ سكريم ٞبي ظيط ثيكشط ثطاي ثيٕبض ٔغطح 

 دب٘ىطاسيز حبز -٘بضؾبيي حبز وّيٛي                   ز -جٔؿٕٛٔيز ثب اؾشبٔيٙٛفٗ  -وشٛاؾيسٚظزيبثشي                ة -اِف

 زض وسأيه اظ ثيٕبضي ٞبي ظيط، ٘ٛع اذشالَ اؾيسٚ ثبظ ايدبز قسٜ ثب ؾبيطيٗ ٔشفبٚر سط اؾز؟ -51

 اؾٟبَ حبز -ة                          اؾشفطاؽ                                  -اِف

 ٔهطف ٞيسضٚوّطٚسيبظيس -ز                      NGؾبوكٗ سطقحبر ٔؼسٜ ثب ِِٛٝ  -ج

 زض ثطضؾي اؾيسٚثبظ اعالػبر ظيط ثٝ زؾز آٔسٜ اؾز؟. ٔطزي ثب وبٞف ؾغح ٞٛقيبضي ثٝ اٚضغا٘ؽ آٚضزٜ قسٜ اؾز -52

ABG:       PH=7.0            PaCO2=25              HCO3=6        Na=140       K=5       Cl=100                                   

 ٘ٛع اذشالَ اؾيسٚثبظ وساْ اؾز؟

 اؾيسٚظ ٔشبثِٛيه ٚ آِىبِٛظ سٙفؿي high AG -ةاؾيسٚظٔشبثِٛيه ٚ اؾيسٚظ سٙفؿي     AG٘طٔبَ  -اِف

 اؾيسٚظ ٔشبثِٛيه ٚ اؾيسٚظ سٙفؿي high AG -زاؾيسٚظ ٔشبثِٛيه       high AG -ج

 ٘يؿز؟زض ٔٛضز ػضالر سٙفؿي وسأيه زضؾز -53

 .زيبفطآٌ خعٚ ػضالر زٔي اؾز -ة  .ػضّٝ ضوشٛؼ اثسٚٔيٙبِيؽ خعٚ ػضالر ثبظزٔي اؾز -اِف

 .ػضّٝ اؾشط٘ٛوّيسٚٔبؾشٛئيس خعٚ ػضالر ثبظزٔي اؾز -ز .ػضالر ثيٗ ز٘سٜ اي ذبضخي خعٚ ػضالر زٔي ٔي ثبقس -ج
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 وساْ خّٕٝ زضؾز اؾز؟ -54

 .زض فيجطٚظ ضيٛي فكبض سطا٘ؽ دِٕٛٛ٘طي وبٞف ٔي يبثس -اِف

 .زض ٍٞٙبٔيىٝ فضبي آِٛئَٛ ثب ٘طٔبَ ؾبِيٗ دط قٛز فكبض سطا٘ؽ دِٕٛٛ٘طي وبٞف ٔي يبثس -ة

 .زض ٍٞٙبٔي وٝ فكبض سطا٘ؽ دِٕٛٛ٘بضي وبٞف ٔي يبثس وبض سٙفؿي افعايف ٔي يبثس -ج

 .دٙٛٔٛؾيز ٘ٛع زٚ فؼبِيز ذٛز ضا اظ زؾز ثسٞس فكبض سطا٘ؽ دِٕٛٛ٘بضي وبٞف ٔي يبثسزض نٛضسي وٝ ؾَّٛ  -ز

افعايف يبثس وساْ خّٕٝ زضؾز ( space dead)زض نٛضسي وٝ زض ثيٕبضي ثٝ نٛضر غيط ٘طٔبَ لغط ٔدبضي ٞٛايي ٞسايشي  -55

 ؟.اؾز

 .اوؿيػٖ وبٞف ٔي يجػاثسسؿز ا٘ساظٜ ٌيطي غّظز ٘يشطٚغٖ ثبظزٔي ثٝ ز٘جبَ يه زْ وبُٔ ثب  -اِف

 .٘شبيح سؿز سطليك ّٞيْٛ افعايف ضا ٘كبٖ ٔي زٞس -ة

 .سٟٛيٝ آِٛئِٛي زض ايٗ ثيٕبض وبٞف ٔي يبثس سؼساز سٙفؿي ٚ حدٓ خبضي يىؿبٖ٘ؿجز ثٝ يه فطز ثب  -ج

 .ايف ٔي زٞسثٟشط ٔي سٛا٘س سٟٛيٝ آِٛئِٛي ضا افع( ٘ؿجز ثٝ حدٓ خبضي ثبالسط) زض ايٗ ثيٕبض ضيز سٙفؿي ثبالسط  -ز

 زض ٔٛضز ذدٓ ٚ ظطفيز ٞبي ضيٛي وساْ خّٕٝ زضؾز اؾز؟ -56

 .ٔي ثبقس functional residual capacityٔؼبزَ   Total lung capacity +residual volume-اِف

 .ٔي ثبقس functional residual capacityٔؼبزَ  vital capacity + expiratory reserve volume -ة

 .ٔي ثبقس inspiratory capacityٔؼبزَ  inspiratory reserved volume + vital capacity-ج

 .ٔي ثبقس inspiratory capacityٔؼبزَ  total lung capacity -  functional residual capacity -ز

 زضؾز اؾز؟ 1وسأيه اظ ٔٛاضز ظيط زض ٔٛضز ؾِّٟٛبي دٙٛٔٛؾيز ٘ٛع  -57

 .ٔحىٕي وٝ زاض٘س اظ ػجٛض ٔٛاز ا٘ىٛسيه ٔب٘ٙس آِجٛٔيٗ ثٝ زضٖٚ آِٛئِٟٛب خٌّٛيطي ٔي وٙٙسايٗ ؾِّٟٛب ثب اسهبالر  -اِف

 .سِٛيس وٙٙسٜ ؾٛضفىشب٘ز ٞؿشٙس -ة

 .ٞؿشٙس 2سِٛيس وٙٙسٜ دٙٛٔٛؾيز ٘ٛع  -ج

 .زض ثطاثط سٛوؿيؿيشٝ اوؿيػٖ ٔمبٚٔز ٔي وٙٙس -ز

 ٜ اؾز چٙس ػسز اؾز؟ثٝ وبض ضفز (Larynx)سؼساز غضطٚفٟبيي وٝ زض ؾبذشبض حٙدطٜ  -58

 10 -ز    9 -ج    8 -ة   7 -اِف

 وسأيه اظ ٌعيٙٝ ٞبي ظيط زضؾز اؾز؟ -59

 .ثبظ ٔي قٛز nasolacrimalؾٛضاخ  inferior turbinateزض ظيط  -اِف

 .ؾيٙٛؼ اسٕٛئيساَ ذّفي سرّيٝ ٔي قٛز middle turbinateزض ظيط  -ة

 .سرّيٝ ٔي قٛز ؾيٙٛؼ ٔبٌعيالضي  superior turbinateزضظيط  -ج

 .ؾيٙٛؼ اسٕٛئيساَ لسأي سرّيٝ ٔي قٛزsuperior turbinate زضظيط -ز

 ثٙسي ٞبي ظيط زضؾز اؾز؟ وسأيه اظ سمؿيٓ -60

 .اضٚفبض٘ىؽ ا ظوبْ ٘طْ سب ظيط اديٍّٛر اؾز -اِف

 .٘بظٚفبض٘ىؽ اظ ذّف حفطار ثيٙي سب ظيط وبْ ؾرز اؾز-ة

 .سب ثرف سحشب٘ي غضطٚف وطيىٛئيس اؾز الضٍ٘ٛفبض٘ىؽ اظ ثرف سحشب٘ي ادي ٌّٛر -ج

 .اضٚفبض٘ىؽ اظ وبْ ٘طْ سب اديٍّٛر اؾز -ز
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 ظيط ٔٛاضز اظ وسأيه .اؾز وطزٜ ٔطاخؼٝ قٕب ثٝ دطٚزاوشيٛ ٞبي ؾطفٝ ٚ ٘فؽ سٍٙي ثبقىبيز ثيٕبضي -61

 ؟ ثبقس ٔي چخ ضيٝ لبػسٜ زض  consolidation ٚخٛز وٙٙسٜ ٔغطح ٔؼبيٙٝ زض

 ضيٝ لبػسٜ زض ثطٚ٘ىيبَ نساي ؾٕغ (ة                                    زق زض ٔبر نساي (اِف

 ٚيعثبظزٔي (ز                          زق زض ٞبيذطضظٚ٘ب٘ؽ نساي (ج

 ؟ اؾز نحيح ضيٝ ؾٕغ ٔٛضز زض ظيط ٔٛاضز اظ وسأيه -62

  ٔيٍصاضيٓ آضأي ثٝ ؾيٙٝ لفؿٝ ضٚي ضا اؾششٛؾىٛح ثُ لؿٕز (اِف

 ٔيٍصاضيٓ ؾيٙٝ لفؿٝ ضٚي ضا اؾششٛؾىٛح زيبفطآٌ لؿٕز (ة

 زٞس ا٘دبْ ػٕيك ثبظزْ ٚ زْ ثيٙي اظ وٝ ٔيرٛاٞيٓ ثيٕبض اظ (ج

 زٞس ا٘دبْ ؾغحي ٚ ؾطيغ ٞبي ٘فؽ وٝ ٔيرٛاٞيٓ ثيٕبض اظ (ز

 :ثبقس ضيٝ آثؿٝ وٙٙسٜ عطحْ ظيطٔيشٛا٘س ٔٛاضز اظ وسأيه -63

 ج ٚ اِف (ز                           والثيًٙ(ج    ٘طاِيعٜ   ج ٚيعيًٙ (ة                       ثسثٛ ذّظ (اِف

 وبٞف ضيٝ نساي ٚ ثبقس ٔي ٔبر زق زض ضاؾز ضيٝ ٔؼبيٙٝ زض .اؾز وطزٜ ٔطاخؼٝ قٕب ثٝ ٘فؽ سٍٙي قىبيز ثب ثيٕبضي -64

  : سكريم سطيٗ ٔحشُٕ .اؾز يبفشٝ

 آؾٓ (ز                  افيٛغٖ دّٛضاَ (ج      COPD (emphysema) (ة              دٙٛٔٛسٛضاوؽ (اِف
 

 ، ؾيب٘ٛسيه ٔربعبر : ٔؼبيٙٝ ٞبي يبفشٝ .اؾز وطزٜ ٔطاخؼٝ اٚضغا٘ؽ ثٝ ٘فؽ سٍٙي ٚ ؾيٙٝ لفؿٝ زضز ثبقىبيز دؿطخٛا٘ي -65

 : سكريم سطيٗ ٔحشُٕ .چخ ؾٕز زض ضيٝ نساي وبٞف ، چخ ؾٕز زض ٞبيذطضظٚ٘ب٘ؽ زق ، ضاؾز ؾٕز ثٝ سطاقٝ ا٘حطاف

   Asthmatic attack ـ ة            cute pneumonia  -اِف

  Spontaneous pneumothorax ـ ز        Massive pleural effusion  ـ ج

 ضا ٞبيذطسٙكٗ ٚ زيبثز ؾبثمٝ .اؾز وطزٜ ٔطاخؼٝ ؾطز سؼطيك FC IVٚ  ٘فؽ سٍٙي ثبقىبيز وٝ ؾبِٝ ۶۵ ثيٕبضالبي -66

 وساْ سكريم سطيٗ ٔحشُٕ .قس ؾٕغ ضزٚضيٜٝ سحشب٘ي ٘يٕٝ زض  fine crackle ٚ اؾز ثطخؿشJVPٝ  ٔؼبيٙٝ زض . شوطٔيىٙس

 اؾز؟

  COPD -ة    Pulmonary emboli -اِف

    Asthmatic attack -ز     Pulmonary edema-ج
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