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دسد ثيٕبس ٍٞٙبْ خٛاثيذٖ ثٝ دّٟٛي چخ ٚ ديبدٜ ؿذٖ اص . ػبِٝ ثب دسد ِششاَ ساٖ چخ ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز 50آلبي  -1

 ؟وذاْ سـخيق ثشاي ثيٕبس ثيـشش ٌٔشح اػز. ؿٛد ٔبؿيٗ ؿذيذ ٔي

 آسسشٚص ٞيخ چخ :د ويبَ عثٛسػيز اي: ج ػٛاع  حثٛسػيز ايّئٛ: ة ثٛسػيز سشٚوب٘شش       : اِف 

ؿٛد، ٔشاخؼٝ وشدٜ  ديذ ٔئبٜ لجُ وٝ دس ؿجٟب سؾ 4ساػز اص  ػبِٝ ثب ػبثمٝ ديبثز ثٝ ػّز دسد ؿب٘ٝ 65خب٘ٓ  -2

 ؟وٙيذ ثشاي سبييذ سـخيق اص وذاْ يه اص ٔٛاسد صيش اػشفبدٜ ٔي. ثبؿذ ٔحذٚديز حشوبر ؿب٘ٝ دس سٕبْ خٟبر ٔي. اػز

 آسسشٌٚشافي           :د ػي سي اػىٗ : ج ػٌٛ٘ٛشافي    :ة ساديٌٛشافي ؿب٘ٝ ساػز  :اِف 

 ؟ ثبؿذ  ٔي وٕششدس ثيٕبس ٔجشال ثٝ اػشئٛآسسشيز خٙشاِيضٜ احشٕبَ دسٌيشي وذأيه اص ٔفبكُ صيش  -3

 سبوبسح اَٚ ْٚوبسي :دٔفلُ ؿب٘ٝ   : ج ٔشبوبسح دْٚ         : ة ٔشبسبسع اَٚ   :اِف 

 ؟ ثدضءٞبي ا٘دبْ ساديٌٛشافي دس ثيٕبسي اػئٛآسسشيز اػز  سٕبْ ٔٛاسد صيش خضء ا٘ذيىبػيٖٛ -4

 دسد ٔضٔٗ دػز: ة دسد ٔضٔٗ ٔفلُ ٞيخ              : اِف 

 ٞبي غيش ٔؼَٕٛ آسسشٚص ٚخٛد داسد صٔب٘ي وٝ ػالْ ٚ ٘ـب٘ٝ: د لجُ اص ؿشٚع دسٔبٖ آسسشٚص صا٘ٛ              :ج 

حشوبر . دسد ثيٕبس ثٝ ػٕز آس٘ح ٚ ػبػذ ا٘شـبس داسد. ػّز دسد ؿب٘ٝ چخ ٔشاخؼٝ وشدٜ اػزػبِٝ ثٝ  60آلبي  -5

Abduction    ٚExternal Rotation  دسخٝ دسد٘بن  90ثب آس٘ح  ،ٖٚ ػبػذ دس ثشاثش ٔمبٚٔزياٖعػٛدي ؿب٘ٝ ٚ ٔؼبيٙٝ ثبِيٙي

 وذاْ سـخيق كحيح اػز ؟. اػز

 سب٘ذ٘يز وّؼيفيٝ : د     ٘يز ثبي ػذغ     سب٘ذ: ج سٚسبسٛسوبف  سب٘ذ٘يز : ة وذؼِٛيز چؼجٙذٜ   : اِف 

دسد ثيٕبس ٔبٞيز ٔىب٘يىي داسد ٚ ػبثمٝ ديچ خٛسدٌي دبي . ػبِٝ ثؼّز دسد ٔچ دبي چخ ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز 45خب٘ٓ  -6

َ دس ٔفلُ دس ساديٌٛشافي ٔچ دب اػشئٛفيز ٚ اػىّشٚص ػبة وٙذسا. آصٔبيـبر ثيٕبس ٘شٔبَ اػز. ػبٍِي ٞؼز 30چخ دس 

Tibio Talar ؟وذاْ سـخيق ثشاي ثيٕبس ٌٔشح اػز. داسد 

 ثٛسػيز آؿيُ: د آسسشيز وشيؼشبِي  : ج      اػشئٛآسسشيز           :ة آسسشيز ػفٛ٘ي  :اِف 

دسد ثيٕبس ثب ثبال سفشٗ اص . ثبؿذ ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز ػبِٝ ثٝ ػّز دسد صا٘ٛي چخ وٝ دس ػٕز ٔذيبَ صا٘ٛ ٔي 50آلبي  -7

 ؟ وذاْ سـخيق ثشاي ثيٕبس ثيـشش ٌٔشح اػز. ؿٛد سـذيذ ٔيدّٝ 

 ػٙذسْ ايّيٛسيجيبَ ثب٘ذ :د         ٘يز دبسال سب٘ذي: ج      ثٛسػيز دشٜ دبسال : ة ثٛسػيز آ٘ؼشيٗ       :اِف 

 ؟وذأيه اص ٔفبكُ اسسجبى وٕششي داسد ريچبلي ثب اػشئٛآسسش -8

 ٞيخ: د           صا٘ٛ  :ج       دػز  : ة   ؿب٘ٝ       : اِف 

. ؿٛد ٞفشٝ، ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز وٝ ثشذسيح افضٚدٜ ٔي 6اي ثب ػشٌيدٝ ٚ حٕالر سبسي ديذ ثشاي ٔذر  ػبِٝ 37خب٘ٓ  -9

ESR    ٚ ٝافضايؾ يبفشCRP وذأيه اص الذأبر سـخيلي ثؼذي دس اِٚٛيز . دس ٔؼبيٙٝ اسيشٓ ٘ٛدٚصْٚ دس دبٞب داسد. ٔثجز داسد

 اػز؟

 ثشسػي ٘جن دػشٟب ٚ فـبس ثبصٚٞب            : ة ٔغض       MRIا٘دبْ : اِف 

 ANA , ANCAٞبي   دسخٛاػز ػشِٚٛطي: د اػىٗ ثب وٙششاػز دس فبص ؿشيب٘ي     CT : ج 

ػبثمٝ . آِٛد ٚ ادْ ػٕٛٔي ثذٖ ٚ ٞيذشسب٘ؼيٖٛ ؿشيب٘ي ؿذٜ اػز اي دچبس ست ٚ هؼف ٚ ادساس وف ػبِٝ 43خب٘ٓ  -10

ٚ دس  ESR=85. داسد  Wheezingٞب  دس ػٕغ سيٝ. داسد Wrist dropدس ٔؼبيٙٝ . آِشطي فلّي ٚ آػٓ سا اص وٛدوي داؿشٝ اػز

 س دس ٔٛسد ايٗ ثيٕبسي دسػز اػز؟ٞبي صي وذأيه اص ٌضيٙٝ. آصٔبيؾ ادساس ٕٞبچٛسي داسد

 ثيٕبس ٔٙفي اػز   ANCA: ة ثيٕبس ٔثجز اػز      Anti-RR3: اِف 

 احشٕبَ ٚاػىِٛيز ػشٚق وشٚ٘ش صيبد اػز: د هبيؼبر ٌشاِ٘ٛٛٔي ائٛصيٙٛفيّي داسد         : ج 

ٔبٜ لجُ وٝ ٔشست ٔدجٛس ثٝ ٘ٛؿيذٖ آة اػز، ٔشاخؼٝ وشدٜ ٚ دس سؼشٟبي  3ػبِٝ ثب خـىي دٞب٘ي اص  50خب٘ٓ  -11

 اِٚيٗ الذاْ وذأيه اص ٔٛاسد صيش اػز ؟. ٔثجز اػز ANAا٘دبْ ؿذٜ 

 اص ٘ظش ثشسػي ؿٌٛشٖ ثيٛدؼي ِت : ة            ٌشفشٗ ؿشح حبَ داسٚيي            : اِف 

 سدٛيض ثضاق ٔلٙٛػي ٚ سٛكيٝ ثٝ اػشفبدٜ آدأغ : د            ثشاي ثشسػي دسٌيشي چـٕي  سؼز ؿيشٔش :  ج 
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ػبِٝ ثب سٚٔبسٛئيذ آسسشيز وٝ سحز دسٔبٖ ثب ٔشٛسشوؼبر ٚ ٞيذسٚوؼي وّشٚويٗ ٚ ػِٛفبػبالصيٗ  30خٟز خب٘ٓ  -12

 اػز ٚ للذ ثبسداسي داسد وذاْ سٛكيٝ كحيح اػز ؟ 

 س ثبسداسي ٔبٞيب٘ٝ ثٝ دضؿه ٔشاخؼٝ وٙذداسٚٞب سا ادأٝ دادٜ ٚ د: اِف 

 ٕٞٝ داسٚٞب سا لٌغ وشدٜ ٚ دس ثبسداسي دس كٛسر ٘يبص داسٚٞب ؿشٚع ؿٛد:  ة 

 . ٞيذسٚوؼي وّشٚويٗ ٚ ػِٛفبػبالصيٗ سا ادأٝ دادٜ ٚ ٔشٛسشوؼبر حذالُ ػٝ ٔبٜ لجُ اص ثبسداسي لٌغ ؿٛد: ج 

 أٝ دٞذ ٚ ٔيشٛا٘ذ ثبسداس ؿٛدػِٛفبػبالصيٗ سا لٌغ وشدٜ ٚ دٚ داسٚي ديٍش سا اد: د

 وذأيه اص ا٘ٛاع والطٖ دس ػبخشبس ٔفلّي ٚخٛد داسد؟  -13

   Type  II: د   Type  IV: ج     Type  III: ة    Type  I: اِف 

 ؟  ثدض ػزا ٚيظٌيٟبي ػيؼشٓ ايٕٙي راسيٕٞٝ ٔٛاسد صيش اص  -14

 ػبخشبس سػذشٛسٞبي ػيشٓ ايٕٙي راسي ٚ آدادشيٛ يىؼبٖ اػز           : اِف 

 ايٕٙي راسي ثٝ سؼذاد ٔحذٚدي اص ػٛأُ دبسٛطٖ دبػخ ٔيذٞذ ٚ سٙٛع وٕي داسد: ة 

 دس سٕبع ٔىشس ثب يه ٔيىشٚة ؿذر دبػخ ايٕٙي راسي يىؼبٖ اػز: ج 

 ٘ذاسد ٞبي ايٕٙي راسي ٘يبص ثٝ ثشخٛسد لجّي ثب دبسٛطٖ دبػخ: د

 ؟ثدض ثبؿذ  ٕٞٝ ٔٛاسد خلٛكيبر ٔبيغ ػيٙٛٚيبَ ًجيؼي ٔي -15

 ٞبي ٔفلّي ثب ػِّٟٛبي دّي ٔٛسفٛ٘ٛوّئش                       WBCثشسشي ٌ: ة       WBC  < 200: اِف 

  Color  :  Pale Yellow: د     Viscosity   :  Very Low: ج 

 ؟ثدض داسد     Imagingثيٕبساٖ صيش ٘يبص ثٝ ثشسػي ٕٞٝ وٕشدسد دس  -16

 ػبِٝ ٔجشال ثٝ ديبثز ٚ ػبثمٝ ثؼششي اخيش ثذِيُ ديّٛ٘فشيز آٔفيضٔبسٛ 65خب٘ٓ : اِف 

 ويٌّٛشْ دس يه ٔبٜ ٌزؿشٝ 6ػبِٝ ثب وٕش دسد ٚ سؼشيك ؿجب٘ٝ ٚ وبٞؾ ٚصٖ  75آلبي : ة 

  ػبِٝ ٔٛسد آسسشيز سٚٔبسٛئيذ ٚ سحز دسٔبٖ ثب ٔشٛسشوؼبر ٚ دشد٘يضِٖٚٛ 35خب٘ٓ : ج 

 ٞفشٝ لجُ 2ػبِٝ ثب وٕشدسد ساديىِٛش اص  40آلبي : د 

دس ٔؼبيٙٝ افيٛطٖ . ػبِٝ ثٝ د٘جبَ سشٚٔب دس خشيبٖ ٔؼبثمٝ فٛسجبَ ثب دسد ٚ سٛسْ صا٘ٛي ساػز ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز 21آلبي ـ 17

 ؟ ثبؿذ ٕ٘يثيٕبس  وذأيه اص ٔٛساد صيش ٔؼئَٛ ايدبد دسد. صا٘ٛي ساػز داسد ٚ حشوبر صا٘ٛي ساػز ٔحذٚد ٚ دسد٘بن اػز

   غوشٚف ٔفلّي               : د دشيٛػز اػشخٛاٖ   : ج ػيٙٛيْٛ   : ة وذؼَٛ ٔفلّي  : اِف 

 داسد؟ ٟٕٔششي ٘مؾ ثيٕبسي دشٚػٝ ؿشٚع دس ػَّٛ وذاْ ؿذٖ فؼبَ ٚ آػيت اػىّشٚص اِٚيٝ ٔشاحُ دسـ  18

  Stem cell -دفيجشٚثالػز    -جٔبوشٚفبط  ػَّٛ -ةا٘ذٚسّيبَ   ػَّٛ -اِف

 اػز؟ ؿذٜ ٌضاسؽ اػىّشٚدسٔب ؿجيٝ ثيٕبسي صيش داسٚٞبي اص وذأيه ثب  19

 دشد٘يضِٖٚٛ -د    آصاسيٛدشيٗ -ج   ثّئٛٔبيؼيٗ -ةٔشٛسشوؼبر    -اِف

ٕٞٝ ٔٛاسد صيش دس ٔؼبيٙٝ وٕه . ثيٕبسي ثب ؿىبيز وٕشدسد سيشوـٙذٜ ثٝ ٘بحيٝ ايٍٙٛيٙبَ ٚ لذاْ ساٖ ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز -20

 ؟ثدض  وٙٙذٜ اػز

 سؼز دق دبؿٙٝ : د   FABERسؼز دبسشيه : ج   Reverse SLRسؼز : ة               SLRسؼز : اِف 

ػبِٝ ثذِيُ وٕشدسد حبد ساديىِٛش ثب ا٘شـبس ثٝ ٘بحيٝ خبسخي ػبق ٚ ػٌح دٚسػبَ دب ٕٞشاٜ ثيحؼي دس  57آلبي  -21

وذأيه اص . دس ٔؼبيٙٝ سفّىغ صا٘ٛ ٚ ٔچ دب ٘شٔبَ ِٚي دٚسػي فّىؼيٖٛ دب ٔخشُ اػز. ٕٞبٖ ٘ٛاحي ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز

 ٞبي ػلجي ِٛٔجٛػبوشاَ ٌشفشبس اػز؟  سيـٝ

  S2 :د    S1: ج                L5 :ة    L4: اِف 

ثٝ ٌفشٝ . ػبَ لجُ ثذِيُ سـذيذ وٕشدسد ساديىِٛش ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز 15ػبِٝ ٔٛسد ديبثز ٚ فـبسخٖٛ اص  68خب٘ٓ  -22

 سـخيق ؿٕب وذاْ اػز ؟. اخشيبسي اػفٙىششي ٚ ٘بسٛا٘ي دس ايؼشبدٖ ٚ ساٜ سفشٗ ؿذٜ اػز ثيٕبس اخيشا دچبس ثي

 ػٙذسْ دْ اػت                 : ة سٍٙي ٘خبع وٕشي       : اِف 

 سٚاػىّشٚص ؿشيب٘يرٍِٙؾ ػشٚلي ٘بؿي اص آ: د       L5ساديىِٛٛدبسي : ج 
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. ايؼبر اسيشٕبسٛص ػفز ٚ دسد٘بن دس دٛػز ػبق دب ٔشاخؼٝ وشدٜ اػزػبِٝ ثب آفشٟبي ٔىشس دٞب٘ي ٚ م 45آلبي  -23

 ثٝ ٘فغ سـخيق ػٙذسْ ثٟدز اػز؟ وٕشش ٞبي صيش دس ثيٕبس وذأيه اص يبفشٝ

 سشٔجٛص ٚسيذي ػٕمي: د سؼز دبسشطي ٔثجز : ج   آٔجِٛي سيٝ: ة سٛصيغ ٘بحيٝ ط٘يشبِيب هبيؼبر آف: اِف 

 ؿٛد ؟ ديذٜ ٔيوٕشش  ٞبي صيش دس ثيٕبسي ثٟدز وذأيه اص ٌضيٙٝ -24

 ٞبي ٔحيٌي آٖ ِٕٚٛ٘ش ٚ ؿبخٝآ٘ٛسػيٓ ؿشيبٖ ح: ة            هبيؼبر آفز ٔب٘ٙذ دس ايّئْٛ ٚ وِٖٛٛ    : اِف 

 ٌّٛٔشٚ٘فشيز ديـشٚ٘ذٜ    :  د يٛٚئيز لذأي يب خّفي      : ج 

 ؟  ثدضاي فبٔيّيبَ اػز  ٕٞٝ ٔٛاسد صيش خض ػاليٓ وّيٙيىي اكّي دس ست ٔذيششا٘ٝ -25

 دشيىبسديز  –دّٛسيز : ة اي دٚ يب ػٝ سٚصٜ       سجٟبي دٚسٜ: اِف 

 ؿجيٝ ثبدثضٖ دس دٚسػبَ دب  دٛػشي هبيؼبر: د       آفشٟبي ساخؼٝ دٞب٘ي          : ج 

دس ؿشح حبَ ػاليٓ . ػبِٝ ثذِيُ دسد ٔضٔٗ دٚ ػبِٝ دس ٘بحيٝ وٕش ٚ ٌشدٖ ٚ اوثش ٔفبكُ ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز 50خب٘ٓ  -26

ثٝ ثب سٛخٝ . ٌٛاسؿي ثٝ ٘فغ ػٙذسْ سٚدٜ سحشيه دزيش ٚ دسدٞبي ٔضٔٗ ٚ ػاليٓ سٚحي ثلٛسر افؼشدٌي ٚ اهٌشاة ٘يض داسد

 ؟ثدض وٙيذ  سـخيق احشٕبِي فيجشٚٔيبِظي ٕٞٝ ثشسػي ٞبي صيش سا ثٝ ثيٕبس سٛكيٝ ٔي

 ٞبي ػشْ              اِىششٚفٛسص دٛسٚسئيٗ: د              ANA: ج   TSH:  ة    CRP  , ESR: اِف 

 اػىٗ سي ػي دس ٞب ثشسػي دس .اػز ٕ٘ٛدٜ ٔشاخؼٝ ٕٞٛدشضي ٞب ٚ چـٓ لشٔضي ٚ ػش دسد ثب ؿىبيز ػبِٝ 43 ٔشد -27

 لذْ +ESR=56,CRP=3 اصٔبيـٍبٞي  ثشسػي ؿٛد دس ٔي ديذٜ ٘ذَٚ ػذد چٙذ ػيٙٝ لفؼٝ ػىغ ٚ دس ديذٜ ػيٙٛصيز دبٖ

  چيؼز؟ ثؼذي

 Anti-PR3ا٘دبْ  :دٌّٛثِٛيٗ   ثشسػي وشايٛ:  ج   HIVثشسػي  : ة   ANA ا٘دبْ : اِف

 خٛاة ٔب٘غ ؿجٟب دسد وٝ وٙذ ٔي روش ثيٕبس. اػز ٕ٘ٛدٜ ٔشاخؼٝ ديؾ ٔبٜ 5 حذٚد اص دسدوٕش ؿىبيز ثب ػبِٝ 21 ٔشد -28

 ساديٌٛشافي دس. اػز دسد٘بن ثيٕبس وٕش اوؼشٙؾ ٚ فّىـٗ ٔؼبيٙٝ دس .داسد ػبػز دٚ حذٚد خـىي كجح دس ٚ ؿٛد ٔي ٚي

 اػز؟ وذاْ ثيٕبس خٟز يدعة سـخيلي الذاْ.ؿٛد ٕ٘ي ديذٜ خبكي ٘ىشٝ ٍِٗ

 وٕشي ٞبي ٟٔشٜ ساديٌٛشافي :ةٍِٗ      اػىٗ سي ػي :اِف

 وٕشي ٞبي ٟٔشٜ  : MRI د                         ػبوشٚايّيبن   : MRI -ج

 اػز؟ كحيح صيش ػجبسر وذاْ AS ثٝ ٔجشال فشد دس  Chest expansion ٔيضاٖ اسصيبثي دس -29

 ثبؿذ ػب٘شيٕشش 5 اص وٕشش ثبيذ آٖ ًجيؼي ٔيضاٖ:  اِف

 .ٔيـٛد ٌيشي ا٘ذاصٜ آلبيبٖ دس دْٚ اي د٘ذٜ ثيٗ فوبي دس:  ة

             .ٔيـٛد               ٌيشي ا٘ذاصٜ  Breast صيش دس دسػز خبٕٟ٘ب دس:  ج

 ٔيـٛد ٌيشي ا٘ذاصٜ خّٛ ثٝ ؿذٜ خٓ ٚهؼيز دس:  د

 ٘يٓ كجحٍبٞي خـىي ٚ ٞب دػز   MCP، PIP ٔفبكُ آسسشيز ثب سـخيق لجّي ِٛدٛع ثب   ػبِٝ 45 خبٕ٘ي  -30

 ساديٌٛشافي دس ٚ اػز ٔـٟٛد اٍ٘ـشبٖ ٔفبكُ دس دفٛسٔيشي ٚ سٙذس٘غ ٚ سٛسْ ٔؼبيٙٝ دس. وٙذ ٔي ٔشاخؼٝ ؿٕب ثٝ ػبػشٝ

 داسد؟ ٔٙبفبر سـخيق ثب  صيش ٔٛاسد اص وذأيه. داؿز ٔفبكُ دس اسٚطٖ

    ٔفلّي                    اسٚطٖ ٚخٛد :د            كجحٍبٞي خـىي ٚخٛد :ج                 دفٛسٔيشي ٚخٛد :ة              دسٌيش ٔفبكُ ٘ٛع :اِف 

 ٚ  opaque , turbid ؿذٜ آػذيشٜ ٔفلّي ٔبيغ اػز ٕ٘ٛدٜ ٔشاخؼٝ ساػز صا٘ٛي ٔٙٛآسسشيز دِيُ ثٝ ػبِٝ 50 آلبي -31

 ٔفلّي ٔبيغ وٙٙذٜ سٛخيٝ سٛا٘ذ ٔي صيش ٞبي ثيٕبسي ٕٞٝ اػز PMN 75% ثب ٞضاس 40 ٔفلّي ٔبيغ ػفيذ ٌّجِٟٛبي ؿٕبسؽ

 ؟ ثدض ثبؿذ فٛق

 آسسشيز         اػشئٛ :د          ٘مشع   :ج               ػذشيه آسسشيز :ة         سٚٔبسٛئيذ آسسشيز :اِف

32- ٓ  ٚ دْٚ اٍ٘ـز   PIP   ٚ ساػز دػز ػْٛ ٚ دْٚ MCP    ٚ دػز دٚ ٞش ٔچ سٛسْ ٚ دسد ؿىبيز ثب ػبِٝ 28 خب٘

 ,ESR=56  آصٔبيـبر دس ٚ داسد دليمٝ 40 حذٚد كجحٍبٞي خـىي ثيٕبس. اػز ٕ٘ٛدٜ ٔشاخؼٝ ديؾ ٔبٜ 2 حذٚد اص چخ ػْٛ

CRP=3+, RF=2+   Anti CCP=(-)  اػز؟ ٌٔشح ثيـشش سـخيق وذاْ ثيٕبس خٟز. اػز 

 اػذٛ٘ذيّٛآسسشٚدبسي :د           ػبسوٛئيذٚص   :جسٚٔبسٛئيذ           آسسشيز :ة     ِٛدٛع   :اِف
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  6اص  ساػز صا٘ٛي ٔفلُ سٛسْ ٚ دسد  ٚ لجُ ٔبٜ 6 اص ػبػشٝ 2 كجحٍبٞي  ٚخـٍي دسد وٕش ثبؿىبيز ػبِٝ 27 ٔشد  -33

 ػَّٛ سؼذاد ٔفلُ ٔبيغ دٛ٘ىؼيٖٛ دس. اػز ؿبوي اخيش دٚٞفشٝ دس ادساس ػٛصؽ ثيٕبساص. اػز ٕ٘ٛدٜ ٔشاخؼٝ ديؾ سٚص

 ؟ثدض اػز ٔٙبػت ثيٕبس خٟز صيش الذأبر ٕٞٝ. اػز ٔٙفي اٖ وـز ٚ 12000

 ٔفلُ             ثيٛدؼي :د        HLA-B27 اص٘ظش ثشسػي :ج   صا٘ٛ  داخُ اػششٚئيذ سضسيك :ةٍِٗ   ٌشافي :اِف

 ٌشديذٜ ٌزؿشٝ سٚص 3 اص ساػز صا٘ٛي ٔفلُ ٘بٌٟب٘ي سٛسْ ٚ دسد دچبس ٞيذشيٛسيؼٕي ػبثمٝ ثب اي ػبِٝ 73 ٔشد  -34

 ٚ ٔشٛسْ ، ٌشْ لشٔض، ٔفلُ ٔؼبيٙٝ دس.  ٘ذاؿشٝ ٌزؿشٝ دس سا ٔـبثٟي ٔـىُ ػبثمٝ.  وٙذ ٔي روش ٞٓ سا ٔخشلشي ست.  اػز

 چيؼز؟ ثؼذي الذاْ ثٟششيٗ.  اػز دسد٘بن

 ٔفلّي     داخُ اػششٚييذ سضسيك :اِف

 ESR,CRP ػٙدؾ ٚ ػشٔي اٚسيه اػيذ ػٌح ػٙدؾ :ة

 آصٔبيؾ            خٟز ٔفلّي ٔبيغ آػذيشاػيٖٛ :ج

 اػششٚييذي غيش اِشٟبثي هذ داسٚٞبي سدٛيض :د

 ٚي خٛاٞش ثيٕبس ػبثمٝ دس. اػز وشدٜ ٔشاخؼٝ چخدػز ٚ ٔح  ساػز صا٘ٛي سٛسْ ٚ دسد ؿىبيز ثب ػبِٝ 50 خب٘ٓ  -35

 اػز     WBC=8000, 78% PMN    ٔفلُ ٔبيغ ثشسػي ٚ (- )=ESR=52, CRP=2+, RF   آصٔبيـبر دس داسد دؼٛسيبصيغ

 اػز؟ ٌٔشح ثيـشش ثيٕبس ايٗ خٟز سـخيق وذاْ

 سٚٔبسٛئيذ آسسشيز :د   اػشئٛآسسشيز: جدؼٛسيبصيؼي          آسسشيز :ةٌٛ٘ٛوٛوي   آسسشيز :اِف

ٔيّيٍشْ ٞفشٍي ٚ  10ػبَ لجُ ٚ سحز دسٔبٖ ثب ٔشٛسشوؼبر  10ػبِٝ ثب ػبثمٝ آسسشيز سٚٔبسٛئيذ اص  50ثيٕبس خب٘ٓ    -36

ٚ دس حبَ حبهش ثب ؿىبيز دسد ٚ سٛسْ صا٘ٛي  ٔيّيٍشْ سٚصا٘ٝ ثٛدٜ 200سٚصا٘ٝ ٚ ٞيذسٚوؼي وّشٚويٗ  5/2لشف دشد٘يضِٖٚٛ 

 ثؼذ اص ٔؼبيٙٝ اِٚيٗ الذاْ وذاْ اػز؟. ساػز اص يه ٞفشٝ لجُ، ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز

 سضسيك داخُ ٔفلُ وٛسسٖٛ : ة سـخيلي ٔبيغ ػيٙٛٚيبَ          Tap: اِف 

 اهبفٝ ٕ٘ٛدٖ ِفّٛ٘بٔيذ: د افضايؾ دٚص ٔشٛسشوؼبر     : ج 

اص دٚ ٔبٜ . ثبؿذ ػىٕيه لّجي ٚ ٞيذشِيذيذٔي ٚ فـبسخٖٛ ثبال سحز دسٔبٖ ٔييثب ػبثمٝ ثيٕبسي ا ػبِٝ 50ثيٕبس خب٘ٓ   -37

دس ثشسػي ٞبي . ٞب ٚ ؿب٘ٝ صدٖ ٔٛٞب ؿذٜ اػز ي دس ثبال سفشٗ اص دّٝيلجُ ثشذسيح دچبس هؼف ػوال٘ي ثلٛسر وبٞؾ سٛا٘ب

 الذاْ ثؼذي وذاْ اػز؟. ثبال ثٛدٜ اػز LDH , CPKآصٔبيـٍبٞي 

 لٌغ ِٛصاسسبٖ  : د ثيٛدؼي ػوّٝ  : ج ؿشٚع دشد٘يضِٖٚٛ  : ة لٌغ اػشبسيٗ      : اِف 

 وذأيه اص ثيٕبساٖ صيش ا٘ذيىبػيٖٛ ا٘دبْ سؼز سشاوٓ اػشخٛاٖ سا داس٘ذ؟ -38

 َ ديؾ يبئؼٝ ؿذٜ اػزػب 3ػبِٝ وٝ  54خب٘ٓ  -اِف

 سش اص ٘شٔبَ داسددبييٗػبِٝ وٝ ػٌح خٛ٘ي ٚيشبٔيٗ دي  60البي  -ة

  ػبِٝ وٝ دس ٌشافي وٕش ٔشٛخٝ ؿىؼشٍي دس ٟٔشٜ دْٚ وٕشي ؿذيٓ  50خب٘ٓ -ج

 ػبِٝ وٝ دسد ٔٙشـش ثذٖ داسد 43خب٘ٓ  -د

 ؟ثدضٕٞٝ ٔٛاسد صيش ثب افضايؾ خٌش اػشٛدشٚص داسد   -39

 وٛؿيًٙ -د وٓ وبسي دبساسيشٚييذ  -ج     ٔلشف داسٚٞبي هذ سـٙح  -ة     ويٌّٛشْ 57ٚصٖ وٕشش اص  -اِف

 ٔٙبػجششيٗ سٚؽ ثشاي سؼييٗ دا٘ؼيشٝ اػشخٛا٘ي وذاْ اػز؟ -40

  densitometry      DXA   -ةػي سي اػىٗ ِٛٔجٛػبوشاَ      -اِف

 اػىٗ ايضٚسٛح -داػشخٛاٖ      ػٌٛ٘ٛشافي  -ج

 ٔىب٘يؼٓ اثش وذأيه اص داسٚٞبي صيش وٝ دس دسٔبٖ دٛوي اػشخٛاٖ وبسثشد داسد افضايؾ اػشخٛاٖ ػبصي اػز؟ -41

 سشي دبساسبيذ       -د        ساِٛوؼيفٗ  -جاة   د٘ٛصْ -ةاِٙذسٚ٘بر    -اِف

 وذأيه اص سغييشار اصٔبيـٍبٞي صيش ثب ثيٕبسي ِٛدٛع ٌٔبثمز داسد؟ -42

 افضِيؾ سؼذاد دالوز -ةوبٞؾ وٕذّٕبٖ ػشْ            -اِف

 وبٞؾ  اػششٚطٖ ػشْ -دافضايؾ سؼذاد ٌّجَٛ ػفيذ      -ج
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 ؟ ثدض ثبؿذ ٔٛاسد صيش اص ٔـخلبر ػٙذسْ ا٘شي فؼفِٛيذذ ٔيٕٞٝ  -43

 سشٚٔجٛػيشٛص             -دػمي ٔىشس  -جسشٚٔجٛص ٚسيذي   -ةسشٚٔجٛص ؿشيب٘ي   -اِف

ٚخٛد وذأيه اص اسٛ ا٘شي ثبديٟبي صيش دس ثيٕبس ٔجشال ثٝ ِٛدٛع احشٕبَ ثّٛن ٔبدسصادي لّت دس ٘ٛصاد ٔبدس ٔجشال ثٝ ِٛدٛع  -44

 دٞذ؟ ايؾ ٔيسا افض

 anti sm-د  anti RNP-ج   anti DNA-ة   anti Ro      -اِف

 ٔيـٛد؟ ديذٜ اػىّشٚدسٔي ٘ٛع وذاْ دس ثيـشش  ثبدي آ٘شي ػب٘ششٚٔش آ٘شي ـ 45

 اػىّشٚدسٔي ٔٙشـش ٘ٛع( ةاػىّشٚدسٔي       ػيٗ( اِف

 اػىّشٚدسٔي ٔحذٚد ٘ٛع( داػىّشٚدسٔي      ِٛوبِيضٜ ٘ٛع( ج

دس ٔؼبيٙٝ ساؽ اسغٛا٘ي . ػبِٝ ثب هؼف ػوال٘ي دس دشٌٚضيٕبَ ا٘ذاْ ٞب اص دٚ ٔبٜ لجُ ثٝ ؿٕب ٔشاخؼٝ ٔي وٙذ 32خب٘ٓ  -46

. دس ٘ٛاس ػوّٝ ا٘دبْ ؿذٜ ٕ٘بي ٔيٛدبسيه ٔـٟٛد اػز. ديذٜ ٔي ؿٛد ٚ ادْ دشٜ اٚسثيشبَ سٍ٘ي سٚي دّه ٞب ٚ سٚي صا٘ٛٞب

خٟز سػيذٖ ثٝ سـخيق ا٘دبْ وذأيه اص الذأبر صيش . ثبؿذ ٔي ESR= 56آ٘ضيٓ ٞبي ػوال٘ي ػٝ ثشاثش ٘شٔبَ اػز ٚ 

 اِضأي اػز؟

 ANA  ٚAntidsDNAچه  -ة٘يبص ثٝ الذاْ ديٍشي ٘يؼز             -اِف

 اص ػوالر ساٖ  MRIا٘دبْ  ـ دثيٛدؼي ػوّٝ       -ج

ٔؼبيٙٝ ساؽ اسغٛا٘ي سٍ٘ي سٚي  دس. ػبِٝ ثب هؼف ػوال٘ي دس دشٌٚضيٕبَ ا٘ذاْ ٞب ثٝ ؿٕب ٔشاخؼٝ وشدٜ اػز 40خب٘ٓ  -47

 ٘بْ يبفشٝ فٛق چيؼز؟. ٚ آس٘ح ٞب ديذٜ ٔي ؿٛد MCPػٌح دـشي ٔفبكُ 

   Gottron’s rash -ة       Heliotrop rash -اِف

 Showl sign -د        V.sign  -ج

 وذاْ يبفشٝ دبسِٛٛطيه صيش دس دّي ٔيٛصيز ديذٜ ٔي ؿٛد؟ -48

   B.cellsا٘فيّششاػيٖٛ  -ة      Perifasicularآسشٚفي  -اِف

 ائٛصيٙٛفيّي دس ثبفز -د     CD8. Tcellsا٘فيّششاػيٖٛ  -ج

 ؟ ثدض ٞبي دخيُ دس ٔشبثِٛيؼٓ اػيذ اٚسيه ٕٞٝ ٔٛاسد صيش كحيح اػز دس ساثٌٝ ثب آ٘ضيٓ -49

 ثبػث وبٞؾ اػيذ اٚسيه خٖٛ ٔيـٛد XANTHINE OXIDASEٟٔبس آ٘ضيٓ   -اِف

  ثبػث وبٞؾ اػيذ اٚسيه خٖٛ ٔيـٛد URAT1ٟٔبس  -ة

 ثبػث وبٞؾ اػيذ اٚسيه خٖٛ ٔيـٛد          HGPRTٟٔبس آ٘ضيٓ   -ج

 ثبػث وبٞؾ اػيذ اٚسيه خٖٛ ٔيـٛد PRPP synthesizeٟٔبس آ٘ضيٓ    -د

ػبِٝ ٘ؼجشب چبق ثب ؿىبيز دسد ٚسٛسْ  صا٘ٛي ساػز  اص دٚ سٚص ديؾ ٔشاخؼٝ ٕ٘ٛدٜ اػز دس ػبثمٝ ثيٕبس ػًٙ  32ٔشد  -50

ٔبٜ اخيش روش ٔيىٙذ  خٟز ايٗ ثيٕبس ثشاي سـخيق  6ساػز ٕٞشاٜ لشٔضي سا دس  Footوّيٝ داسد ٚ ػبثمٝ دٚثبس دسد ٚ سٛسْ 

 ؟  ثدضٕٞٝ الذأبر صيش وٕه ٔيىٙذ 

      دٛ٘ىؼيٖٛ ٔبيغ صا٘ٛ   -ةاػيذ اٚسيه خٖٛ     ػٌح  -اِف

    CBC, ESR, CRPا٘دبْ    -د            Anti CCP چه -ج

ٖ ثؼششي ٚ سحز آ٘شي ثيٛسيه سشادي لشاس ٔيٍيشد سٚص چٟبسْ ثؼششي دچبس ػبِٝ ثٝ ػّز دٙٛٔٛ٘ي دس ثيٕبسػشب 72خب٘ٓ  -51

 دسد ٚ سٛسْ ٘بٌٟب٘ي ٔچ دػز چخ ٕٞشاٜ ٌشٔي ٚ لشٔضي ٔيـٛد خٟز ايٗ ثيٕبس ٕٞٝ الذأبر صيش وٕه ٔيىٙذ ثدض ؟ 

 ا٘دبْ ساديٌٛشافي صا٘ٛٞب -ة     ESR , CRP, CBC ثشسػي     -اِف

      PTH, FERRITINچه      -داص ٔچ دػز   سالؽ ثشاي وـيذٖ ٔبيغ ٔفلُ  -ج

 ؟  ثدض ٕٞٝ داسٚٞبي صيش ثبػث افضايؾ اػيذاٚسيه خٖٛ ٔيـٛد -52

 ػيىّٛػذٛسيٗ   -ة       آصاسيٛدشيٗ -اِف

 ٞيذسٚوّشٚسيبصيذ -داسبٔجٛسَٛ       -ج
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 وذأيه اص ٔٛاسد صيش اص خلٛكيبر دشي آسسشيز اػز؟ -53

 دس حشوبر دبػيٛ دسد ٚ ٔحذٚديز داسدٞٓ دس حشوبر اوشجٛ ٚ ٞٓ  -اِف

 دس حشوبر اوشيٛ دسد ٚ ٔحذٚديز داسد ٚ دس حشوبر دبػيٛ ٘ذاسد             -ة

 دس حشوبر دبػيٛ دسد ٚ ٔحذٚديز داسد ٚ دس حشوبر اوشيٛ ٘ذاسد -ج

 ٘ٝ دس حشوبر اوشيٛ ٚ ٘ٝ دس حشوبر دبػيٛ دسد ٚ ٔحذٚديز ٘ذاسد -د

 ؟ثدض ثبؿذ ٔي ي ٞبي وٕش دسد اِشٟبثيسد ٞبي صيش اص ٚيظيإٔٛٞٝ  -54

 دسد ساديىِٛش                        -د        خـىي كجحٍبٞي  -جؿشٚع سذسيدي دسد   -ةػبَ   45ػٗ صيش  -اِف

 دس ٔٛسد سـخيق ست سٚٔبسيؼٕي وذأيه اص ٔٛسد ٞبي صيش دسػز اػز؟ -55

           يه وشايششيبي ٔبطٚس  + يه وشايشش يبي ٔيٙٛس  -اِف

 اثجبر سد دبي اػششدشٛوٛن+ دٚ وشايشش يبي ٔيٙٛس -ة

            دٚ وشايششيبي ٔيٙٛس   + يه وشايششيبي ٔبطٚس -ج

 اػششدشٛوٛن            دبي سد اثجبر+ دٚ وشايششيبي ٔبطٚس -د

 ؟ثدضسٕبْ ٘ـب٘ٝ ٞبي ثيٕبسي ست سٚٔبسيؼٕي ثٟجٛد ٔي يبثذ  -56 

 ٌشفشبسي ٔغضي -ٌشفشبسي دسيچٝ لّجي             د -ج          ٌشفشبسي دٛػشي  -ةٌشفشبسي ٔفلّي   -اِف

ػب٘شي ٔشش اػز وذأيه اص الذاْ ٞبي صيش سا ثشاي سبييذ  3ػبِٝ ثب وٕشدسد اِشٟبثي وٝ دس ٔؼبيٙٝ سؼز ؿٛثش  25آلبيي  -57

 وٙذ؟ وٕه سا ثٝ ؿٕب ٔي وٕششيٗسـخيق ثيٕبسي اػذٛ٘ذيّيز آ٘ىيّٛصاٖ 

 HLAB-27ا٘ذاصٜ ٌيشي  -ة     ESR ٚ CRPٌيشي  داصٜاٖ -اِف

 ساديٌٛشافي ٍِٗ  -د     HLA-B51ا٘ذاصٜ ٌيشي  -ج

وٝ ٔجشال ثٝ  ست سٚٔبسيؼٕي ٕٞشاٜ ثب وبسديز ؿذٜ اػز ٚ دس چٙذيٗ اوٛ وبسديٌٛشافي وٝ ثشاي ثيٕبس  ػبِٝ 15دس ثيٕبس -58

 دٞيذ؟ ا٘دبْ ؿذٜ ٔـىُ دسيچٝ ايي ٚخٛد ٘ذاسد وذأيه اص الذأبر صيش سا ديـٟٙبد ٔي

          ػبَ        10سب  ػيّيٗ دٙي ثٙضاسيٗ سضسيك -ةسضسيك ثٙضاسيٗ دٙي ػيّيٗ سب آخش ػٕش     -اِف

 ػبَ 20سب  ػيّيٗ دٙي ثٙضاسيٗ سضسيك -دػبَ     5سب  ػيّيٗ دٙي ثٙضاسيٗ سضسيك -ج

 وذأيه اص ٔٛسد ٞبي صيش اص سظبٞشار ثبِيٙي  ثيٕبسي آسسشيز دؼٛسيبصيؼي اػز؟ -59

 سّؼىٛديه ػبيٗ   -داسيشٓ ٔبسطيٙبسْٛ   -جّٞيٛسشٚح ساؽ  -ةوشاسٛدسٔبثّٙٛساطي   -اِف

  ٘ـبٖ سا ادشيه ػلت ٘ٛسيز چـٓ ٔؼبيٙٝ. اػز ثؼششي چـٓ ثخؾ دس ديذ سبسي اص ؿىبيز ثب اي ػبِٝ 68 خب٘ٓ - 60

 آصٔبيـبر دس. اػز ؿبوي خٛسدٖ غزا حيٗ دس فه ؿذٖ خؼشٝ اص ٚ اػز ؿذٜ ػشدسد دچبس لجُ ٞفشٝ يه اص اٚ. دٞذ ٔي

 وٙيذ؟ ٔي سٛكيٝ سا صيش الذاْ وذاْ سـخيق خٟز. ثبؿذ ٔي ESR 100 ؿذٜ ا٘دبْ

 سٕذٛساَ ؿشيبٖ آ٘ظيٌٛشافي ا٘دبْ -ةسٕذٛساَ      ؿشيبٖ اص ثيٛدؼي -اِف

 Brain MRI   ا٘دبْ -دسسيٗ       آ٘ظيٌٛشافي -ج
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