
 در کذام هرٍد بیشتر دیذُ هیشَد؟ Anti GBM Diseaseعَد  -1

 افراد ظیگاری -الف

 تواض شغلی با ّیذرٍکربي -ب

 هثبت دارًذ ANCA   ٍAnti GBMدر بیواراًی کِ ّوسهاى  -ج

 ّوِ هَارد –د 

هقاٍم بِ درهاى با ایٌذاکشي تراپی ظیکلَفعفاهایذ، کذام درهاى تَصیِ  GPAدر بیواری  -2

 هٌاظبتری اظت؟

 پالظوافرز -الف

 Rituximab -ب

 Mycophenolate Mofetil -ج

 Etanercept -د

 بایذ هذًظر باشذ؟  GPAعَد بیواری در کذام هَرد  -3

 Pulmonary hemorrhageّوَپتسی یا  -الف

 افسایش کراتیٌیي -ب

 DySmorphic RBCظذیواى ادراری فعال یا  -ج

 ّوِ ی هَارد -د

هقاٍم بِ درهاى لَپَض ّوِ ی هَارد زیر هیباشذ بِ دارٍّای هَرد اظتفادُ در هَارد  -4

 جس؟

 Cellcept -الف

 تاکرٍلیوَض -ب

 آزاتیَپریي -ج

 ریتَکعیواب -د



 ارتباطی ًذارد؟ ANCAکذاهیک از بیواریْای زیر با  -5

 ٍگٌر -الف

 چرچ اشتراٍض -ب

 هیکرٍظکَپیک پلی آًصیت -ج

 پلی آرتیریت ًذٍزا -د

 افتراقی ّای ٍاظکَلیتْا هیباشذ؟تشخیص کذاهیک از هَارد زیر از  -6

 آًذٍکاردیت -الف

  Drug exposure -ب

 لٌفَم -ج

 ّوِ هَارد -د

ظالِ ای با ّوَپتٌسی بِ اٍرشاًط هراجعِ کردُ اظت، عالئن حیاتی ًرهال  36خاًن  -7

 U/Aهشَْد اظت . در   Cavitary lesionریِ   CTدر  اظت  sao2/98%اظت 

 یک صحیح ًیعت؟ بیوار ّواچَری دیذُ هیشَد. کذام

 دادُ هی شَد. C-ANCAبرای بیوار درخَاظت  -الف

 برًٍکَظکَپی ٍ بیَپعی از ریِ اقذام هٌاظبی اظت. -ب

 درهاى ضذظل شرٍع شَد. -ج

 در صَرت ٍجَد ظذیواى فعال ادراری بیَپعی کلیِ هفیذ ظات. -د

ظالِ ای با ّوَپتٌسی هاظیَ هراجعِ کردُ اظت. اًجا کذاهیک از اقذاهات زیر   44آقای  -8

 ًویباشذ؟برای ٍی در اٍلَیت 

 C-ANCA   ٍP-ANCAچک  -الف

 BKاظویر ٍ کشت خلط از ًطر  -ب

 ANTI-GMB -ج



 اکَکاردیَگرافی -د

در  بیواراى هبتال بِ  complete remissionکذاهیک از هَارد زیر تشخیص  حضَر -9

ANCA positive vasculitis   ؟رد ًوی کٌذرا 

 proteinuria  -الف

  dysmorphic RBC -ب      

  RBC cast -ج      

 systemic symptoms  -د       

 عٌَاى بِ تَاى هی را زیر هَادر از یک کذام هَجَد اطالعات گرفتي ًظر در با -14

 در خَراکی فعفاهایذ ظیکلَ با هقایعِ در تسریقی ظیکلَفعفاهایذ از اظتفادُ هسایای

 Granulomatosis with بِ هبتال بیواراى در induction therapy ی هرحلِ

Polyangiitis (GPA) ٍ Microscopic Polyangiitis (MPA) کرد؟ هطرح 

 کوتر release rate -الف

 ESRD ٍقَع بیشتر احتوال  -ب      

 عفًَت ٍ ًَترٍپٌی ٍقَع کوتر  احتوال  -ج      

  کوتر remission احتوال -د       

 ّوَپتیسی علت بِ قبل هاُ 6 از چرکی ظیٌَزیت ی ظابقِ با ظالِ 54 هرد  -11

 PR3-ANCA تیتر ٍ شَد هی بعتری کراتیٌیي افسایش ٍ ضعف ٍزى، کاّش هاظیَ،

. دّذ هی ًشاى را pauci- immune GN کلیِ بیَپعی. اظت ًرهال از باالتر بیوار

 هی قرار پالظوافرز ٍ ظیکلَفعفاهایذ پردًیسٍلَى، هتیل پالط با درهاى تحت بیوار



 ظذیواى ٍ 2.5 بیوار کراتیٌیي یافتِ، بْبَد ظیعتویک عالئن درهاى هاُ 6 از پط. گیرد

 ی اداهِ هَرد در زیر جوالت از یک کذام. اظت ًرهال ریِ لَشی رادیَ ٍ ادراری

  اظت؟ صحیح ایي درهاى

 بایعتی ٍ اظت remission ٍجَد عذم ی ًشاًِ بیوار باالی کراتیٌیي  -الف 

induction therapy  ِیابذ اداه. 

 جْت low dose پردًیسٍلَى ّوراُ بِ ترکعات هتَ از تَاى هی هرحلِ ایي در  -ب        

remission therapy ُکرد اظتفاد. 

 ظیعتن درگیری ًٍیس تحتاًی تٌفعی ظیعتن درگیری ٍ هثبتANCA -PR3 ٍجَد   -ج      

 هذت طَل ٍ ّعتٌذ relapse فاکتَرّای ریعک از ظِ ّر بیوار فَقاًی  تٌفعی

maintenance therapy طلبٌذ هی را تری طَالًی.  

 relapse احتوال کاّش در mycophenolate دارٍی اثر درهاى از هرحلِ ایي در  -د      

 . اظت بیشتر azathioprineاز

 anti-GBM بِ هبتال دربیواراى زیر هَارد  ی ّوِ هَجَد هطالعات اظاض بر  -11

disease ؟جس بِ اظت صحیح زیر  

 . اظت ظاپرظیَ ایویًََ دارٍّای ٍ پالظوافرز شذُ تَصیِ درهاى  -الف

 تَصیِ ظیکلَفعفاهایذ جایگسیي عٌَاى بِ ٍ درهاى اٍل خط عٌَاى بِ ریتَکعیواب  -ب    

  .شَد هی

 . شَد هی تَصیِ بیواری عَد بررظی جْت anti-GBM ظطح ای دٍرُ گیری اًذازُ  -ج



 باالظت بیواری عَد احتوال دارًذ ّن هثبت  ANCA تیتر ّوسهاى طَر بِ کِ بیواراًی در  -د

 maintenance بِ ًیاز دارًذ، ani-GBM فقط کِ بیواراًی خالف بر دلیل ّویي بِ ٍ

immunosuppression دارد ٍجَد  . 

ظالِ بِ علت ظرفِ ٍ خلط خًَی هراجعِ داشتِ اظت. در  48بیوار خاًن  -13

بررظی ّا هتَجِ خًَریسی هختصر در ّوِ اکَئَل ّا هشًَذ ٍ از بیوار بیَپعی بعول 

در ریِ دیذُ ًوی شَد. بِ ًظر شوا کذاهیک از هَارد   Capillaritisهی آیذ کِ اثری از 

 زیر از علل ایي هشکل هیباشذ؟

 لَپَض -الف

 هصرف پٌی ظیلیي -ب

 کرابَگلَبَلیٌوی -ج

 بْجت -د

ظال قبل  1ظالِ ای ّعتٌذ کِ تشخیص ٍاظکَلیت ٍگٌر را از  45بیوار اقای  -14

داشتِ اًذ ٍ تخت درهاى با پردًیسٍلَى ٍ ظیکلَفعفاهایذ بَدُ اظت. بعلت تٌگی ًفط 

ک از ٍ هختصر خلط خًَی هراجعِ هی کٌذ. علت ایي عالئن  با احتوال زیاد کذاهی

 هَارد زیر کوتر هطرح اظت؟

 PTE –الف 

 پٌَهًَی -ب

 تشذیذ بیواری ٍاظکَلیت -ج

 اختالل اًعقادی -د

 درگیری ریِ در کذاهیک از ٍاظکَلیت ّای زیر بیشتر اظت؟ -15

 یت )ٍگٌر(ئکراًَلَ هاتَز با پلی آًص -الف

 هیکرٍظکَپیک پلی آًسئیت -ب



 )چرچ اظتراض(ائَزیٌَفیلیک گراًَلَهاتَز با پلی آًسئیت  -ج

 بْجت -د

ًذاشتِ  Constituional بر طبق تقعین بٌذی ٍاظکَلیت ّا اگر بیواری عالئن -16

باشذ ٍ درگیری اًذام حیاتی ًذاشتِ باشذ شاهل کذام   1/4باشذ ٍ کراتیٌیي کوتر از 

 تقعین بٌذی هیباشذ؟

 tedLimi  -الف

 Early Generalize -ب

 ریفرکتَری -ج

 severe -د

 

 الف 9 د 1

 ج 11 ب 1

 ج 11 د 3

 ب 11 ج 4

 ب 13 د 5

 ج 14 د 6

 الف 15 ج 7

 الف 16 د 8

 


