
 
 

کدام داروي ایمونوساپرسیو در پروسه ترمیم زخم میتواند تداخل ایجاد کند؟ -1  
 الف سیکلوسپورین

 ب ازاتیوپورین
 ج تاکرولیموس
 د سیرولیموس

 
کدامیک از داروهاي زیر احتمال دارد براي بیمار دیابت ایجاد کند؟ 2  

 الف تاکرولیموس
 ب مایکوفنوالت موفتیل

 ج ازاتیوپورین 
سیرولیموس د  
 

وندي تحت از مصرف کدام انتی بیوتیک بهتر است بدلیل افزایش سطح در بیمار پی 3
 درمان با سیکلوسپورین اجتناب گردد؟

 الف کالریترومایسین
 ب سیپروفلوکساسین

 ج ازیترومایسین
 د سفالکسین

 
وان اجازه انجام پروسیجرهاي ماینور جراحی را چند ماه بعد از پیوند بصورت الکتیو میت 4
د؟دا  

یکسال بعد -الف  



شش ماه بعد  -ب  

 ج- سه ماه بعد از پیوند
ددو هفته بعد از پیوند -د  
 

مصرف کدام دارو نقش زیادي در ایجاد هایپرلیپیدمی در بیمار پیوندي ندارد؟ 5  
 الف استروئید

 ب ازاتیوپورین 
 ج سیکلوسپورین 

 د سیرولیموس
 

وراکی را کلیرانس سیکلوسپورین خمصرف کدام یک از داروهاي بی هوشی زیر میتواند  6
 کاهش دهد؟

 الف میدازوالم
 ب ایزوفلوران

اوپیوئیدهاج   
  تیوپنتالد 
 

) کدام اقدام درمانی را توصیه severe sepsisدر بیمار با عفونت باکتریال منتشره ( -7

 کنید؟می

    ) cellcept( Mycophenolic acidالف) قطع 

 Tacrolimusب) قطع 



        Prednisoloneج) قطع 

 د) موارد الف و ب

 

ویروس  relapseبینی شانس هاي خونی، پیشهاي سلولتغییر در کدام یک از رده -8

CMV کند؟را بیشتر می 

      هاالف) کاهش تعداد کل لنفوسیت

 خون PMNب) افزایش 

       NKهاي ج) کاهش سلول

 هاد) کاهش بازوفیل

 

 باشد؟کدام یک از شرایط ذیل صحیح می EBVت در بیمار پیوند کلیه با عفون  -9

 دهد.را افزایش می CNS PTLDشانس  Belataceptالف) مصرف 

مثبت و همراه با تشخیص  EBVي منفی که دهنده EBVي ب) در بیمار گیرنده

PTLD.کاهش زودهنگام داروهاي ایمنی نقش مهمی دارد ، 

 Prednisoloneایمنی به جز کاهش شدید داروهاي  PTLDج) براي درمان کموتراپی 

 شود.توصیه می



 کلیه بعد از درمان و مهار ویروس همچنان وجود دارد. rejectionد) شانس 

 ه) همه موارد فوق صحیح است.

 در پیوند کلیه صحیح است؟ CMVکدام یک مطالب زیر در مورد عفونت   -10

 در عفونت مقاوم cellceptو  CNIي کاهش الف) توصیه

 با دوز باالي استروئید CMVریسک عفونت ب) افزایش 

  mTORي به وسیله CMVج) کاهش عفونت 

 د) تمام موارد فوق

 

ریه در بیمار پیوند کلیه، کدام یک از  pneumocystisدر عفونت قارچی و   -11

 گردد؟اقدامات زیر بیشتر توصیه می

 CNIالف) ابتدا کاهش دوز 

 MMFب) ابتدا کاهش دوز استروئید و 

 rejectionي درمان با همان دوز داروهاي سرکوبگر ایمنی جهت جلوگیري از ج) ادامه

 ي تمام داروهاي پیوندي در ابتداي تشخیصد) قطع بالفاصله

 



-) بستري میUTI )E. coliسال قبل، با تب و لرز و  2ساله با پیوند کلیه  40آقاي   -12

 شود:

Cr: 1.2 mg/dL, WBC: 20000, Platelet: normal,  

U/A: WBC many, Bacteria: many 

 بیوتیک، اقدام بعدي در مورد داروهاي پیوندي کدام است؟بعد از شروع آنتی

    ي درمان دارویی با همان دوز قبلیالف) ادامه

 MMFب) قطع 

       CNIج) کاهش دوز 

 Prednisoloneد) قطع 

 
سپت و ، تحت درمان با سل CABGدر بیمار پیوندي کاندید جراحی  -13

 راپامیون ، تمام تغییرات زیر در رژیم درمانی توصیه می شود، بجز؟

 شروع استرویید -الف
 روز قبل از جراحی 7قطع راپامیون  -ب
 قطع سل سپت -ج
 شروع راپامیون دو هفته بعد از جراحی -د
 

در مورد مصرف سیکلوسپورین در بیماران پیوندي کاندید جراحی ماژور  -14
 مناسب است؟ الکتیو، کدام توصیه 

 ساعت از جراحی 4مصرف دوز به فاصله بیش از  -الف



 انفوزیون مداوم دوز وریدي معادل دوز خوراکی  -ب
 قطع مصرف دارو تا زمان بهبود وضعیت گوارشی -ج
 مصرف آن به صورت زیر زبانی تا بهبود وضعیت گوارشی -د
 

 kneeکاندید جراحی  GFR:30 cc/minبیمار پیوند کلیه با  -15

replacement  می باشد، کدام اقدام مناسب نیست؟ 

 بررسی تراکم استخوان -الف

 بررسی اختالالت متابولیک استخوان -ب
 پروفیالکسی ترومبوز تا یک ماه  -ج
 تسکین درد با مصرف ترامادول -د

 
 است؟ حیصح جمله کدام وندیپ از پس یاستخوان یشکستگ مورد در - -16

 شودیم درصد 60 خدود تا ریم و مرگ شیافزا باعث الف

 شودیم درصد 30 حدود تا ریم و مرگ شیافزا باعث ب

 است پا مچ هیناح یاستخوان یشکستگ محل نیعتریشا ج

 دارد وجود هیکل وتدیپ مارانیب درصد 25 سیاوستئوپروز د

 

 

  باشد؟ ینم هیکل وندیپ از پس استخوان یشکستگ يفاکتورها سکیر جزو کیکدام -17

  ابتید الف

  سن ب



 تیسجن ج

 CNIs يباال دوز -د

 

 حیصح کدام هیکل وندیپ مارانیب در استخوان یوپسیب با یاستخوان تیوضع یبررس در -18

 است؟

 شودیم مشاهده استخوان کینامیاد يماریدرصدب 50 الف

 .شودیم مشاهده High Turnover یاستخوان يماریب درصد 75 تا 50 ب

 شودیم دهید یاستخوان کیمامیاد يماریب درصد 25 ج

 شودیم مشاهد High Turnover يماریب درصد 65 د

 1 د 10 د

 2 الف 11 ب

 3 الف 12 الف

 4 ج 13 ج

 5 ب 14 الف

 6 ب 15 د

 7 د 16 الف

 8 الف 17 الف

 9 ه 18 الف

 


