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 (۳کیپی بینی قسمت )انسداد 

 فرید دادوردکتر 

 

 

( در روش محاسبببمق مماومبببت ا  رو  3

( ا   BROMSها  خببا) )روش شببعا 

) یعني اختالف فشار و  1،  2،  3،  4شعا  

 100ب  200ب  300ب  400فلو هر دو در 

) یبا  200شود استفاده کرد ولي شعا  مي

 ( استاندارد است.  2

( در روش تعیین مماومت ا  رو  اختالف 4

 57 ود ا  اخببتالف فشببارشفشببار مببي

پاسكال استفاده کرد ولي  300پاسكال ب 

 استاندارد است.  170

 ( همق موارد باال درست است. 7

ب در بررسي میباا  مماومبت و 71سئوال 

افاایش تدریجي آ  در ممابل جریا  لئو  

ترین ورود  به بیني کدام جواب درسبت

است : با توجه ببه شبكل  یبر کبه روش 

  است ) شعاعي( BRUMSسنجي مماومت

  B , Aمنحني مماومت در دو فرد 

میبباا  جریببا  هببوا  عمببور  ا  بینببي 

 برحسب سانتیمترمربع 

 P   اختالف فشار نا  و فارنكس با بیرو

 بیني برحسب پاسكال. 

PWW  1درB > FWW  1درA  

PWW  2درB > FWW  2درA  

PWW  3درB > FWW  3درA  

  1Aمماومت در  > 1Bمماوم در 

  2Aمماومت در  > 2Bمماومت در 

  3Aمماومت در  < 3Bمماومت در 

( مماومت و فلو ) میاا  جریا  لئبو( در 3

1,A2,A3A  1با,B2,B3B  .برابرند 

 درست است.  1( جواب 4
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 درست است.  2( جواب 7

درست است یعني افاایش  2و  1( جواب 6

مماومت در ممابل ممادیر مختلف اخبتالف 

لو شبكل پلكباني مرتبب فشار و میاا  ف

 رود. باالنمي

ب در آکوسبتی  راینبومتر  و 72سئوال 

 راینومانومتر  کدام مورد صحیح است ؟ 

( میاا  سطح ممطع نماط تنگ بینبي را 1

توا  در آکوستی  راینومتر  ببه فمط مي

 دست آورد

( میاا  سطح ممطع نماط تنگ بینبي را 2

توا  در راینومانومتر  به دسبت فمط مي

 د. آور

( میاا  سطح ممطع نماط تنگ بینبي را 3

 توا  به دست آورد. با هر دو روش مي

( سببطح ممطببع حاصببل ا  آکوسببتی  4

راینومتر  را بخبش آناتومیب  و سبطح 

ممطع حاصل ا  راینومانومتر  را سنجش 

 گویند. فیایولوژی  مي

 صحیح است.  4و  3( جواب 7

ب کیفیت عمور جریبا  هبوا در  73سئوال 

 نفس ا  بیني : حین ت

ا  مبببن   ( بیشبببتر شبببكل الیبببه1

(LAMINAR)  .است 

( بیشبببتر ببببه شبببكل  وفببباني 2

(TURBULENT)  .است 

 وفباني  %70ا  مبن   و الیه 70%( 3

 است. 

ها  فیایولوژی  بیني برا  تغییبر ( کار4

حرارت ب ر وبت ب جذب مواد ببر دار در 

موکوس بیني بیشتر به جریا   وفاني نیا  

 ا  . به هوا  من   الیهدارد نه 

ا  ) یبا الینبار( فمبط در ( جریا  الیبه7

امكا  دارد  0اختالف فشار و فلو  نادی  
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پاسكال یعني  40ب  00و در اختالف فشار 

ا  سوراخ خارجي تا جلو  اینترنبال والبو 

ا  مبن   اسبت و بعبد ا  آ  جریا  الیه

 شود. متال   مي

هببر سببه صببحیح  7و  4و  2( جببواب 6

 ند. هست

در منحني مماومت حاصبل ا   ب74سئوال 

 راینومانومتر  : 

فشار بیشتر باشبد ببه ( هر چه اختالف 1

هما  نسمت جریا  هوا  بیشتر  عمبور 

 کند یعني رابطه خطي است. مي

افاایش یا کاهش میاا  عمور هبوا ببا ( 2

افاایش یا کاهش اخبتالف فشبار نسبمت 

 مستمی  خطي دارد. 

ایش اختالف فشار به ( ممكن است با افا3

حد  برسی  که دیگ میاا  جریبا  هبوا 

 افاایش پیدا نكند. 

( هر چه اخبتالف فشبار بیشبتر شبود 4

مماومت ه  بیتر شده و میاا  جریا  هوا 

متر مكعب در ثانیبه شود ) سانتيکمتر مي

SEC
CM 3 ) 

 4و 3و  2هبببببببببببببببا  ( جواب7

(RESISTANCE)  مماومبببت درسبببت

 هستند. 

در منحني فبو  ببا اینكبه در  P 300 

میاا  فلو بیشبتر ا   P 100  یبا P 

است ولي درواقبه بیشبتر  لئبوو   200

سببت هببوا تببا  P 100   بببوده ولببي ا

 P100  تا P200   فلو  یباد عبو

خیلي کمتبر فلبو  300تا  200نشده و ا  

ایجاد شده لبذا ببا افباایش  P   چبو

دهبد مماومت  یاد  را پس فلبو کبه نمي

FLOW  درC   خیلببي بیشببتر اB   و آ

 است.  Aهمه بیشتر ا  
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 P 100   P 200  P 300  

هبا  گباارش ب یكبي ا  روش 77سئوال 

هببببا  راینومببببانومتر  روش پارامتر

BACHMAN  :  است که در آ 

درصببد افبباایش میبباا  جریببا  هببوا ( 1

(FLOW)  را به ا اء دو برابر شد  اختالف

پاسكال و تبا  170پاسكال تا  57فشار ا  

 آورند. پاسكال به دست مي 370

افاایش مماومت را مشابه درصد ( درصد 2

افاایش فلو به ا اء دو برابر شد  اخبتالف 

ببه دسببت  300تبا  170تبا  57فشبار ا  

 آورند. مي

 آورند. ( قضاوت متوسط را به دست مي3

 آورند. ( مماومت ماکایم  را به دست مي4

 صحیح است.  1و  2( جواب 7

رابطق اختالف فشار هبوا ببا  ب 76سئوال 

ار جریبببا  هبببوا در اخبببتالف ممبببد

 راینومانومتر  : 

 ( ا  نمطق شرو  منحني خطي است. 1

 خطي است.  0( فمط در نمطق 2

 همیشه غیرخطي است.  0( بعد ا  نمطق 3

 غیرخطي است.  0( ا  نمطق 4

 صحیح است.  3و  2( جواب 7

ها  حاصل در یكي ا  پارامتر ب75سئوال 

هایي در رابطبه ببا راینومانومتر  پارامتر

 ما  تنفس است که عمارتند ا  :  

1 )POWER   توا  مصرفي( که عمارت ا(

ثانیه  1کار انجام شده در واحد  ما  یعني 

است. 









T

WORK
P 

2 )WORK  که کار انجام شبده در  بول

ثانیبه اسبت  1مدت  ما  معین بیشتر ا  

)میاا  جریا  موارد در دم یا با دم یا هبر 
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با تهویه بطبور خطبي  دو که برحسب لیتر

 یابد.( افاایش مي

شود میاا  مي WORK( ا  رو  فرمول 3

ثانیببه را  1تببوا  مصببرفي یعنببي کبباردر 

: یعنبي میباا   (POWER)حساب کرد 

 جریا  هوا در ی  ثانیه . 

 WORK( در راینومببانومتر  میبباا  4

یعني جریا  هوا در  مبا  معبین ا  رو  

 شود : فرمول  یر حساب مي

WORK = FLOW2 (F)2 × T × R 

 ( توا  مصرفي : 7

 























2
22

FR
T

RTFLOWF

T

WORK
POWER

 

 ( همق موارد باال صحیح است. 6

کبدام یب  ا  عمبارات  یبر  ب70سئوال 

 صحیح است؟ 

( توا  مصرفي ی  وسبیلق برقبي م بل 1

المپ یعني ممدار مصرف بر  در ثانیبه در 

 آ  وسیله )توا  مصرفي( 

2
2

IR
T

TIR

TIME

WORK
POWER 


  

، ژول بوده و واحد توا   WORK واحد( 2

مصرفي )ژول /  ما  معین ( یعني ژول در 

 ثانیه است. 

) شبدت  I( در راینومانومتر  به جبا  3

یعني میباا   FLOW (F)جریا  بر ( ا  

جریا  هوا  عمور  ا  ممطع خا) بینبي 

 کند. استفاده مي

 VOLUMEدر راینومانومتر  میباا  ( 4

×  TIME  ×FLOW  (Tعمارت اسبت ا  

F  یعني حج  هبوا  عمبور  در  مبا ،)

 معین. 

 ( همق موارد باال صحیح است 7
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کدامی  ا  عمارات  یر صحیح  ب75سئوال 

 است : 

 در آکوستی  راینومتر  : ( 1

VOLUME = DISTANCE × 

AREA 

یعني  (I)در الكتریسیته شدت جریا  ( 2

ممدار بار الكتریكي عمور  ا  ممطع سی  

 در ثانیه . 

کبه  FLOW (F)در راینو مبانومتر   (3

در الكتریسیته است یعني هبوا   Iهما  

عمور  ا  ی  ممطع کرونال مشخص بیني 

 در ثانیه . 

 (V)( در الكتریسیته اختالف پتانسبیل 4

=  I  ×Rبرابر است با :                                

V  

( در راینومانومتر  اختالف فشبار 7 P 

در  (V)کببه همببا  اخببتالف پتانسببیل 

 عمارت است ا : الكتریسیته است

FLOW(F)  ×R  = P 

یعني اختالف فشار نا  و فارنكس با بیرو  

بیني برابر است با قاومت در ممابل جریا  

  FLOW× هوا 

 ( همه موارد باال صحیح است. 6

روش اسببببتاندارد  ببببب60سببببئوال 

 تر  عمارت است ا  : راینومانوم

 روش قدامي فعال ( 1

 ( روش خلفي فعال 2

 ( روش قدامي غیرفعال 3

 ( روش پرنا ال متعادل 4

کدام عمارت  یر درست است  ب61سئوال 

 ؟ 

( در الكتریسیته توا  مصرفي یعني بر  1

مصرف شده در واحد  ما  )ثانیه( عمارت 

است ا  : 
T

WORK
POWER  
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2  )
2

2

2

IR
T

TIR
POWER

TIRWORK








 

3 )IVPOWERIRV  

 I (F)( در راینومببانومتر  بببه جببا  4

FLOW   گذاشته شده و به جاV  ،P 

 شود پس : گذاشته مي

FPPFR
T

TFR
POWER 




2

( اختالف فشار هوا یعني مماومت ضربدر 7

  F  ×R  =Pفلو رویاني در آ  : 

 ( همه موارد باال صحیح است. 6

کببدام جملببه در انجببام  (62سببئوال 

 راینومانومتر  قدامي فعال صحیح است ؟ 

دقیمببه اسببتراحت کببرده و  30بیمببار ( 1

سپس تسبت در حالبت نشسبته انجبام 

 شود. مي

کشبد ، ( بیمار حین تست نفس ارام مي2

 300مگر آنكه بخواهی  به اختالف فشبار 

 ه بایدنفس عمیق بكشد. پاسكال برسی  ک

بار در  7تا  3گیر  مماومت بیني ( اندا ه3

هببر  ببرف بینببي تكببرار شببده و ا  آ  

 شود. گیر  ميمتوسط

( مماومت بیني را در اختالف فشبارها  4

پاسبكال، یبا  300اگبر رسبید  57ب170

 گیرند. اندا ه مي 1،  2،  3، 4رادیوس 

گیر  مماومببت  اسببتاندارد در ( انببدا ه7

پاسكال در دم یا با دم  170تالف فشار اخ

پاسكال  200)اختالف فشار 2و یا رادیوس 

ببب جریببا  هببوا 
SEC

CC200  درثانیببه

(FLOW)   . 

 ( همق موارد باال صحیح است. 6

ب محاسمه میباا  مماومبت در 63سئوال 

ممابل هوا در راینومانومتر  به شكل  یبر 

 است. 
 اختالف فشار برحسب )پاسكال( 

سرعت جريان هواـ
SEC

CM 3

 (FLOW 

  در ثانيه(
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1 )

بببببببببببببببببببببببببببببب

  Rبببب = 

 

2 )
POWER

WORK
R  

3 )

1/0
100

100

1

1000

100

1

)1000(

1001 2 




SEC

PA

SEC

LITER

PAOH
R

CCCC

CC

 صحیح است.  1و  3( جواب 4

 کدام گاینه  یر صحیح است؟ ب 64سئوال 

 1=  (PA)پاسببببببببببببكال  100( 1

 مترمكعب سانتي

= یببب  صبببدم  (PA)پاسبببكال  1( 2

مترمكعب آب سانتي













25.1

100

1
CC

 

= یب  هباارم  (PA)ل ( ی  ده  پاسكا3

متر مكعب سانتي













25

1000

1
CC

 

4 )(FLOW) / 1SEC  جریببا  هببوا

CC1000 /27/1CC  =SEC  /3CM /

PA1/0 

( گاارش مماومت به صورت  یبر انجبام 7

 شود : مي

  3FLOW (CM  /(PA)(/  SEC)ثانیه ( 

 ( همه موارد فو  صحیح است. 6

در محاسبمه مماومبت کبل  بب67سئوال 

(TOTAL  مجموعق مماومبت دو برف =

 بیني( کدام جمله غلط است : 

1  =           )TOTAL RESISTANCE 

بببببببببببببببببببببببببببببب

 ببببببببب 

( روش مماومت کل شكل متوسط یعنبي 2

 =   MEAN RESISTANCEرو  

  PA 170اختالف فشار شخصي مثالً 

طرف  FLOW  +FLOWطرف چپ 

 راست 
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LEFTMOGHAVEMAT

RIGHTMOGHAVEMAT

TANCETOTALRESIS

1

1

1





 

ب مماومت کل همیشه کمتر ا  مماومبت 3

 ت. ی   رف بیني اس

ب مماومت کل همیشه بیشتر ا  مماومت 4

 ی   رف است. 

شبود ببا روش ب مماومبت توتبال را مي7

پرنا ال یا پراورال با بینبي دو  برف ببا  

 محاسمه کرد. 

چبو  بینبي دارا  سبیكل ب  66سئوال 

باشد لذا در راینومانومتر  اگر احتماني مي

بخواهی  ا  رو  فاکتور واحبد  حسباب 

 کنی  : 

 است ا  فلو  واحد استفاده شود.  ( بهتر1

( بهتببر اسببت ا  اخببتالف فشببار واحببد 2

 استفاده شود. 

شود اختالف فشار و ه  فلبو  ( ه  مي3

 واحد را استفاده کرد. 

( چو  بیني دارا  سیكل است لذا فلبو 4

شبود ، پبس در دو  رف مرتب عو  مي

شود اختالف فشبار واحبد نبا  و فمط مي

ن ر گرفت چو  ببا فارکنس با بیرو  را در

 PAشود )اختالف فشار سیكل عو  نمي

 ( پاسكال 57ب  170ب  300

در راینومانومتر  کدام جمله  ب65سئوال 

 درست است ؟ 

 ها مشابه بالغین است. ( آ مایش در بچه1

( در ساني که در حالت خوابیبده دچبار 2

شوند تست باید در حالت انسداد بیني مي

 جام شود. خوابیده به چپ و راست ان

ها  آلرژ  ( در ش  به آلرژ  باید تست3

 انجام شود. 
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ب بخش مماومت ا  رو  اخبتالف فشبار 4

170PA   اخبتالف  2)پاسكال( یا شبعا(

( روش  CC200پاسكال ب فلو  200فشار 

استاندارد است و ممدار عدد  مماومت در 

 این دو حالت به ه  نادیكترین است. 

 . ( همه موارد باال صحیح است7

کدام جملبه در مبورد تغییبرات  ب60س 

میاا  مماومت در مماببل جریبا  هبوا در 

 بیني صحیح 

( دما ب سبرما مماومبت را بباال ببرده و 1

کند ولي میاا  ر وبت سطوح را تنگ مي

 هوا رو  مماومت اثر  ندارد. 

( سیكل بیني رو  مماومت بیني در هبر 2

 گذارد. دو  رف اثر مي

داخببل بینببي ترشببحات  یبباد  در  35

 برد. مماومت را باال مي

 CO)2(( تعریق بدني ب تنفس در کیسه 4

و هر عاملي که 



 22 COO  اسیدو ( بدهد(

به علت نیا  به اکسیژ  مماومبت را کب  و 

 کند. فلو را  یاد مي

( هیپرونیتالسبببیو  یعنبببي7



 22 COO 

سبیژ  )الكالو ( به علت عدم نیبا  ببه اک

 کند. مماومت را باال برده و فلو را ک  مي

 ( همق موارد باال صحیح است. 6

ب کدام جمله در مورد تغییرات 65سئوال 

میاا  مماومت در مماببل جریبا  هبوا در 

 بیني صحیح است؟ 

( در حالببت خوابیببده مماومببت بینببي 1

بیشترین و در حالبت ایسبتاده کمتبرین 

 است. 

یشببترین ( در آخبر شببب و اول صبمح ب2

 مماومت را در بیني داری . 



 111 

ها رو  مماومت بیني اثر ( بعضي ا  دارو3

 گذارد. مي

ها مماومبت بینبي خیلبي ( در سیگار 4

 بیشتر ا  افراد سیگار  است. 

( قد انسا  در مجمو  چندا  تأثیر  در 7

مماومت بیني افراد ندارد هرچنبد کبه در 

 بلندقدها کمي بیشتر است. 

ن در بالغین به  رف پیر  ( با افاایش س6

ها ببا مماومت بیني ک  شده ولي در بچبه

 رود. افاایش سن مماومت بیني باال مي

 ( همق موارد باال درست است. 5

ب تأثیرات درجق حرارت محیط 50سئوال 

رو  آکوسببببببتی  راینببببببومتر  و 

 راینومانومتر  به شكل  یر است : 

گراد گرمتبر یبا سبانتي 7/2( به ا اء هر 1

هر دو تسبت  تر شد  هوا مختصات سرد

 شود. عو  مي

( در آکوستی  راینومتر  سردتر شبد  2

آمبد  تر کرده و با جلوها را تنگهوا تنگر

ها تبا سبوراخ ها فاصبلق تنگبهسرشاخ 

کند یعنبي مختصبات خارجي را کمتر مي

 آید. تر شده و به جلو ميتنگ

( در راینومانومتر  هوا  سرد مماومبت 3

 کند. برده و فلو را ک  ميرا باال 

گراد تغییر دما به  برف سانتي 7/2( هر 4

متر تغییر سرما گرما مختصات را ی  میلي

تر ، دهد در سرما جلوتر و تنبگمكا  مي

 تر و گشادتر . در گرما عمب

 ( همق موارد فو  درست است. 7

بببب ا  سبببیكل بینبببي در 51سبببئوال 

 راینومانومتر  به شكل  یر است : 

ر ی   رف مماومت  یباد و در  برف ( د1

 شود. دیگر مماومت ک  مي

 شود. ( در هر دو  رف مماومت  یاد مي2
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 شود. ( در هر دو  رف مماومت ک  مي3

( مماومت هر  رف بین ببا سبیكل ببین 4

عو  شده ولبي مماومبت کبل تغییبر  

 کند. نمي

( در سیكل بیني مماومت کل نیا تغییبر 7

 کند. مي

 درست است.  1و  4( جواب 6

بب در راینومبانومتر  حرکبت 52سئوال 

تواند بیني مي ALAEها  بیني )آال( پره

 اثرات  یر را داشته باشد. 

( با  و بسبته شبد  آال در دم و ببا دم 1

 چندا  اثر  رو  مماومت ندارد. 

( بسته شد  وکالپس آال اثر  یاد  رو  2

 افاایش مماومت بیني دارد. 

ر دم کبه ببه علبت ( بیشترین اثر آ  د3

 کالپس آ  است و در با دم تأثیر  ندارد. 

( در کالپس آال با افاایش اختالف فشبار 4

توسط فرد فلو  یاد نشده ولي مماومت باال 

رفتببببببه و منحنببببببي حالببببببت 

LOOP=PLATEEING کنبد ) پیدا مي

 ا  مماومت ( منحني کّفه

 شكل ممابل 

 غلط است.  1( فمط جواب 7

 راینومانومتر  :  ب در انجام 53سئوال 

( شكل و انبدا ه حجب  ماسب  جلبو  1

صبورت تببأثیر بسبیار  یبباد  در نتیجببه 

 آ مایش دارد. 

( شكل و انبدا ه حجب  ماسب  جلبو  2

صورت تأثیر  در نتیجه آ مبایش نبدارد. 

چو  ماس  تأثیر  در فشار جبو ا براف 

 ندارد. 
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گیرنده فشبار جلبو ( کالپس لولق اندا ه3

  دارد و نتبا  بیني توسط ماسب  امكبا

 دهد. آ مایش را تغییر مي

( وجود کیسه هوا ا  ا راف ماس  نتایج 4

 دهد. آ مایش را تغییر مي

 صحیح هستند.  2و  3و  4( جواب 7

ب کدامی  ا  عوامل  یر باعب  54سئوال 

تغییر و ناپایبدار  در نتبایج آکوسبتی  

 شود : راینومتر  مي

  ( درجه حرارت و شكل بیني در نژادها1

 مختلف. 

( لی  صوت ا  ا براف نبو پیس و لبذا 2

 تأخیر در پاسخ بیني . 

کننده و تغییرات ( نوسا  دست آ مایش3

در میبباا  بببا  و بسببته بببود  دهانببه 

 ها سینوس

( تغییرات فشار بیني و سبیكل بینبي و 4

 کننده تغییر تكنسین آ مایش

2CO ( ترشحات بیني و افاایش و کاهش 7

2, O   خو 

رات وضبع ببد  ا  ایسبتاده ببه ( تغیی6

 ها خوابیده و اوقات مختلف رو  و دارو

( کشید  سیگار و سن و تا حدود  قبد 5

 انسا  

 ( عدم کالیمره بود  دستگاه 0

 ( همق موارد باال صحیح است 5

به بخش معاینبق پاشب   54و  53سئوال 

و  55ه  منتمل شود و همچنبین سبئوال 

  50و  55و  57و  56

در آکوسبتی  راینبومتر  ب  57سئوال 

 کدام جمله صحیح است؟ 

ها  ( نتیجق آ مایشات توسط تكنسبین1

مختلف با وجود دستگاه یكسبا  ببا هب  
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فر  دارند چو  هبر تكنسبیني ممبدار  

 دهد. آل کارش را انجام ميکمتر ا  ایده

بببار انجببام شببده و  3( حببداقل تسببت 2

 شود. گیر  ميمتوسط

رجبع قاببل فر  با ممبادیر م %20( تا 4

 پذیرش است. 

 ( هر سه مورد باال درست است. 4

ب در انجببام آکوسببتی   56سببئوال 

 راینومتر  : 

تغییر در  اویه تماس لوله ببا بینبي در ( 1

جهت ساژیتال و آگایمال نماید باشد و هر 

تواند تغییر ا   اویق تماس لوله با بیني مي

ها و ها و فاصببلهدر انببدا س سببطوح تنگببه

 ر ایجاد کند. ها اثحج 

ا ته بهتراسبتآ مایشنتیجهثماتبرا (2

دارنببدس لولببه گاه بببرا  لبباوم ا  نگهکیببه

 استفاده کرد. 

 60(  اویق تماس نو پیس با بینبي بایبد 3

 درجه باشد. 

 ( همه موارد باال صحیح است. 4

 ب در آکوستی  راینومتر  :  55سئوال 

( بین انتها  لوله و سبوراخ بینبي لیب  1

ت نماید باشد و سوراخ بیني کج نماید صو

 شود. باشد و ا  شل استفاده مي

( انتها  نو پیس را باید محك  به انتها  2

 سوراخ بیني چسماند و فشار داد. 

( برا  عدم لی  صوت به جا  فشار ببه 3

 بیني باید ا  ژل استفاده کرد. 

( اگر لی  صبوت وجبود داشبته باشبد 4

یني  یادتر نشا  ها تا سوراخ بفاصلق تنگه

 شود. داده مي

( اگر لی  صوت وجود داشته باشد سطح 7

شود و اثر  تر و با تر نشا  داده ميوسیع

رو  فاصله ندارد ، چو  دستگاه حسباب 
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کند که مرا بیشتر عمبور کبرده یعنبي مي

ناحیه گشاتر است در حالي که هوا ا  بغل 

 کند. نو پیس لی  مي

یس سبطح ب پس در لی  صوت ا  نبو پ6

تر ا  ممدار  میعي خبود سبنجیده وسیع

شده و حج  نیا بیشتر ا  ممبدار  میعبي 

شود ولي فاصله تغییر  خود سنجیده مي

 کند. نمي

( یكي ا  راهها  فهمیبد  لیب  صبوت 5

در  CC47 3CMدیده شد  حج  بیش ا  

ا  سبوراخ خبارجي  2/5ببCM13فاصله 

بیني بوده یا بعضي ا  دستگاهها با صبدا  

 کنند. ي لی  صوت را اعالم ميخاص

 فمط غلط هستند.  4و  2( جواب 0

 ب در آکوستی  راینومتر  : 50سئوال 

تببأثیر  در  NOSE PIECE( انببدا ه 1

 گذارد. ها نميممادیر سطوح تنگه

( هر چه نو پیس بارگتبر باشبد سبطح 2

 ها را کوچكتر نشا  خواهد داد. تنگه

( هر چه نو پیس کوچكتر باشبد سبطح 3

 ها را کوچكتر نشا  خواهد داد. نگهت

( اگر اندا س سوراخ خارجي بیني فبرد  4

متر باشبد ولبي نبو پیس میلي 0به قطر 

متر انتخاب شود حتمبا  میلي 0کوچكتر ا  

اندا س تنگه اول )اینترنال والو( را کمتبر ا  

 ما  نشا  خواهد داد پس اندا س نو پیس 

هبر باید متناسب با اندا س سوراخ خارجي 

ها  فرد انتخاب شود ، لذا نو پیس انبدا ه

 متفاوت دارد. 

قطببر نببو پیس  ( در واقببع اگببر انببدا س7

کوچكتر یا بارگتر ا  سوراخ خارجي باشد 

دهبد نبه در واقع سطح خود را نشا  مي

 ها  بیني را . سطوح واقعي تنگه

 باشد. غلط مي 2و  1ها  ( جواب6
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ب در انجببام آکوسببتی   55سببئوال 

 ومتر  : راین

 ( باید دم و با دم عمیق کرد. 1

 شود. ( فمط در دم عمیق انجام مي2

 ( نفس را باید حمس کرده و نگه داشت 3

 ( تند و تند باید عمل بلع انجام داد 4

( عمل بلع و تنفس هر دو نمایبد انجبام 7

 شود. 

ب در آکوستی  راینومتر  کدام 00سئوال 

 جمله غلط است ؟ 

واند سبطح تنگبي ب ت( این وسیله مي1

محل تنگي ب و حجب  هبوا تبا تنگبي را 

 محاسمه کند. 

( استفاده ا  این وسیله در بالغین خیلي 2

تر ا  کودکبا  ببوده و نتبایج آ  در  شایع

 تر ا  کودکا  است. بالغین درست

ها  دوم و تواند میاا  سطح تنگبه( مي3

تر سوم را حتي اگر تنگه اول خیلي تنبگ

 گرفت.  اشد اندا ها  نرمال نیا ب

ها  این دستگاه در مورد سطح و پاسخ( 4

فاصله و حج  در قسمت قدامي بین خیلي 

 تر ا  قسمت عمب بیني است. قابل اعتماد

ب در آکوستی  راینومتر  کدام 01سئوال 

 جمله دست است ؟ 

( اگر تنگي اول )اینترنال والو( کمتبر ا  1

2CM5/0 مترمربع( باشببببد )سببببانتي

ها  بعد ا  آ  در مورد سطح و گیر اندا ه

ها  بعد  خیلي فاصله و حج  برا  تنگه

صحیح نخواهد بود چو  صوت به انبدا ه 

 کند. کافي عمور نمي

( میاا  سطح نرمال تنگي اول )اینترنال 2

 2CM 0/0تبببا  5/0والبببو( در ببببالغین 

 باشد. مترمربع( مي)سانتي
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تر ببروی  هر چه داخل بیني به عمبب( 3

 ها  این دستگاه نادرست خواهدبود. خپاس

 2CM5/0ب  2CM0/0( در کمتبببر ا  4

مترمربع( )سبطح اینترنبال والبو( )سانتي

ببوده  %20گیر  حجب  اشتماه در اندا ه

ها و بیماریهایي که اینترنال والو را ودریچه

گیر  کنند اشبتماه انبدا هخیلي تنگ مي

 است.  %20حج  بیش ا  

 یح است. ( همه موارد باال صح7

 ب در آکوستی  راینومتر  : 02سئوال 

گیر  سببطح منبا ق تنببگ در ( انبدا ه1

 ترین است. ترین نمطه صحیحقدامي

( تغییرات میاا  تنگي نواحي تنبگ در 2

اثر درما  هرچه بیشتر باشبدآ  را بهتبر 

 دهد. نشا  مي

( سرعت تغییر در اندا ه سبطح منبا ق 3

آ  را  تر باشبدتنگ هرچه با درما  سریع

 دهد. بهتر و بیشتر نشا  مي

( تغییرات اندا ه سبطح منبا ق تنبگ 4

ناشي ا  درما  را فمط بطور نسمي نشبا  

 دهد نه دقیق. مي

 درست است.  1و  4( فمط جواب 7

 ب در آکوستی  راینومتر  : 03سئوال 

( این وسیله تغییرات بعبد ا  درمبا  را 1

 دهد. دقیق نشا  مي

طور نسمي تغییبرات ( این وسیله فمط ب2

 دهد. بعد ا  درما  را نشا  مي

( در ضمن انجام این تسبت عمبل بلبع 3

 مجا  است.

( در ضمن انجام این تست نفس کشید  4

 و حرکت کام نرم مجا  است. 

 راینومتر  :  ب در آکوستی  04سئوال 
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 ( نو پیس باید وارد )اینترنال والو( نشود. 1

 ید. ( حین انجام تست نماید نفس کش2

 ( حین انجام تست بلع ممنو  است. 3

( بین نو پیس و بیني لی  صوتي نمایبد 4

 باشد و بیمار باید نشسته باشد. 

(  اویه نو پیس و بیني در حد وسط بوده 7

 درجه است.  60و 

 ( همه موارد باال درست است. 6

ب کبدام مبوارد  یبر صبحیح  07سئوال 

 هستند؟ 

کشیده ببه در انسا  سال  در حالت دا ( 1

 پشت میاا  مماومت بیني باال است. 

( در انسا  یا بیمبار  آپنبه تبنفس در 2

حین خواب و خرناس میاا  مماومت بیني 

خیلي بیشبتر ا  انسبا  سبال  در حالبت 

 باشد. خوابیده مي

ها انسداد قدامي بیني باعب  ( در بعضي3

خرناس و آپنه شده و استفاده ا  دپالتبور 

 کند. آپنه را ک  مي بیني خرناس و تعداد

( در کساني که خرناس عبادتي دارنبد و 4

شا  سال  است بین ممادیر متفباوت بیني

خرناس و ممبادیر متفباوت بینبي رابطبق 

 مستمیمي نیست. 

 ( همق موارد باال صحیح است. 7

ب ا  جمالت  یر کبدام صبحیح 06سئوال

 هستند؟

عادتي و بدو  آپنه ( در افراد با خرناس 1

ترین جا  بیني تنگه ارد تنگمو %55در 

دوم یعني نوك شاخ  تحتاني است ولبي 

ترین جا  بینبي در در افراد نرمال ، تنگ

 نال والو است. موارد اینتر 100%

ترین ( در افراد با خرناس عادتي که تنگ2

نمطق یعنبي تگبق دوم یعنبي سرشباخ  
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تحتاني است ، حتي ببا اسبتفاده ا  ضبد 

به حبد انسبا  احتما  اندا س سطح تنگه 

نرمببال بببدو  اسببتفاده ا  ضببد احتمببا  

 ماند. تر ميرسد و تنگنمي

در افببراد بببا خرنبباس عببادتي کببه  35

ترین نمطببق ، تنگببي دوم اسببت ، تنببگ

مماومت بین ببیش ا  نرمبال اسبت ولبي 

ا  بین آپنه و میاا  مماومت وجبود رابطه

 ندارد. 

هبایي کبه ( در افراد با آلرژ  بینبي آ 4

پنه خفیف دارند در نوك شاخ  خرناس و آ

دار  وجود دارد کبه تحتاني احتما  معني

در آکوسببتی  داینببومتر  نشببا  داده 

شود. و عالئ  انسداد  بیمبار ببا ضبد مي

 شود. احتما  ه  خیلي  ک  نمي

 ( همه موارد باال درست است. 7

ب کدام جمبالت  یبر صبحیح  05سئوال 

 هستند؟ 

خفیبف کبه در افراد با خرناس و آپنق ( 1

ترین پاتولوژ  در بیني دارند اک را  تنبگ

نمطق تنگي دوم اسر شان  تحتاني( بوده و 

مماومببت بینببي بببیش ا  نرمببال اسببت و 

دیالتور بیني تعداد آپنه و خرناس را کب  

 کند. مي

( در افراد با آلرژ  بیني و خرناس و آپنق 2

خفیببف ، کببه پبباتولوژ  در بینببي دارنببد 

، تنگق دوم یعنبي  ترین نمطههمیشه تنگ

سرشاخ  تحتاني بوده ، و مماومت بینبي 

باالتر ا  نرمال است و دیالتور بیني تعداد 

 کند. آپنه و خرناس را ک  مي

آلرژ  بیني ( در افراد با خرناس عادتي و3

و آپنه خفیف ولي بدو  پاتولوژ  در بیني 
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دیالتور بینبي تبأثیر  در آپنبه و ممبدار 

 خرناس ندارد. 

ترین نمطق بینبي فراد نرمال تنگدر ا 45

در تنگق اول یعني اینترنال والو است ولي 

در آلببرژ  و بببا خرنبباس عببادتي اک ببرا  

ترین نمطببه در تنگببق دوم یعنببي تنببگ

سرشاخ  تحتاني بوده و حتي با استفاده 

ترین نمطه در تنگق ا  ضد احتما  ه  تنگ

 ماند. دوم باقي مي

 ( همه موارد باال صحیح است. 7

 ها  آلرژ  : در تست ب 00ئوال س

 NASAL CHALLENGING( تست 1

 NASAL PROVOCATIONیا هما  

پاسخ مخاط بینبي را بطبور مسبتمی  ببا 

مواجهببه بببا آنتیببژ  اختصاصببي نشببا  

 دهند. مي

ها  پوسببتي آلببرژ  واکببنش ( تسببت2

 دهند. غیرمستمی  را به آنتیژ  نشا  مي

ها  پوستي نیا واکنش مستمی  ( تست3

 دهند. ا آنتیژ  را در بیني نشا  ميب

 غلط است.  3( فمط جواب 4

 NASALببب در تسببت 05سببئوال 

CHALLENGING  :  در آلرژ 

در راینومانومتر  مماومت بیني در اثر ( 1

برخورد مستمی  مخا مین با آنتیژ  بباال 

ژ  بیشبتر رود و هر چه ممبدار آنتبيمي

 رود. باشد ، مماومت بشتر باال مي

آکوستی  راینومتر سبطح نبواحي ( در 2

 شود. تر ميتنگ بیني ، تنگ

( در ایببن تسببت نتببایج آکوسببتی  3

راینومتر  و راینو مانومتر  تمریما  هر دو 

ار ش یكساني دارند، چرا که ه  مماومبت 



 121 

تر رود و هب  سبطوح تنبگبیني باال مبي

 شودمي

( با این که نتایج دو تست تمریما  یكسا  4

کوستی  راینومتر  به مفید هستند ولي آ

علت  ما  ک  انجام تست و نیا  کب  ببه 

 همكار  بیمار بهتر است. 

 ( همق موارد باال درست است. 7

 NASAبببب در تسبببت 50سبببئوال 

ALLENGING  :  برا  آلرژ 

( اگر بیمار در حین تست واکنش شدید 1

نشا  داد و ی   رف بیني انسداد کامبل 

 داد راینومانومتر  بهتر است. 

اگر بیمار در حین تست واکنش شدید ( 2

نشا  داد و ی  یا دو  برف بینبي کامبل 

بسته شد ، آکوسبتی  راینبومتر  بهتبر 

 است. 

( در انسببداد کامببل یبب   رفببه اصببال  3

 شود راینومتر  کرد. نمي

( در انسداد کامل ی  یا دو  رف بینبي 4

شببود آکوسببتی  در سببمت انسببداد مي

 راینومتر کرد. 

 غلط هستند.  2و  3 و 4ها  ( جواب7

ب به دنمبال جراحبي انحبراف  51سئوال 

بیني و شباخ  تحتباني در انسبداد یب  

 رفق بیني و تست بعبد  ببا آکوسبتی  

 راینومتر  و راینومانومتر  بهتر است : 

( ناحیه والو )تنگه اول و دوم( در  برف 1

تر انسداد با تر شده و در  رف ممابل تنگ

 شود. 

در  برف انسبداد ( میاا  جریا  هبوا 2

 بیشر شده و در  رف ممابل کمتر شود. 

( مماومت بیني در  رف انسبداد کمتبر 3

 شود و در  رف ممابل بیشتر شود. 
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( ممكن است مماومبت کبل بینبي ) دو 4

  رف( تغییر  نكند. 

 ( همق موارد باال درست است. 7

در انجببام آکوسببتی  ببب 52سببئوال 

 راینومتر  و راینومبانومتر  نشبا  داده

 شده که : 

ا  عمبل جراحبي در ( بیشترین رضایت 1

بیماراني بوده که قمل ا  عمل اینترنال والو 

تر و مماومت بیني باالتر  داشبتند. تنگ

 ها  فدامي( )عمل در تنگي

( عمل در تنگي اول )اینترنبال والبو( و 2

اصالح تنگق دوم بطبور همامبا  بیشبتر 

شود تا فمط اصالح باع  رضایت بیمار مي

 نگق دوم. ت

و  (FLOW)( افبباایش جریببا  هببوا 3

بیشتر  (VOLUME)افاایش حج  بیني 

ا  اصالح تنگق اول و دوم باعب  رضبایت 

 شود. بیمار ا  عمل مي

و کاهش  (FLOW)( افاایش جریا  هوا 4

مماومببت بینببي در واقببع همببا  اصببالح 

ها  اول و دوم بوده و باع  رضبایت تنگه

 شود. بسیار مي

گیر  ببه جراحبي تصمی  ب در53سئوال 

براساس راینومانومتر  در انسبداد بینبي 

جراحي در کدام ی  ا  موارد  یر ضبرور  

 است ؟ 

در اخببتالف  TOTAL FLOW( اگببر 1

باشبد و  CC500پاسبكال  یبر  57فشار 

بسیار ا  انسداد شاکي ببوده و پباتولوژ  

دیده شود و به ضد احتما  جبواب ندهبد 

ال فلو یعني عمل ضرورت دارد )میاا  توت

ممدار عمور هوا بر اسباس 
SEC

CM نبه  3

 ممدار هوا  عمور  در دم یا با دم.
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( اگر انسداد به ضد احتما  جواب ندهد 2

و ثابت بمانبد و همچنبا  توتبال فلبو یر 

SEC

CC700 .بر ثانیه باشد 

( اگر بیشترین تنگي درتنگي اول باشبد 3

به ضبد احتمبا  جبواب که بطور  میعي 

دهد و توتال فلو  یبر نمي
SEC

CC700  در

 ثانیه باشد. 

( اگر بیشترین تنگي در تنگي دوم باشد 4

که بطور میعي ببه ضبد احتمبا  جبواب 

 دهد. مي

 صحیح هستند.  1و  2و  3ها  ( جواب7

ها  گونباگو  در ب در بررسي 54سئوال 

نومتر  آکوسببتی  راینببومتر  و راینومببا

 ممادیر نرمال تمریما  عمارت است ا  : 

( در آکوستی  راینومتر  سطح اینترنال 1

قمببل ا   2CM57/0والببو در یبب   ببرف 

بعبد ا   2CM 57/0مصرف ضد احتمبا  و 

 مصرف ضد احتما  است. 

( در راینومانومتر  مماومت یب   برف 2

/  SEC  /3CMقمببل ا  ضببد احتمببا  

د ا  بببوده و بعبب 27/0ببب77/0پاسببكال / 

/  SEC 37/0تا  17/0مصرف ضد احتما  

3CM شود و مماومت توتبال / پاسكال مي

 همیشه کمتر ا  مماومت ی   رف است. 

( در آکوستی  راینومتر  سطح اینترنال 3

و دو  ببرف  2CM 7/2والببو ، یبب   ببرف 

2CM7/4  .است 

( در راینومانومتر  مماومت یب   برف 4

SEC /2CM  /PA7  و دو  بببرفSEC  /

3CM  /PA 0  

 غلط هستند.  3و  4( جواب 7
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در انجام راینومانومتر  میاا  ب 57سئوال 

مماومببت نرمببال یبب   ببرف بینببي در 

 ها  گوناگو  تمریما  شكل  یر است : روش

قمل ا  ضد  
 احتما 

بعد ا  ضد 
 احتما  

)اخبتالف فشبار  1ب رادیوس 1
PA 100  وFLOW CC100  ) 

27/0 16/0 
فشبار )اخبتالف  2ب رادیوس 2

200PA  وW 7/20 CC200) 
 20/0/ب20 33/0ب47/0

متوسط 
24/0 

ب در اختالف فشبار مشبخص 3
PA 170 74/0 36/0 
 متغیر 30/0بPA   37/0 70ب در اختالف فشار 4
گیر  ببب ببباروش متوسببط7

MEAN RESISTANCE 
 30/0 متغیر 

بادیالتور 
7/0 

ب شایا  ذکر است که همبق اعبداد بباال 6

اسبت و  3CM  /SECبرحسب پاسكال / 

 صحیح است. 4و  3 2و  1موارد همق

ب کدامی  ا  جمالت  یر غلبط 56سئوال 

 است. 

( در آکوستی  راینومتر  سطح اینترنال 1

در انسبا  سبال   (والو توتبال )دو رفبه

همیشه بیش ا  اینترنال والبو یب   رفبه 

 است. 

راینومتر  مورد  هست ( در آکوستی  2

 رف )توتبال(  که سطح اینترنال را او دو

 ست سال  است. مساو 

( در آکوستی  راینبومتر  حجب  هبوا 3

) سوراخ خارجي  0داخل بیني را ا  فاصلق 

گیر  ابتدا  بینبي انبدا ه cm7بیني( تا 

 کنند. مي

( در راینومببانومتر  در انسببا  سببال  4

مماومت توتال همیشه کمتبر ا  مماومبت 

 ی   رف بیني است. 

 ست است. ( همق موارد باال در7

( در کسي که یب   برف 2توضیح جواب 

انسداد کامل دارد یعني سبطح اینترنبال 

 است.  0وال ی   رف 
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ب کبدام جمبالت  یبر صبحیح 55سئوال 

 است. 

( درراینومانومتر  یب   برف در فبرد 1

سال  ، مماومت یب   برف قمبل ا  ضبد 

/  3CMپاسبكال / /  27/0ب77/0احتما  

SEC  .است 

عد ا  ضبد احتمبا  ( مماومت ی   رف ب2

 3CM  /SECپاسببكال / /  17/0ببب37/0

 است. 

( مماومت دو  رف قمل ا  ضبد احتمبا  3

 است.  3CM  /SECپاسكال / /  10ب37/0

( مماومت دو  رف بعد ا  ضبد احتمبا  4

 3CM  /SECپاسببكال / /  05/0ببب20/0

 است. 

 ( همق موارد باال درست است. 7

ببب در راینومببانومتر  پدیببدس 50سبئوال 

PARADOXI. CONASAL. 

OBSTUCTION  : یعني 

( وجود انسداد و مماومت بباال و سبطح 1

در یبب   (RESTERICTION)تر تنببگ

 رف بیني، ولي حس انسداد توسط بیمار 

درست با تر به علت سیكل بیني در سمت 

 با  بیني در فا  احتما . 

( در این افبراد میباا  مماومبت سبمت 2

عدم وجبود کنندس وجود یا با ترین تعیین

 شكایت بیمار ا  انسداد بینیاست. 

تر بنبي ( در این افبراد مماومبت کیبپ3

کنندس وجود یا عدم وجود شبكایت تعیین

 بمار ا  حس انسداد است. 

در ایبن  5( مماومت توتال )دو رف بیني4

افراد برخالف افراد سال  همیشه بیشتر ا  



 126 

مماومت هر  برف بینبي بطبور جداگانبه 

 است. 

 صحیح است.  1و  2( جواب 7

 در راینومانومتر  :  ب 55سئوال 

( اک را  در شكایت ا  انسداد یب   برف 1

مماومت آ   رف بیشتر ا  انسداد نرمبال 

 بدو  شكایت ا  انسداد است. 

( اک را  در شبكایت ا  انسبداد دو رفبه 2

مماومت کل بینبي ایبن افبراد بیشبتر ا  

مماومبت بینبي افبراد ببدو  شببكایت ا  

 باشد. يانسداد م

( در افراد با شبكایت یب   رفبه یبا دو 3

 رفه ا  انسداد بیني ممكن است میباا  

مماومت هر  رف یا میاا  مماومت کل ببا 

 افراد نرمال برابر باشد. 

 جواب باال درست است.  3( هر 4

( م بل بیمبارا  قلمبي و 3توضیح پاسخ 

 ریو  

ب در بررسبي افبراد نرمبال و 100سئوال 

ا  انسبداد یب   رفبه در  افراد با شكایت

راینومبببانومتر  )مماومبببت بینبببي( و 

ها  آکوستی  راینبومتر  )سبطح تنگبه

 بیني( 

( ممادیر سطح و مماومت در افراد نرمال 1

ا  بین میاا  حس متفاوت بوده ولي رابطه

انسداد توسط افراد نرمال و ممادیر سبطح 

 و مماومت وجود ندارد. 

د ( ممببادیر سببطح و مماومببت در افببرا2

غیرنرمال با حس انسداد متفاوت بوده و با 

میاا  حس انسداد رابطق مسبتمی  دارد. 

 )اک را ( 

( در افراد با حس انسداد راینومانومتر  3

تر ا  آکوستی  راینبومتر ، رابطبه دقیق
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بین ممدار مماومبت بباال و میباا  حبس 

 دهد. انسداد را نشا  مي

 توضیح : یعني مماومت باالتر بهتر ا  سطح

 تر با حس افراد رابطه دارد. تنگ

 ( همق موارد باال درست است. 4

 صحیح است.  2و  3( جواب 7

در فرد نرمال با اسبتفاده ا   ب 101سئوال 

ضد احتما  در بیني کدام جمله غلط است 

 ؟ 

 دار  مماومت بیني ک  شود. ( بطور معني1

دار  میاا  سبطح نبواحي ( بطور معني2

 شود. تنگ بیني گشادتر مي

تر  در ( همق افراد نرمال حبس راحبت3

 کنند. کشید   نفس

تر  در ( همق افراد نرمال حبس راحبت4

کننببد ، چببو  حببس کشببید  نمينفس

تر شد  تنفس وابسبته ببه میباا  راحت

ها ا  آسبتانق تغییر مماومت و سطح تنگبه

ها  هر فرد  ما  به مماومت و سطح تنگه

 دارد. دنمال مصرف ضد احتما  موضعي 

ها  بببا انجببام تسببت ببب102سببئوال 

راینومانومتر  و آکوستی  راینبومتر  و 

به دست آورد  میاا  مماومبت و سبطح 

 ها : تنگه

توا  گفت که چه کسبي ا  ( همیشه مي1

 انسداد ی   رف بیني شاکي است. 

( ممكن است میاا  مماومبت و میباا  2

ها ، نرمبال یبا حتبي بهتبر ا  سطح تنگه

ولي ببدو  پرسبش ا  معیبار  نرمال باشد

توا  گفت که بیمار ا  انسداد شباکي نمي

است م ل حاالت آتروفبي ب تعبار  ب 

 ب سینو یت.  7بیماریها  عصب 

( ممكن اسبت انسبداد واقعبي باشبد و 3

بیمار  مخا ي هب  نماشبد ولبي میباا  
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ها ، کمتر و مماومت باالترباشد سطح تنگه

کي ولي بیمار ا  حس انسداد ی   رفه شا

 اد  ی   برف و نماشد. م ل انسداد مادر

عدم تجربق ببا بود  بینبي در آ   برف 

 )انسداد پارادوکی  بیني( 

( ممكن است انسداد واقعي باشد ، یعني 4

سطوح تنگ و مماومت بباال و شبكایت ا  

 انسداد ه  باشد. 

 صحیح هستند.  4و  3و  2و  4( جواب 7

ب در آکوستی  راینبومتر  و 103سئوال 

 اینومانوتر  : ر

( ممكن است میباا  مماومبت و سبطح 1

ها نرمال باشد ولي بیمار حس انسداد تنگه

ها یعنبي بیني بكند م ل اخبتالل عصبب

 عدم حس عمور سینو یت. 

( ممكن است میاا  مماومبت و سبطوح 2

ها بهترا  نرمال باشد ولي بیمار حس تنگه

 انسداد بكند م ل آتروفي مخا ي بیني. 

ست میاا  مماومبت و سبطوح ( ممكن ا3

ها بدتر ا  نرمال باشد ولي بمیار حس تنگه

انسداد نكنبد م بل انسبداد یب   رفبق 

 مادر اد  و عدم تجربق با بود  بیني. 

( ممكببن اس میبباا  مماومببت و سببطح 4

ها بدتر ا  نرمال باشد و بیمبار حبس تنگه

 انسداد بكند. 

 ( همق موارد باال صحیح است. 7

فراد  کبه ببین نتبایج ب در ا104سئوال 

آکوسببتی  راینببومتر  )انببدا  سببطح( و 

راینومانومتر  )مماومت( و حس انسبداد 

 ا  متناسب وجود دارد : توسط بیمار رابطه

( ممكن است آسبتانق تبنفس راحبت را 1

برا  آنها ، آ  میاا  تنگي درن ر گرفبت 
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که اگر تنگي بیش ا  آ  باشبد ببه جبا  

نفس تنفس خالص ا  بیني شبرو  ببه تب

 دهاني و بیني با ه  کند. 

( ممكن است آسبتانق تبنفس راحبت ا  2

بیني را آ  تنگي دانست که فرد بیشتر ا  

 شود. آ  تنگي دچار تنگي نفس مي

تواننبد ببا ایجباد ( اک ر ایبن افبراد مي3

مصنوعي درجات مختلف تنگي در بینبي، 

 درجات مختلف حس انسداد را بیا  کنند. 

 رست است. ( همق موارد باال د4

( ندرتا  افراد  هستند که با ایجاد تنگي 7

مصنوعي در بیني آنهبا حبس ببا  ببود  

 کنند. بیشتر مي

گیر  مماومبت و ب در انبدا ه107سئوال 

ها توسبط راینومبانومتر  و سطح تنگبه

 آکوستی  راینومتر  : 

( اک ر افراد با خرناس عادتي مماومت باال 1

 تر دارند. و سطح تنگ

افراد با خرناس عادتي مماومت باال  ( اک ر2

تر دارند، ولي تعبداد بسبیار و سطح تنگ

 کنند. کمي ا  آنها حس انسداد مي

( در فرد  که هر دو  رف بیني انسبداد 3

دارد ممكن است با وجود مماومبت بباال و 

تر ، ابدا  حس انسبداد شباکي سطح تنگ

نماشد ولي بعد ا  عمل رفع انسداد را حس 

 بكند. 

 هر سه مورد باال درست است. ( 4

ب در بررسي افراد با شكایت ا  106سئوال 

 انسداد بیني کدام جمله غلط است ؟ 

ا  نرمال منفرد ( با فر  ی  عدد آستانه1

ها برا  برا  میاا  مماومت وس  ح تنگه

همق افراد چه مرد ، چه    در سن برابر و 

نژاد و قد یكسا  و ممبام دیگبر شبرایط 
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کبرد کبه اگبر ببدتر ا  آ   یكسا  فر 

بگوئی  که حتما   ها  نرمال بودند ،آستانه

 باید ا  انسداد شاکي باشند. 

شود که ممادیر ( بسیار  موارد دیده مي2

ا  در ها  آسبتانهمماومت و سطح تنگبه

افراد نرمال بدو  شكایت انسداد با افبراد 

 بیمار با شكایت انسداد یكسا  است. 

م ببا تمبام شبرایط ( در ی  گبروه مبرد3

ا  مماومت و سطح یكسا  ممادیر آستانه

 ها عدد واحد  ندارد. تنگه

 غلط است.  1( فمط جواب 4

ب در آکوستی  راینبومتر  و 105سئوال 

 راینومانومتر  : 

( اگر میاا  سطح تنگه کمتر ا   مبا  و 1

مماومت بیش ا  نرمال باشد ولي بیمار  ا  

بعاد محبل حس انسداد شاکي باشد ، اگر ا

انسداد اصالح شود بهترین پاسبخ را ببه 

 کند. درما  بیمار احساس مي

( اگر میاا  سطح تنگه کمتر ا  نرمبال و 2

مماومت بیش ا  نرمال باشد ولي بیمبار ا  

حس انسداد شاکي نماشد ، با اصالح ابعاد 

ناحیق تنگ بیمبار بهتبرین پاسبخ را ببه 

 کند. درما  احساس مي

چو  سطح تنگه  2و  1 ( در هر دو مورد3

ک  و مماومت باال بوده لذا با اصالح محبل 

تنگي بیمار بهترین پاسبخ را ببه درمبا  

 کند. احساس مي

 صحیح است.  1( فمط جواب 4

ب اگر در آکوستی  راینومتر  100سئوال 

و راینومببانومتر  میبباا  سببطح تنگببه و 

مماومت بیني نرمبال باشبدولي بیمبار ا  

 مكن است : انسداد شاکي باشد م

 ( بیمار  قلمي ، ریو  مطرح باشد. 1
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خببوني و هیپرتیروئیببد  ( بیمببار  ک 2

 مطرح باشد. 

( ممكن است بیمار  التهابي مخاط بیني 3

 و سینو یت مطرح باشد. 

( ممكن است راینیت آتروفی  و تعار  4

 مطرح باشد. 

( ممكن است اختالل مرکا  یا محیطي 7

 مطرح باشد.  7عصب 

 وارد باال صحیح است. ( همق م6

ها  حسبي ب در مورد گیرنده105سئوال 

در داخل بیني و حس با  یا بسبته ببود  

 بیني توسط فرد ممكن است : 

( هوا  سرد با کاهش مماومبت بینبي و 1

گشادکرد  نواحي تنگ حس با تر ببود  

 دهد. بیني را به انسا  مي

( هوا  سرد بدو  ارتماط ببا مماومبت و 2

، حس با تر بود  بیني را به  هاسطح تنگه

 دهد. انسا  مي

(مواد  م ل جوهر نعنبا و اکبالیپتوس و 3

کافور با تغییر در میاا  مماومت و سبطح 

 دهند. ها حس با تر بود  بیني را ميتنگه

( جوهر نعنا و کافور اکبالیپتوس ببدو  4

ها بببا تغییببر در مماومببت و سببطح تنگببه

س سببرما توسببط افبباایش آسببتانق حبب

حس با تر بود  بیني  7ها  عصب گیرنده

دهنببد ) حببس سببرما در بینببي در را مي

CO30   به جا  م الCO10  ) 

 صحیح است.  4و  2( گاینق 7

ببب در مببورد استنشببا  110سببئوال 

ها  فرار م ل جوهر نعنا ب کبافور و روغن

ترین جواب کدام اسبت اکالیپتوس صحیح

 ؟ 
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عصاب سبمپاتی  ، ( این مواد با تحری  ا1

باع  حبس سبرما و ببا تر ببود  بینبي 

 شود. مي

ها  ( این مواد ا   ریمق تحری  گیرنبده2

باعب  حبس سبرما و  7 حس درد عصب

 شوند. با تر بود  بیني مي

ها  ( این مواد ا   ریمق تحری  گیرنبده3

پاراسمپاتی  در بیني باع  حس سبرما و 

 شوند. با تر بود  بیني مي

اد ا   ریمق افاایش آستنق حس ( این مو4

باعب  حبس  7ها  عصب سرما  گیرنده

سرما بطور  ودرس شبده و بطبور کباذب 

شبوند ، باع  حس با تر ببود  بینبي مي

حبس  CO30در  CO10م ال  فرد به جبا  

کند بدو  اینكه مماومبت بینبي سرما مي

ها گشادتر شبود و ک  شود یا سطوح تنگه

 و  شود. یا میاا  اشما  اکسیژ  خو  ع

ب در مورد حس با  یبا بسبته  111سئوال 

بود  بیني در ممابل جریا  هوا توسط فرد 

 : 

حس کرد  وستیمول بینبي ببدو  ( بي1

ها ، باعب  تغییر در مماومت و سطح تنگه

شبود حس انسداد کاذب توسبط فبرد مي

 کند. چو  عمور هوا را احساس نمي

حس کرد  مخاط بیني باع  حبس ( بي2

شبود، چبو  کاذب توسط فرد ميانسداد 

کند ولي میاا  عمور هوا را کمتر حس مي

کبرد  حسشدت حس انسداد کمتر ا  بي

وستیمول بینبي اسبت چبو  بیشبترین 

ها  حس عمور هبوا در وسبتیمول گیرنده

بیني است در مخاط تعداد کمتر  گیرندس 

 حس عمور هوا را داری . 



 133 

هبب  در  7ها  حببس عصببب ( گیرنببده3

ست و هب  در مخباط ولبي در وستیمول ا

 وستیمول بیشتر است. 

 ( هر سه جواب باال درست است. 4

ها  حبس ب بیشترین گیرنده112سئوال 

سرما و لذا بیشترین حس با بود  یا بسته 

 بود  بیني: 

 ( فمط در قسمت وستیمول بیني است 1

 ( فمط در قسمت مخا ي بیني است. 2

ر ( در هر دو ناحیه است ولي بیشترین د3

 وستیمول است. 

( در هر دو ناحیه است ولي بیشترین در 4

 سمت مخا ي است. 

ب حس عمبور جریبا  هبوا ا  113سئوال 

 بیني توسط : 

 است.  7ها  حرارتي عصب ( گیرنده1

ها  خارش و لمس و درد ( توسط گیرنده2

 است.  7عسب 

 7ها  شیمیایي عصبب ( توسط گیرنده3

 است. 

لمس و حرارت ها  حس ( توسط گیرنده4

بوده که ه  در مخاط  7و شیمیایي عصب 

و ه  در پوسبت وسبتیمول قبرار دارنبد 

وخرابي هرکدام بدو  تغییر در مماومت و 

توانند درجبات مختلبف ها ميسطح تنگه

 حس انسداد را به فرد بدهند. 

ب بیشترین عامل حس انسداد 114سئوال 

 و کیپي توسط بیمار : 

امي است )ناحیق ( در اثر فمط انسداد قد1

 والو( 

 ( در اثر انسداد فط خلف بیني است. 2

 ( در اثر انسداد فمط قسمت میاني است. 3
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( انسداد در هر سه ناحیه به ی  انبدا ه 4

 در ایجاد حس انسداد نمش دارند.

ترین محل پباتولوژ  ( مهمترین و شایع7

برا  انسداد ناحیبه قبدامي ببوده و بعبد 

حیق میاني چندا  ناحیه خلفي بوده ولي نا

تأثیر  ندارد چو  شاخ  میاني بیشترین 

 دهد. پاسخ را به ضد احتما  مي

ب کدامی  ا  عوامبل  یبر در  117سئوال 

حس انسداد یا با بود  بیني توسط فبرد 

 مؤثر هستند

ها  حس سرما و گرما و لمس و ( گیرنده1

در وسبتیمول و مخباط  7شیمیایي عصب 

 بیني.

سببداد  در قسببمت هببا  ان( پاتولوژ 2

قببدامي و در درجببه دوم قسببمت خلفببي 

 بیني. 

( عوامي م ل سینو یت ببدو  افباایش 3

واقعببي مماومببت بینببي حببس انسببداد 

 دهند. مي

( همق عوامل فو  مبؤثر هسبتند ولبي 4

ها  ترین عامل حس انسداد گیرنبدهمؤثر

هبا  سرما در وستیمول بینبي و پاتولوژ 

  قسمت قدامي هستند. )ناحیه والو(

ها  ب در ممایسق نتایج تست116سئوال 

راینومببانومتر  )مماومببت( و آکوسببتی  

ها( با میاا  راینومتر  )میاا  سطح تنگه

شكایت بیمار ا  انسداد کدام جواب غلبط 

 است؟ 

تر ( هرچه مماومت  یادتر و تنگه ، تنگ1

باشد شكایت ا  انسداد به همبا  انبدا ه 

 بیشتر است. 
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 یادتر ا  نرمبال و ( ممكن است مماومت 2

تر ا  نرمال باشد ولي بیمبار ا  تنگه، تنگ

 حس انسداد اصال  شاکي نماشد. 

 HIGH)( بیمبببار آسبببتانه بببباال 3

TERESHOLD) گویند کبه به کسي مي

میاا  مماومت بینبي او خیلبي بباالتر ا  

ها  بینبي او خیلبي نرمال و سطح تنگبه

تر ا  نرمال بوده ولي خیلي ا  حبس تنگ

 شاکي نیست.  انسداد

( در کسي که مماومبت بباالتر و سبطح 4

تر ا  نرمال دارد و انحبراف بینبي در تنگ

شود با وجود عدم شكایت معاینه دیده مي

 ا  انسداد نیا  به عمل جراحي دارد. 

ها  ببب در انجببام تسببت115سببئوال 

 آکوستی  راینومتر  و راینومانومتر  : 

 LOW)( بیمبببار آسبببتانه پبببائین 1

TERESHOLD) گویند که به بیمار  مي

میاا  شكایت او ا  انسداد خیلي بیشتر ا  

ممادیر افباایش مماومبت کباهش سبطح 

 ها ا  نرمال باشد. تنگه

بطبور ( در بیمار آسبتانه پبائین چبو  2

نامتناسب ا  انسداد شدید بینبي شباکي 

 7است احتمال اینكبه اخبتالالت عصبب 

 حس کاذب انسداد بیني بدهد وجود دارد. 

ها   مي ( در بیمار آستانه پائین درما 3

و جراحي خیلي کم  به رفع حس انسداد 

 کنند چو  انسدادواقعي نیست. نمي

ها ( میاا  مماومت و اندا س سطح تنگبه4

گیر  کببه توسببط ایببن دو تسببت انببدا ه

واقعي است. ولبي میباا   %100شود مي

حس انسداد توسط بیمبار ممكبن اسبت 

ني انسداد واقعبي متناسب با آ  نماشد یع

باشد ولي بیمار ا  انسداد شاکي نماشد یبا 
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بالعكس انسداد واقعي نماشد ولي بیمار ا  

 انسداد شاکي باشد. 

 ( همق موارد باال درست است. 7

ب در آکوستی  راینبومتر  و  110سئوال 

راینومببببانومتر  کببببه دو تسببببت 

OBJECTIVE   عیني( هستند و میباا(

در بیني اندا ه ها را مماومت و سطح تنگه

 گیرد : مي

 (HIGH TERESHOLD)( اصببطالح 1

گویند که میاا  مماومبت او به بیمار  مي

ها خیلي بیشتر ا  نرمبال و سبطح تنگبه

تر ا  نرمال باشبد ولبي بیمبار خیلي تنگ

 کمتر ا  آ  حس انسداد بكند. 

به  (LOW TERESHOLD)( اصطالح 2

گویند که میاا  افاایش مماومت کسي مي

ها خیلببي بببدو کبباهش سببطح تنگببه و

غیرعاد  نیسبت ولبي بیمبار ا  انسبداد 

 بیشتر  شاکي است. 

 (NORMAL TERESHOLD)( فرد 3

گویند که میباا  شبكایت ا  به کسي مي

انسببداد او متناسببب بببا میبباا  افبباایش 

ها در بینبي مماومت و کاهش سطح تنگبه

 باشد. 

( همیشه میاا  شكایت بیمبار ا  حبس 4

سب با میاا  مماومت و سطح انسداد متنا

 ها نیست. تنگه

 ( همق موارد باال درست است. 7

ب در کسبي کبه قبرار اسبت 115سئوال 

آکوسببتی  راینببومتر  و راینومببانومتر  

 شود کدام جمله صحیح است؟ 

بایببد قببمال  راینوسببكپو  قببدامي ب ( 1

 شود.  (CT)تي آندوسكوپي و سي
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تبا ها و فاصلق آنهبا ( باید اندا س شاخ 2

ها تبا سمپتوم )خط وسط( و فاصل شاخ 

دیوارس الترال )انبدا س م اهبا  تحتباني و 

 میاني بررسي شود( 

( عر  و  ول  وراخ خبارجي بینبي و 3

ابعاد ناحیق او را شامل  اویبق والبو و کبل 

اینترنال والو و سرشاخ  تحتاني بررسبي 

 شود. 

بیني و انحرافات بیني در کف بیني ( کف4

  بیني و فشار تیغبق بینبي و وسط و باال

 ها بررسي شود. رو  شاخ 

تر ( مراحل سیكل بیني و با تر و بسبته7

ها و وضع مخاط ها  سینوسشد  سوراخ

بیني م ل رنگ ب ادم ب احتما  ب آلرژ  ب 

آتروفي ب پرعروقبي ب کب  عروقبي و 

ترشحات  یاد  یا خشكي بیني بررسبي 

 شود. 

ایبن در ( همق موارد باال قمبل ا  انجبام 6

 تست باید انجام شود. 

ها  ب میاا  تطابق بین یافته120سئوال 

 OBJECTIVEها  راینوسكوپي و تست

( راینوسكوپي بیشتر با راینومبانومتر  1

 کند. تطمیق مي

( راینوسببكوپي بیشببتر بببا آکوسببتی  2

 کند. راینومتر  تطمیق مي

ها  ( هر دو تست به ی  اندا ه با یافتبه3

 کند. میق ميراینوسكوپي تط

( اصال  نیا   به راینوسبكوپي و تطمیبق 4

هبا وجبود ها  فیایكي با نتایج تسیافته

 ندارد. 

ب بیمبار  در حبال حاضبر ا  121سئوال 

 انسداد بیني شاکي است ، ممكن است : 
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( در معاینه ی  ناحیه تنگ را بمینی  ولي 1

میاا  مماومت در راینومبانومتر  نرمبال 

 باشد. 

ت در معاینق ناحیبه تنبگ را ( ممكن اس2

بمینی  ولبي در راینومبانومتر  مماومبت 

نرمببال بببوده ولببي در تسببت آکوسببتی  

اینومتر  ناحیبه تنبگ را نشبا  بدهبد. 

)تعمیر نرمال بود  ناحیق والو ولي تنگبي 

در بین کون  میاني با تیغق بیني که اثبر  

رو  مماومت نداشبته چبو  تنگبي ایبن 

 بوده( . ناحیه کمتر ا  ناحیق والو 

( اگر جواب  درست باشبد کبه مماومبت 3

نرمال ولي در آکوستی  راینبومتر  یب  

ناحیق تنگ غیرعاد  بمینی  ببدو  شب  

این تنگي سطحي گشادتر ا  ناحیبق والبو 

دارد که جلوتر واقع شده و لذا نتوانسبته 

مماومت بیني را به باالتر ا  نرمال افاایش 

 دهد. 

و تنگي در ( حال که مماومت نرمال است 4

باشبد و گشبادتر ا  غیر ا  ناحیق والبو مي

ناحیه والو است علت حس انسداد توسبط 

بیمار هنو  برا  علب  راینولبوژ  روشبن 

 (FLOW)نشده چرا که میاا  جریا  هوا 

و مماومببت نرمببال  Pو اخببتالف فشببار 

 است. 

 ( همق موارد باال صحیح است. 7

بیمار با حس انسبداد ب در ی  112سئوال

 بیني:

( ممكن است در معاینه بیني نرمبال ببه 1

ها  ن ببر برسببد ولببي جببواب تسببت

OBJECTIVE ها( )مماومت و سطح تنگه

غیرنرمال باشد، پس بایبد بیمبار دوبباره 
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معاینه شود و محل تنگي پیدا شود چبو  

 حتما  وجود دارد. 

( ممكن است در معاینه بیني غیرنرمبال 2

ها  ولببي جببواب تسببت بببه ن ببر برسببد

OBJECTIVE  .نرمال باشد 

شبود پاتولوژ  دیده مي( اگر در معاینه 3

نرمبال  OBJECTIVEولي جواب تست 

باشند. دسبتكار  جراحبي  یباد جبایي 

 ندارد. 

 ( هر سه جواب صحیح است. 4

ب در بیمار با حس انسبداد در 123سئوال 

 :  OBJECTIVEبیني، تستها  

داد کببه  بببدو  شبب  نشببا  خواهنببد( 1

بیشترین مماومت و تنگي کدام  رف بیني 

 است. 

( ممكن است در معاینه هب  بیشبترین 2

عامل انسداد در همبا   برف بیشبترین 

ترین  برف باشبد. یعنبي مماومت و تنگ

 حس انسداد مال هما   رف باشد. 

( ممكن است بیشترین عامل انسداد در 3

هما   رفي نماشد که بیشترین مماومت و 

ن سطح در هما   رف باشد م ل تریتنگ

ب سینو یت ی   7تعار  ب بیمار  عصب 

  رفه . 

 ( همق موارد باال درست است. 4

 ب کدام جمله درست است ؟ 124سئوال 

1 )VALVE AREA   همباVALVE 

RELATION   و همباISTH MOST 

REGION  .است 

2 )NASAL VALVE   همباMINK 

VALVE   همبببا ،OS-INTERNUM 

 LIMENهمبا   LIMEN-NASIهما  

VESTIOULI   همبببا ،ISTHMUS 
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NASI   یبببا همببباINTERNAL 

VALVE  .است 

3 )VALVE ANGEL  یعني  اویه ببین

انتها  کودال سبمپتوم و انتهبا  کبودال 

است که جائي  (ULC)آپرالترال کارتیالژ 

 ا  اینترنال والو است. 

 VALVE( اینترنال والو یعنبي همبا  4

ANGEL رال بیني در + کت و دیوارس الت

 هما  ناحیه . 

 ( همق موارد باال درست است. 7

 ب کدام جمله درست است ؟ 127سئوال 

ترین جا  بینبي در تمبام افبراد ( تنگ1

 نرمال اینترنال والو است. 

ترین جا  بیني در آلرژ  و افراد ( تنگ2

با خرناس عادتي محل سرشاخ  تحتباني 

 است )تنگه دوم( 

کننبدس میباا  ن( مهمترین عامبل تعیی3

مماومت در ممابل عمور هوا در افراد نرمال 

 اینترنال والو است. 

( بیشترین محل افت اخبتالف فشبار و 4

افت مماومت در ممابل جریا  هوا بعبد ا  

 ناحیق والو است. 

 ها  باال درست است. ( همق جواب7

ب در مورد آناتومي بیني کدام 126سئوال 

 جواب صحیح است؟ 

1 )VALVE REGION   همبببببا

VALVE AREA  .است 

( جواب یكدرست است ولي بهتر اسبت 2

استفاده نشبده و ا   VALVE AREAا  

VALVE RECLOION  ،استفاده شبود

فمط اشاره ببه یب  سبطح  AREAچو  

نشانق ی  محل با  REGIONکند ولي مي

 فضا  چندبعد  است. 
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3 )VALVE REGION  یببب  محبببل

آناتومی  چنبد بعبد  و هب  یب  محبل 

انكشببنال بببوده و محببل محدودکننببدس ف

جریا  هوا و تمدیل جریا  هبوا ا  حالبت 

 ا  من   به جریا  متال   باشد. الیه

( در مورد این محل شكل  یبر درسبت 4

 است. 

 ( همق موارد باال درست است. 7

 VALVEببب در مببورد 125سببئوال 

REGION  کدام جمله درست است؟ 

ه و ا  ا  تنگبق اول تبا دوم ببود( ناحیه1

شامل انتها  کبورال سبپتوم ب انتهبا  

ب بافبت فیمبر و چرببي در  ULCکورال 

الترال و اسندینگ پروسبس مباگایال ب 

 بیني و سرشاخ  تحتاني است.کف

ا  است ه  آناتومی  ( این ناحیه ، ناحیه2

و ه  فانكشبنال و هب  دینامیب  کبه ا  

عناصر نرم و سخت تشكیل شده و قسمت 

کننببدس محدود ثابببت و متحببرك دارد و

 جریا  هوا است. 

( بیشببترین مماومببت بینببي در ممابببل 3

جریا  هوا در کل دستگاه تنفسي مرببوط 

 به این ناحیه است. 

 ( همق موارد باال درست است. 4

 ب در اک ر افراد نرمال : 120سئوال 

 CM2مماومت بینبي در  %70( بیش ا  1

ابتدا  آ  قمل و بعد ا  اسبتفاده ا  ضبد 

 ست. احتما  ا

مماومبت بینبي قمبل ا   %50( بیش ا  2

ابتبدا   CM4استفاده ا  ضد احتما  در 

 بیني است. 

مماومبت بینبي بعبد ا   %00( بیش ا  3

ابتبدا   CM2استفاده ا  ضد احتما  ببه 
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رود یعني بیني تغییر مكا  داده و جلو مي

 شود. سرشاخ  تحتاني حذف مي

 ( به هرحال قمل و بعد ا  استفاده ا  ضد4

مماومبت کبل  %12ب  %22احتما  فمط 

 ابتدایي وجود دارد.  CM4بیني در بعد ا  

 ها  باال درست است. ( همق جواب7

 VALVEببب در مببورد 125سببئوال 

REGION  : 

( هر تغییر  در ابعاد آ  مماومبت را ببه 1

 دهد. شكل لوگاریتمي تغییر مي

( هر تغییر  در ابعاد ایبن ناحیبه ببیش 2

بینبي رو  مماومبت و  ا هر ناحیق دیگبر

 گذارد. جریا  هوا اثر مي

کل مماومت دسبتگاه فوقباني و  70%( 3

 تحتاني در این ناحیه قرار دارد. 

ترین و مهمترین جا  بینبي کبه ( شایع4

دار تغییرات ابعاد آ  ، انسبدادها  معنبي

 دهد، همین ناحیق قدامي است. مي

 ( همق موارد باال درست است. 7

ترین )تنبگ MCA بب محبل130سئوال 

 جا  بیني( در افراد بیني دارا  پاتولوژ  : 

 تواند در اینترنال والو باشد. ( مي1

 تواند در نوك شاخ  تحتاني باشد. ( مي2

تواند در اینترنال والو یا نوك شاخ  ( مي3

تحتاني یا بین این دو براثر انحراف شدید 

 بیني باشد. 

 VALVEتوانببد کببل ناحیببق ( مي4

REGION  .را شامل شود 

 ( همق موارد باال درست است. 7

ب کدامی  ا  جمالت درسبت 131سئوال 

 است؟ 
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( ممكن اسبت رو  تیغبق بینبي بافبت 1

شاخكي وجود داشته باشد، لذا اینترنبال 

 والو ه  به ضد احتما  جواب بدهد. 

ترین جببا در سببر ها تنببگ( در بعضببي2

شاخ  تحتاني بوده ولي با استفاده ا  ضد 

ا  به اینترنال والو تغییر مكا  داده و احتم

 آید. جلو مي

( فاصلق متوسط اینترنبال والبو )تنگبي 3

و  CM73/1اول( تببا سببوراخ خببارجي 

سرشاخ  تحتاني )تنگي دوم( تا سبوراخ 

 است.  CM 23/2خارجي 

( فاصلق سرشاخ  میاني )تنگي سوم( ا  4

 است.  CM7سوراخ خارجي 

( بیني ( فاصلق تنگي چهارم )تحت خلفي7

باشد و   CM4/6ا  سوراخ خارجي بیني 

فاصلق کدا  خلفي ا  سوراخ خبارجي در 

CM6  .است 

( فاصلق نا  و فارنكس ا  سوراخ خارجي 6

 است.  5بCM 130در فاصله 

 ( همق موارد باال درست است . 5

 VALVEببب در بررسببي 132سببئوال 

REGION  : )ناحیه والو( 

یعنبي ترین تنگه ( پیداکرد  محل تنگ1

تنگه قدامي پاراینومانومتر  فمط با روش 

پرنا ال )پست نبا ال( آ  هب  ببه شبرط 

گیر  افت اختالف فشار و مماومبت اندا ه

در نمطه به نمطق سراسر بیني ا  جلبو ببه 

 پذیر است . عمب امكا 

ترین تنگبه ( پیدا کرد  این محل تنبگ2

باراینومبانومتر  فمببط بببا روش پببراورال 

 ذیر است. پ)خلفي( امكا 

ترین تنگبق ( پیداکرد  این محل تنبگ3

یني با راینومانومتر  فمط با روش قدامي 

 پذیر است. امكا 
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ترین تنگببق بینببي در ( محببل تنببگ4

راینومببانومتر  را تنگببق فیایولوژیبب  

 نامند. مي

ترین تنگببه بینببي در ( محببل تنببگ7

آکوسبببتی  راینومبببانومتر  را تنگبببه 

 نامند. آناتومی  مي

 صحیح است.  1و  4و  7ها  اب( جو6

بببببببببببب 133سبببببببببببئوال

 :  VALVEREGIONدربررسي

ترین تنگبه )محل تنگ MCAحدس ( 1

فیایولوژی  ( توسط راینومانومتر  انجام 

 شود. مي

ترین تنگبه تنبگ)محل MCA( حدس 2

آناتومی  توسط آکوستی  راینومانومتر  

 شود( انجام مي

( حداک ر افت اختالف فشار ببین نبا  و 3

 VALVE REGIONنكس و بعبد ا  فار

 است.

( حداک ر افت مماومت بین نا  و فارنكس 4

 است.  VALVE REGIONو بعد ا  

( حداک ر اختالف فشار و مماومبت ببین 7

 VALVEنببا  و فببارنكس و جلببو  

REGION  .است 

 ( همق موارد باال درست است. 6

با روش راینومانومتر  پرنا ال نمطبه ببه 

با تغییر محبل لولبه نمطه ا  جلو به عمب 

قببدامي   21,PP کمتببرین مماومببت و ،

اختالف فشار چو  بیشترین افت مماومت 

و اختالف فشار پشت والو ریجین است که 

 ترین جا است. تنگ
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 21 PP  بیشترین مماومت و بیشترین :

اختالف فشار را اگر چه جلبو و البوریجن 

 ا  بیني است. ترین جیعني تنگ

ها  آکوسبتی  بب در تسبت134سئوال 

راینومتر  و راینومانومتر  کبدام جملبه 

 غلط است؟ 

شود ( محل پاتولوژ  عامل انسداد را مي1

 فهمید. 

شود ناحیه والو ریجن را با دیالتبور ( مي2

داخلي با  کرده و بهتر شد  جریا  هوا را 

 (  COTTELE دید. )تست

را ا  گونه با دست به  ( میشود ناحیق والو3

خارج کشید و اثر آ  را رو  بهتبر شبد  

 ( COTTELE جریا  هوا دید. )تست 

( با کرد  والو انگل ا  داخل بیني، بهتر 4

ا  کشببید  خببارج اسببت چببو  تسببت 

COTTLE  روغ م مت و دروغ منفي  یاد

 دارد. 

 VALVEب در مورد آناتومي 137سئوال 

REGIOIN  کدام جمله درست است ؟ 

( دارا  دو قسمت است ، قسبمت نبرم 1

و  ULCشامل کبورال سبپتوم و کبورال 

بافبببت فیمبببر و چرببببي در التبببرال. 

(COMPLIANT)  

( دارا  دو قسمت است ، قسمت سبفت 2

متبر ابتبدا  سرشباك یعني چنبد میلي

 NONتحتاني در ولت استخواني)قسمت 

COMPLIANT) 

( قسببمت نببرم آ  بببه دیالتببور جببواب 3

ت سفت به ضد احتمبا  دهد ولي قسممي

 دهد. جواب مي

ناحیه والو کال  یب  قسبمت نبرم ( اصوال 4

 کامال  با شونده با دیالتور است. 
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 صحیح است.  1و  2و  3( جواب 7

ها  راینومانومتر  ب در تست136سئوال 

 و آکوستی  راینومتر  : 

( اگر انسبداد قبدامي باشبد و دیالتبور 1

و سبطح ها مماومت را ک  داخلي در تست

تر کند یعني انسبداد در قسبمت را وسیع

COMPLIANT  اسببت. )قسببمت بانببد

 نرمي( 

( اگر انسداد قدامي باشد ولبي دیالتبور 2

مماومت را ک  و سطح را وسیع نكند یعني 

 NONانسبببببداد در قسبببببمت 

COMPLIANT   یببا همبباBONY 

CAVAL PART  شبباخ  تحتبباني در

BONY VOULT باشد. ناحیه والو مي 

 BONY CAVAL PART( قسببمت 3

متبر اول شاخ تحتاني، همبا  چیبا میلي

سرشاخ  تحتاني است که اگر انسداد در 

این ناحیه باشد به دیالتور جبواب نبداده 

ولي با ضد احتما  مماومبت کب  و سبطح 

شببود یعنببي ناحیببه والببو بببا  وسببیع مي

 شود. مي

 ها  باال درست است. ( همه جواب4

ومتر  بب در انجبام راینومبان135سئوال 

 کدام جمله غلط است ؟ 

تواند محل پباتولوژ  عامبل ( گاهي مي1

 انسداد را نشا  بدهد. 

( در بعضي ا  افراد صرفا  در دم حداک ر، 2

 کند. قسمتي ا  بیني کالپس مي

( این قسمت کالپس شونده همیشبه در 3

 قدام بیني است. 

تواند بین ( این قسمت کالپس شونده مي4

 وم باشد. شاخ  تحتاني و سپت

 غلط است.  4( جواب 7
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ب در بررسي اثر انحراف بینبي 130سئوال 

رو  حس انسداد )سپتیوم( توسط بیمبار 

 ا  تنگي واقعي بیني : 

( بیشترین و مهمتبرین اثبر ا  انحبراف 1

 باشد. سپتوم قدامي مي

( بیشترین و مهمترین اثر در انحرافبات 2

 باشد. میاني بیني مي

ن اثر در انحرافبات ( بیشترین و مهمتری3

 باشد. خلفي بیني مي

 درست است.  1( فمط جواب 4

ببب در مببورد علببت اینكببه 135سببئوال 

انحرافات قدامي در ناحیه والو بیشترین و 

دهد کدام جمله مهمترین انسدادها را مي

 غلط است؟ 

( ناحیه قدامي یعني ناحیبه والبو بطبور 1

 میعي ا  ناحیه میاني بیني ) سرشباخ ( 

 است.  ترتنگ

( ناحیه قدامي یعني ناحیبه والبو بطبور 2

  میعي ا  ناحیه خلفبي بینبي ) فاصبله 

CM4/6 تر یعني عمب شاخ  میاني تنگ

 است. 

در فرد سبال  ناحیبه میباني و خلفبي ( 3

تواند ا  ناحیق قدامي یعني ناحیه والبو مي

 تر باشد.تنگ

ها  پاتولوژی  ناحیبه خلفبي و ( تنگي4

امي نرمال باشد ، بایبد میاني، اگرناحیه قد

سطحشا  به ممادیر کمتر ا  ایبن انبدا ه 

 میعي برسند تا عامل انسداد شوند. ولي 

اگر هرچه قدر تنگ باشد ولي گشبادتر ا  

اندا ه نرمال ناحیه قبدامي باشبند عامبل 

تواننببد باشببد لببذا جراحببي انسببداد نمي

دار انحراف در این دو ناحیه چندا  معنبي

 ا انسداد هوایي. نیست مگر به عللي ج

 غلط است.  3( جواب 7
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ها  ضبد ب بیشترین اثر دارو140سئوال 

ها  احتما  در افاایش سطح منا ق تنگه

 بیني در کجاست ؟ 

 ( در اینترنال والو است. 1

 ( در سرشاخ  تحتاني است. 2

 ( در محل شاخ  میاني است. 3

 ( در عمب بیني است. 4

 ب در حبس انسبداد ناشبي ا 141سئوال 

تنگي واقعي بیني )مماومت باال ، سطح ک  

 یعني رستریكشن( 

مببؤثر  1و 2و  3و 4ها  ( قببدامي تنگببه1

 هستند. 

( نواحي دیگر  غیر ا  این سرتنگه مؤثر 2

 هستند ولي شناخته شده نیستند. 

تواند (  حس انسداد در تنگي واقعي مي3

 باشد.  7در اختالالت عصب 

ینبي ( حس انسداد در تنگبي واقعبي ب4

 تواند در سینو یت ه  باشد. مي

 صحیح است.  1و 2( جواب 7

ها  ب ار ش در انجبام تسبت142سئوال 

آکوستی  راینومتر  و راینومانومتر  این 

 است که : 

بیني را که  ( جراح باید فكر کند هر نمطه1

بیشترین تنگي را دید هما  عامل حبس 

 انسداد است و باید آ  را عمل کند. 

ترین ست جراح در معاینه تنگ( ممكن ا2

نمطه را بمیند ولي عمبال  آ  نمطبه عامبل 

 حس انسداد نماشد. 

گیر  برا  نو  عمل ( پس اساس تصمی 3

و محل عمل سپتوم و معاینه پاش  نیست 

 OBJECTIVEها  بلكه نتیجبه تسبت

دهند که مماومت بباال و است که نشا  مي

 محل تنگ ناشي ا  پیت و کجاست. 
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ها  ببب در انجببام تسببت143سببئوال 

آکوسببتی  راینببومتر  و راینومببانومتر  

 کدام جمله غلط است؟ 

( اگر پاش  میاا  پباتولوژ  را خیلبي 1

را ها مماومت تنگي شدید بمیند ولي تست

کمتر ا  آ  نشبا  دهنبد، ایبن حالبت را 

OVER.STIMASHEN نامند. مي 

( در معاینه پاش  پاتولوژ  را خیلي ک  2

ها میاا  تنگي ي در تستحدس میاند ول

 UNDERو مماومت خیلي باال باشد آ  را 

STIMASHEN نامند. مي 

 UNDER( نتیجق درمبا  جراحبي در 3

STIMASHEN   بهتببببر اOVER 

STIMASHEN  .است 

( همیشه در شبكایت بیمبار  ا  حبس 4

انسداد در بیني باید قمل ا  جراحبي ایبن 

 دو تست انجام شود. 

 OVERدر  ( نتیجببه درمببا  جراحببي7

STIMASHEN   بهتبببر اUNDER 

STIMASHON  .است 

ب در آکوستی  راینبومتر  و 144سئوال 

 راینومانومتر  کدام جمله غلط است ؟ 

 HIGH THERESHOLD( بیمبببار 1

ها مماومت خیلبي کسي است که در تست

باال و سطح خیلي تنبگ دارد ولبي حبس 

 انسداد او به آ  اندا ه شدید نیست. 

 LOW THERESHOLD( بیمبببار 2

هامماومت خیلبي کسي است که در تست

باال و تنگي خیلي شبدید نبدارد ولبي ا  

 حس انسداد خیلي شدید شاکي است. 

( نتیجه درما  جراحي و غیر جراحي در 3

 HIGH THERESHOLDبیمبببارا  

 LOW THERESHOLDخیلي بهتر ا  

 است. 
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( نتیجه درمبا  و جراحبي در بیمبارا  4

LOW THERESHOLD بهتبر  خیلبي

 است. 

ب در مورد بیمار  که ا  حبس 147سئوال 

انسداد بیني شاکي است کدام روش برا  

ترین درما  درست است بهترین و صحیح

 ؟ 

( صرفا  تكیه بر شبكایت بیمبار ا  حبس 1

 انسداد درست است. 

( صرفا  معاینبه پاشب  و دیبد  عامبل 2

 انسداد کافي است. 

ها  آکوسببتی  ( صببرفا  انجببام تسببت3

 ینومتر  و راینومانومتر  کافي است. را

ترین راه گرفتن شرح حا و بعبد ( درست4

ها و تطمیق معاینق کامل و بعد انجام تست

 نتایج آنهاست. 

ب در بكارگیر  ضد احتما  در 146سئوال 

 بیني : 

( اک ر افراد احسباس با شبد  بینبي را 1

 کنند. مي

( در تعداد  ا  افراد م بل کسباني کبه 2

 شود. حاد دارند فرقي ایجاد نمي سینو یت

افراد با ضد احتما  نئونینوین  %10در ( 3

شود و احتمبا   یباد تر ه  ميبیني کیپ

 شود. مي

 ( هر سه مورد باال درست است. 4

ها  ببب در انجببام تسببت145سببئوال 

راینومببانومتر  و آکوسببتی  راینببومتر  

 برا  ایجاد حالت ضد احتما  : 

تمبرین ببدني یبا ا  شود صبرفا  ا  ( مي1

 افدرین استفاده کرد. 

شببود ا  فنیببل افببرین یببا اکسببي ( مي2

 متا ولین استفاده کرد. 
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شبببود ا  رایلومتبببا ولین یبببا ( مي3

 نئوسینو ین استفاده کرد. 

( اکسي متا ولین و فنیل افبرین هبر دو 4

یبب  دارو هسببتند و اسبب  دیگببر آنهببا 

 نئوسینو ین یا نئوفرین است. 

ین و فنیل افبرین هبر دو ( اکسي متا ول7

ی  دارو هستند ولي اثر اکسي متبا ولین 

ساعته بوده ولي فنیل افرین  12 والني و 

 باشد. ساعته مي 4کوتاه و 

 ( همق موارد باال درست است. 6

ها  بببب اسببباس تسبببت140سبببئوال 

راینومببانومتر  و آکوسببتی  راینببومتر  

 رو  کدام ی  ا  موارد  یر بنا شده است. 

حس انسداد ی  یبا دو  رفبه  بررسي( 1

 توسط بیمار قمل و بعد ا  ضد احتما  

( بررسي پاتولوژ  یعني دید  هرگونبه 2

 عامل انسداد  توسط پاش  در بیني 

 AIRWAY( بررسبببببببببي3

RESTRICTION  یعني هرگونه افاایش

مماومت در ممابل عمور هبوا و یبا کباهش 

ها  بیني ببه کمتبر ا  سطح قدامي تنگه

 ها  عیني. تستنرمال در این 

بكارگیر  ضد احتما  در هر دو تسبت ( 4

باشبد که بهترین نو  آ  شكل اسپر  مي

دقیمه قمل ا  تست دوببار  10نه قطره که 

 شود. در بیني اسپر  مي

( همق موارد بباال درسبت اسبت و بایبد 7

 رعایت شده و با ه  ممایسه شوند. 

ب در بررسي بیمبار ببا حبس 145سئوال 

ها  آکوسبتی  ي در تسبتانسداد در بین

 راینومتر  و راینومانومتر  : 

( باید ممدار حس انسداد را پرسیده و با 1

ها بیمار مشبخص کنبی  کبه معاینه تست

 بیمار آیا آستانه باال یا آستانه پائین است. 
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( باید بیمبار را معاینبه کامبل بكنبی  و 2

فهمید که در رابطه با پاسخ این دو تسبت 

OVER  یاUNDER STIMATE  شبده

 است. 

( غیر ا  بررسي حس انسبداد و معاینبق 3

ها قمل و بعد ا  ضبد انسداد و انجام تست

احتما  باید با دیالتبورآال  بینبي را نیبا 

 بررسي کرد. 

گانق باال شرایط ( غیر ا  رعایت موارد سه4

هبا م بل روحي ب روانبي و سبایر بیمار 

ها  قلمبي و ریبو  و تیروئیبد و بیمار 

ي و تعار  نیا بررسي باید شبده و خونک 

و آتروفي مخا ي بیني  7اختالالت عصب 

 و سینو یت نیا درن ر گرفته شود. 

 ( همق موارد باال درست است. 7

ب اصوال  انحراف تیغق بیني ببه 170سئوال 

دهد ولي مبوارد  ضد احتما  جواب نمي

دهبد یسبد پاسبخ مياست که به ن ر مي

 چو  : 

عضي ا  فراد ببا تسبت ( در تیغه بیني ب1

 شاخكي وجود دارد. 

ها فمبط در یب  ( در موارد تورم شاخ 2

شود کبه  رف بیني خطا  دید باع  مي

فكر کنی  سپتوم با آ   رف کج شبده در 

ها را کوچب  حالي که ضد احتما  شاخ 

 کند و انحرافي در کار نموده . مي

( اصوال  هر انحرافي به ضد احتمبا  هب  3

  دهد.پاسخ مي

 غلط است.  3( جواب 4

من ور ا   166تا تستها   171ا  تستها  

تر ا  نرمال در مماببل جریبا  مماومت باال

تر ا  نرمببال یعنببي : هببوا سببطوح تنببگ

RESTRICTION  



 173 

ها  آکوسبتی  بب در تسبت171سئوال 

راینومتر  و راینومانومتر  داشتن مشكل 

به  (STRICTURAL)ساختماني خالص 

 شود: مي کدام بیمار ا ال 

 ( بیمار ا  حس انسداد شاکي است. 1

ها  ضبد احتمبا  اصبال  ( بیمار به دارو2

 دهد. پاسخ نمي

( قمل و بعد ا  مصرف ضد احتما  میاا  3

ها ، مماومت باال و تنگبي سبطح در تنگبه

 کند و غیر  میعي باال است. تغییر  نمي

( در معاینه عامل انسداد باید دیده شده 4

   اینها جراحي است . و اساس درما

 ( همق موارد باال درست است. 7

ها  ببب در انجببام تسببت172سببئوال 

آکوستی  داینبومتر  و داینومبانومتر  

 COMINEDاصبببطالح پببباتولوژ  

STRUCTURAL  : یعني 

( یعني بیمار  که هر دو  برف بینبي او 1

 انحراف دارد. 

( یعني بیمار  که هر دو  برف بینبي او 2

 . تورم مخا ي دارد

( یعني بیمار  که ه  اختالل ساختماني 3

آناتومیكي غیرقابل تغییر با ضبد احتمبا  

 ما  تورم مخا ي دارد در ی  داشته و ه 

یا دو  رف بیني و درما  ضد احتما  حس 

کنبد )درمبا  انسداد را کامل بر رف نمي

 قسمت مخا ي( 

( یعني بیمار  که به احتمال  یاد ببرا  4

درمبا  جراحبي و  درما  کامل نیبا  ببه

 درما   مي ضد احتما  با ه  دارد. 

( یعني پاتولوژ  اصلي ساختماني اسبت 7

کنبد و قسمت مخا ي آ  را تشبدید مي

وبدو  قسمت مخا ي هب  بیمبار دچبار 



 174 

انسداد و پاتولوژ  و مماومت باال و سبطح 

 باشد. تنگ مي

 درست است.  3و  4و  7( جواب 6

ها  ببب در انجببام تسببت173سببئوال 

OBJECTIVE  آکوستی  راینومتر  و( ،

 COMBINEDراینومانومتر ( پاتولوژ  

MUCOSAL  : یعني 

( در هر دو  رف بیني فمط تورم مخا ي 1

 است. 

( در هر دو  رف بیني بیمار انحراف تیغه 2

 بیني دارد. 

( بیمار در ی  یا دو  رف بینبي بیشبتر 3

مشكل مخبا ي داشبته و کمتبر مشبكل 

 ساختماني دارد. 

( در این حالت مشبكل سباختماني ببه 4

تنهببایي اساسببا  عامببل حببس انسببداد و 

مماومت باال و تنگي سطح نمبوده و صبرفا  

تورم مخا ي با اضافه شبد  ببه آ  هب  

کنبد و هب  در عالمت انسداد را ظهبر مي

ها مماومت را بباال ببرده و سبطح را تست

 کند. تر ا  نرمال ميتنگ

این مورد ( چو  پاتولوژ  ساختماني در 7

غیرمؤثر است پس اساسبا  درمبا   مبي 

 بوده و شاید جراحي ه  ال م باشد. 

 درست است.  3و  4و  7( جواب 6

ها  ببب در انجببام تسببت174سببئوال 

آکوسببتی  راینببومتر  و راینومببانومتر  

 COMBINEDبیمبببار ببببا شبببرایط 

MUCOSAL , COBINED 

SCURECTORAL  کدام شبرایط  یبر

 درست است؟ 

رد قمل ا  مصرف ضد احتما  ( هر دو مو1

دارا  شكایت انسداد  بوده و در معاینبه 

شبود و در پاتولوژ  انسبداد  دیبده مي
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ها مماومت باالتر ا  نرمبال و سبطح تست

 تر ا  نرمال دارند. تنگ

( در معینه بیمار قمل ا  ضد احتمبا  در 2

COMB SGRRUCTURAL  بیشببتر

مشكل ساختماني م ل انحراف بیني است 

بیشببتر  COMB UCOSALر ولببي د

مشكل مخا ي و تورم مخاط است ولي در 

هر دو مورد مشكل ساختماني و مخبا ي 

 شود. وجود دارد و دیده مي

( بعد ا  مصرف ضبد احتمبا  در هبر دو 3

مورد مماومت ک  شبده و سبطح نبواحي 

شبود ولبي در تنگ گشبادتر و بهتبر مي

COMB MUCOSAL   ضببد احتمببا

کببدام هیچ کنببد ولببي دربیشببتر اثببر مي

ها بببه نرمببال مماومببت و سببطح تنگببه

 رسد. نمي

 COMB( بعد ا  مصرف ضد احتما  در 4

STRUCTURAL   شكایت ا  انسداد ک

رود ولبي در شده ولي کامل ا  ببین نمبي

COMB MUCOSAL   شببببكایت ا

 رود. انسداد کامل ا  بین مي

 ( همق موارد باال درست است. 7

ها  ببب در انجببام تسببت177سببئوال 

اینومببانومتر  و آکوسببتی  راینببومتر  ر

و  COMB MUCOSALبیمار با شرایط 

COMB STRUCTORAL  کببببدام

 شرایط درست است؟ 

بعد ا  مصرف ضد احتما  در معاینه در ( 1

COMB STRUCTORAL   پبباتولوژ

شبود ولبي ساختماني هست و دیبده مي

شود و قسمت پاتولوژ  مخا ي دیده نمي

ببار تر ا  پاتولوژ  سباختماني بیشبتر و 

 مخا ي است. 
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( بعد ا  مصرف ضد احتمبا  در معاینبه 2

قسمت  COMB MUCUSALپاتولوژ  

مخا ي دیده نشده ولي قسمت ساختماني 

شود ولبي خیلبي کمتبر ا  نبو  دیده مي

COMB STURCTORAL  .است 

 COMB( در پبببببببباتولوژ  3

STURCTORAL  قمل ا  مصبرف ضبد

احتما  شكایت ا  انسداد وجود دارد ولي 

شود یعني با تورم مخا ي خیلي شدید مي

بببدو  تببورم مخببا ي هبب  پبباتولوژ  

ساختماني اینمبدر  یباد هسبت کبه ببه 

 دهد. تنهایي ه  عالمت انسداد  مي

 COMB MUCOSAL( در پباتولوژ  4

شكایت ا  انسداد بیني توسط بیمار صرفا  

شود و اگر تبورم با تورم مخا ي ظاهر مي

  ضبد مخا ي نماشد بطبور عباد  ببدو

 احتما  ه  شكایت ا  انسداد وجود ندارد. 

 COMB MUCOSAL( در پباتولوژ  7

با ضد احتما  شبكایت ا  انسبداد کبامال  

 COMBشببود ولببي در بر ببرف مي

STURCTORAL  شببكایت ا  انسببداد

 شود. کامل بر رف نمي

تواند جراحي یبا ( درما  هر دو مورد مي6

 COMB مي یا هبر دو باشبد ولبي در 

STRUCTORAL   جراحبببي ببببیش ا

COMB MUCOSAL  احتمببال تببأثیر

 دارد. 

 همق موارد باال درست است. ( 5

ها  ببب در انجببام تسببت176سببئوال 

راینومانومتر  و اکوستی  راینبومتر  در 

 MUCOSALمورد بیمارا  ، با پاتولوژ  

خالص کبدام  STRUCTORALخالص و 

 جمله صحیح است. 
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خببالص و  STRUCTORAL( در نببو  1

MUCOSAL  خالص هر دو قمبل ا  ضبد

احتما  دارا  سمپتوم و در معاینبه دارا  

ها دارا  مماومت بباال پاتولوژ  و در تست

تر هسبتند ولبي پباتولوژ  و سطح تنگ

STRUCTORAL  ساختماني بوده ولبي

MUCOSAL  .مخا ي است 

( بعببد ا  مصببرف ضببد احتمببا  در 2

STRUCTORAL  سمپتوم و پاتولوژ  و

تر باقي مانبده و طح تنگمماومت باال و س

 MUCOSALکنبد ولبي در تغییر  نمي

 شود. هر سه نرمال مي

خبببالص  STRUCTORAL( درمبببا  3

هببا  جراحببي اسببت و بیشببتر رو  بافت

 شود. سخت م ل تیغق بیني انجام مي

خالص  مي بوده  MUCOSAL( درما  4

و ندتا  جراحي ببوده آ  هب  رو  مخباط 

 است. 

 رست است. ( هر چهار جواب باال د7

ها  ببب در انجببام تسببت175سببئوال 

آکوسببتی  راینببومتر  و راینومببانومتر  

 یعني :  OTHERاصطالح پاتولوژ  

ضد احتما  حتمبا  بیمار بعد ا  مصرف ( 1

شكایت انسداد  یعني سمپتوم دارد ولي 

ممكن است پاتولوژ  دیده نشود و میاا  

 مماومت و تنگي حتي بهتر ا  نرمال باشد. 

ار بعد ا  مصرف ضد احتما  حتمبا  (  بیم2

شبود و ممكبن سمپتوم دارد ، ولي ک  مي

است پاتولوژ  دیده شود و میاا  مماومت 

 و تنگي ک  شود ولي کمتر ا  نرمال نشود. 
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توانببد بببا ( ایببن نببو  پبباتولوژ  مي3

ها  مخا ي یا ساختماني یا هبر پاتولوژ 

 دو همراه باشد یا نماشد. 

تواند صرفا  جنمه مي( این نو  پاتولوژ  4

ها دیده رواني داشته یا دراختالالت عصب

شود یبا هبیچ پباتولوژ  سباختماني یبا 

 مخا ي دیده نشود. 

 ( همق موارد باال درست است. 7

ها  ببب در انجببام تسببت170سببئوال 

راینومببانومتر  و آکوسببتی  راینببومتر  

(OBJECTIVE)   اصبببطالح پببباتولوژ

OCCULT به کدام مبوارد  یبر ا بال  

 شود. مي

ببا اسبتفاده ا  ضبد احتمبا  در ( چو  1

ها مماومت باال و تنگبي در سبطوح تست

دار  وجود دارد لذا پباتولوژ  بطور معني

شبود ولبي همیشه هست و  دیبده نمي

توانبد شكایت انسداد  یعني سمپتوم مي

 باشد یا نماشد. 

تواند ساختماني یبا پاتولوژ  ناپیدا مي( 2

 د. مخا ي یا هر دو باش

( قمببل ا  مصببرف ضببد احتمببا  عالئبب  3

انسداد  یعني سمپتوم و پاتولوژ  مخفي 

 و مماومت باال و سطوح تنگ وجود دارند. 

( بعد ا  مصرف ضد احتمبا  ممكناسبت 4

ها سمپتوم یعني عالئب  انسبداد  بعضي

نداشته باشند ولي حتما  پاتولوژ  مخفبي 

دارند چو  مماومت بباال و سبطوح تنبگ 

 COMBایبببن نبببو  وجبببود دارد 

MUCOSAL OTHER باشد. مي 

( در همق موارد ا  تسبت دیالتبور بایبد 7

استفاده کرد که اگر با دیالتور سبمپتوم و 

یعني حس انسداد و رستریكشبن یعنبي 

شبد مماومت بباال و سبطح تنبگ خبوب 
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شود که پاتولوژ  در تشخیص مشخص مي

 اینترنال والو بوده و ساختماني است. 

مبوارد درمبا   مبي اول ( در تمام این 6

امتحا  شبده و سبپس بایبد ا  دیالتبور 

استفاده کرد و اگر پاسخي نمود باید بیمار 

ا  اول بطببور کامببل جهببت یببافتن علببت 

 پاتولوژ  بررسي شود. 

 ( همق موارد باال درست است. 5

ببب بببرا  رسببید  بببه یبب  175سببئوال 

تشخیص و درما  صحیح و میاا  موفبق 

د توسط بیمبار بود  درما  در حس انسدا

 در بیني، کدام جمله غلط است ؟ 

( باید ممبدار نسبمي سبمپتوم بیمبار را 1

 بررسي کرد. 

( باید ممدار نسمي پاتولوژ  قابل رؤیبت 2

 و محل آ  را بررسي کرد. 

ها  باید ممبدار نسبمي پاسبخ تسبت 3

OBJECTIVE  ، یعنببي میبباا  تنگببي

ها و مماومت باال در ممابل جریا  هوا تنگه

 ررسي کرد. را ب

( باید تمام این ممادیر نسمي را ببا هب  4

 ممایسه و تطمیق کرد. 

( اصوال  ممادیر نسمي معنا ندارد و بایبد 7

ممادیر مطلق و خالص سمپتوم یعني حس 

انسداد و پاتولوژ  کبه در معاینبه دیبده 

شود و رستریكشن یعني مماومت باال و مي

 ها را فمط درن ر گرفت. تنگي تنگه

ها  در مورد نتبایج تسبتب 160سئوال 

OBJECTIVE تر و یعني سبطوح تنبگ

مماومبببت بببباالتر در راینومبببانومتر  و 

آکوستی  راینومتر  کبدام جملبه غلبط 

 است؟ 
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تواند تشبخیص اولیبه ها مي( این تست1

علت حس انسداد توسط بیمبار را عبو  

 کند. 

توانند تشخیص اولیبه ها مي( این تست2

 کنند.نو  پاتولوژ  را عو  

توانند نشا  دهند کبه ها مي( این تست3

درما  موردن ر پاش  آیا درست و موفق 

 خواهد بود یا نه . 

ا  ( اصوال  تشبخیص و درمبا  مسبئله4

هبا هبیچ اثبر  است کلینیكي و این تس

 رو  نو  تشخیص و نو  درما  ندارند. 

و نو  تشخیص ب روش درما  161سئوال 

اد بینبي و در بیمار ببا شبكایت ا  انسبد

پاتولوژ  قابل رؤیت توسط پاش  بعبد ا  

)مماومت  OBJECTIVEها  انجام تست

تر( در یكي ا  شرایط  یر باال ، سطح تنگ

 ترین روش است؟ درست

ا  انسداد ( سمت و ممدار نسمي شكایت 1

توسط بیمار با سمت پاتولوژ  دیده شبده 

توسط پباتولوژ  و ممبدار آ  و سبمت و 

ها هبر ریكشن در تستممدار نسمي رست

 سه با ه  تطمیق داشته باشد. 

( فمط سمت و ممدار نسمي شكایت بیمار 2

ا  اسببنداد بببا سببمت و ممببدار نسببمي 

 رستریكشن تطمیق داشته باشد. 

( فمط سمت و ممبدار نسبمي پباتولوژ  3

دیده شده توسط پاش  با سمت و ممبدار 

 نسمي رستریكشن تطمیق  داشته باشد. 

درما  صبرفا  وابسبته ببه ( اصوال  روش 4

پاتولوژ  دیده شده توسط پاشب  دارد و 

ربطي به سمت و ممدار شكایت بیمبار یبا 

 ها ندارد. نتایج تست

ب در بیمار  که دار  شكایت 162سئوال 

ها  ا  انسداد  ا  بیني است و در تسبت
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آژکتیو رستریكشن )یعني مماومت بباال و 

تر( وجود دارد جواب درسبت سطح تنگ

 است ؟  کدام

( اگر ببا ضبد احتمبا  میباا  شبكایت 1

ها بطبور انسداد  و رستریكشن در تست

متناسب ک  شد بیشترین احتمال مشكل 

مخا ي است و محل آ  در قسبمت غیبر 

کامپلیانت ناحیه والبو یعنبي سرشباخ  

 تحتاني است. 

( اگر ببا ضبد احتمبا  میباا  شبكایت 2

ها بطبور انسداد  و رستریشكن در تست

ک  شد بیشترین احتمال مشكل  متناسب

مخببا ي اسببت و در قسببمت کامپلیانببت 

 ناحیه والو است. 

( اگر ببا ضبد احتمبا  میباا  شبكایت 3

ها انسببداد  و رستریكشببن در تسببت

تواند در هر متناسب ک  شد پاتولوژ  مي

دو قسمت کامپلیانبت و غیبر کامپلیانبت 

 ناحیق والو باشد. 

( اگر ببا ضبد احتمبا  میباا  شبكایت 4

انسداد  و رستریكشن متناسب با ه  ک  

نشدند پاتولوژ  بیشتر در قسمت قدامي 

 شاخ  میاني است. 

ب در بیمار با شكایت انسبداد 163سئوال 

بیني و رستریكشن غیر مماومت بباالتر ا  

تر ا  نرمببال در نرمببال و سببطح تنببگ

کبدام جملبه  OBJECTIVEها  تسبت

 درست است ؟ 

تریكشبن را ( اگر دیالتور شكایت و رس1

اصببالح کببرد یعنببي ضببایعه در قسببمت 

کامپلیانببت ناحیببه والببو اسببت و ا  نببو  

OCCULT باشد. مي 

( اگببر اسببتفاده ا  دیالتببور ، شببكایت 2

انسداد  و رستریكشبن را اصبالح کبرد 
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یعني ضبایعه در قسبمت غیرکامپلیانبت 

 OCCULTناحیببه والببو بببوده و ا  نببو  

 است. 

ت ( اگببر اسببتفاده ا  دیالتببور شببكای3

انسداد  و رستریكشبن را اصبالح کبرد 

یعني ضایعه در قسمت کاپلیانبت ببوده و 

 ULCناشي ا  چسمندگي انتمالي کبورال 

 به سپتوم است. 

( اگببر اسببتفاده ا  دیالتببور شببكایت 4

انسداد  و رستریكشبن را اصبالح کبرد 

یعني ضایعه در انتمبالي قبدامي شباخ  

 است.  OCCULTتحتاني بوده و ا  نو  

ها  ببببب در تسببببت164سببببئوال 

OBJECTIVE   کببه مماومببت ببباالتر ا

نرمال و سطح تنبگ تبر ا   مبا  یعنبي 

کننبد اصبوال  رستریكشن را بررسبي مي

 پاتولوژ  قدامي یعني چه؟ 
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