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 (۴انسداد کیپی بینی قسمت )

 دکتر فرید دادور

 

( اصواًل ناحیه والو دو قسمت کامپلیانتت 1

و  ULCشامل سپتوم و انتقتال  کتوررا  

هاي الترا  دیوارة بینت  قسمت نرم بافت

هاي که از جنس فیبر و چرب  و غضترو 

بین ( و ) تراموئیتتد هستتته و نیتت  کتت 

متتر او  غیرکامپلیانت یعن  چنتد میل 

شاخك تحتان  در ولت استخوان ( که بته 

شتتتاخك تحتتتتان  ایتتتو صتتتور  

BONYCAVA.PART  گوینتتتتتد م

 شود. تشكیل م 

( پتتاتولو ي در قستتمت کامپلیانتتت را 2

 گویند. پاتولو ي قدام  م 

( پاتولو ي در قسمت غیرکامپلیانتت را 3

 گویند. پاتولو ي قدام  م 

( پاتولو ي در هر دو قسمت کامپیالنت و 4

غیر کامپلیانتت ناحیته ولتو را پتاتولو ي 

 یند. گوقدام  م 

 صحیح .  1و   4( جواب 5

ت در پاتولو ي قتدام  یعنت  165سئوا  

پاتولو ي ناحیه والو که بیمار دچار حتس 

هاي انستتتداد بتتتود  بتتتود  و تستتتت

OBJECTIVE  رستریشكو را ) مقاومت

تر ازنرمتا ( نشتا  باالتر و ستحح تنت 

 دهند: م 

( درما  قسمت کامپلیانت بیشتر قدام  1

 یا دیالتور است. 

( درما  قسمت غیرکامپلیانتت بیشتتر 2

 طب  و گاه  جراح  و طب  با هم است. 

( درما  قسمت کامپلیانت بیشتر طبت  3

 است. 
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( درمتتا  قستتمتایرکامپلیانت بیشتتتر 4

 جراح  بود  و طب  تأثیري ندارد. 

 درست است.  1و  2( جواب 5

مخف  کلما  به  181تا  166از سئواال  

 شكل زیر خواهد بود. 

PATHOLOGY+ PATH+ 
IYMPTUM- IYM+ 
SYMPTOM- SYM- 

PATHOLOGY- PATH- 
DEWNGESTIUM+ DEC+ 
DECONGESTIO- DEC- 
RESTRICTION+ RENT+ 
RESTRICHIUN- REST- 
 بود  پاتولو ي 

 بود  شكایت انسدادي 

 نبود  شكایت انسدادي 

 نبود  پاتولو ي 

 استفاد  از ضد احتقا  

 ا  عدم استفاد  از ضد احتق

وجود مقاومت بتاالتر از نرمتا  در مقابتل 

تر از نرما  هتردو جریا  هوا و سحح تن 

 ها در تست

عدم وجود مقاومتت بتاالتر از نرمتا  در 

 ها مقابل جریا  هوا و سحح نرماله لنگه

RESTRICTION   لینAREA  تر تن

بیشتتتر از  RESISTANCEاز نرمتتا  و 

 نرما  در مقابل عبور جریانه هوا. 

اتولو ي منف  لین  ندید  ضایعه توسط پ

باشتد و  تواند اصاًل نباشد یاپ شك که م 

اطتال   PATHدید  نشود که بته لتورو 

 شود. م 

ت در بررس  بیمتار بتا حتس  166سئوا  

انسداد و کیپ  در بین  در یك یا دو طر  

نوع مخاط  خالص به چته بیمتاري گفتته 

 شود؟ م 

 بیمار
 بعد از 

DEC- 

DEC+ 
SYM+ 

SYM- 
REST+ 

REST- 
PATH+ 

PATH- 

 بیمار 
 بعد از 

DEC- 

DEC+ 
SYM+ 

SYM- 
REST+ 

REST- 
PATH+ 

PATH+ 

 بیمار 
 

DEC- 

DEC- 
SYM+ 

SYM- 
REST+ 

REST- 
PATH+ 

PATH+ 

 غلط است.  3( فقط جواب 4
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ت در بررس  بیمتار بتا حتس 161سئوا  

انسداد بین  در یك یا دو طتر  بینت  از 

 OCCULTص نوع مخاط  )مخف ( ختال

 کدام جواب غلط است؟ 

1 ) 

 قبل از 
 بعد از 

DEC- 

DEC+ 
SYM+ 

SYM- 
REST+ 

REST- 
PATH- 

PATH- 

 

قبل از استفاد  از ضتد  +REST( چو  2

مختاط   +PATHاحتقا  مثبت بود  لذا 

 (3دیدیم. منحن  بود  و ما نم 

 قبل از 
 بعد از 

DEC- 

DEC+ 
SYM+ 

SYM- 
REST+ 

REST+ 
PATH+ 

PATH- 

غلتط استت چتو  در  3فقط جتواب ( 4

مخاط  خالص چه مخف  و چه غیر مخف  

با استتفاد  از ضتد احتقتا  حتمتًا بایتد 

 شكایت از انسداد از بیو برود. 

ت در بررس  بیمتار بتا حتس 168سئوا  

انسداد یك یتادو طتر  بینت  پتاتولو ي 

 خالص مخاط  یعن  : 

1 ) 

 قبل از 
 بعد از 

DEC- 

DEC+ 
SYM+ 

SYM+ 
REST+ 

REST- 
PATH+ 

PATH- 

 

-SYSچتتو   1( بتتا توجتته بتته جتتواب 2

,REST-  منفتت  شتتد  پتتس پتتاتولو ي

ماند  متثثر نبتود  و عامتل انستداد باق 

 نیست. 

ماند  بعد از ضد احتقا  ( پاتولو ي باق 3

چه انحرا  بین  چه مشكل آال چه ب رگ  

ها ) پتتتاتولو ي استتتتخوان  شتتتاخك

UNSEANکدام عامل انسدادمثثر ( هیچ

 یستند. ن

 ( هرسه جواب باال درست است. 4
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ت براي درما  بیمار بتا حتس 161سئوا  

 انسداد بین  از نوع خالص مخاط  : 

( درما  اصل  جراح  است و اگر نشتد 1

 دارودرمان  است. 

 ( درما  اصل  فقط داروی  است. 2

( درما  او  داروی  و اگر نشد یا با قحع 3

د بیمار دارو بیماري برگشت با بررس  مجد

شتتود روي مختتاخ شتتاخك یتتا فقتتط م 

 استخوا  زیر آ  جراح  کرد. 

 غلط است.  1و  2( جواب 4

ت  در بیمار بتا حتس انستداد 111سئوا  

 بین  از نوع پاتولو ي مخاط  خالص 

1 ) 

 قبل از 
 بعد از 

DEC- 

DEC+ 
SYM- 
SYM- 

REST+ 

REST+ 
PATH- 

PATH- 

 

( اگر جواب یك درست باشتد پتاتولو ي 2

توانتد از ماند  بعد از ضد احتقتا  م ق با

نوع مخاط  خالص مقاوم به درما  طبت  

هاي باشد مثل هیپر پالزي مخاط  یا تود 

مختتاط  مقتتاوم بتته ضتتد احتقتتا  ولتت  

 -RESTپاتولو ي غیرمثثر استت چتو  

 منف  است. 

درست باشد امكا  نتدارد  1( اگر جواب 3

پاتولو ي مخاط  مقاوم بته ضتد احتقتا  

منفت  شتد  و  -RESTباشد چتو  مثثر 

SYM-   منف  شد 

و  3( اگر جواب یك درست باشد جتواب 4

 است.  4نی  درست است وجواب صحیح  2

ت در بیمار با حس انسداد یك 111سئوا  

یا دو طرفه در نوع مخف  ختالص )ختالص 

OCCULT  : ) 

)ضتتد احتقتتا   DEC( قبتتل و بعتتد از 1

SYM+ , REST+   ولتPATH-  استت

 شود. تولو ي هست ول  دید  نم یعن  پا
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تواند مخاط  خالص از نوع مقاوم به ( م 2

منفت   RESTدرما  طب  باشتد. چتو  

 نشد  . 

تواند ساختمان  خالص مخف  باشد ( م 3

که بیشتر ما  آال و کمتتر متا  ستپتوم و 

 هاست. استخوا  شاخك

تواند ساختمان  و مخاط  مقاوم به ( م 4

 +RESTد چتو  درما  ضد احتقا  باشت

 مثبت است. 

( درما  در ایو موارد بررس  بیمار بحور 5

 کامل است. 

 هاي باال درست است. ( همه جواب6

ت در بیمار بتا حتس انستداد 112سئوا  

بین  یك یا دو طرفه از نوع مخف  ختالص 

 ( اگر :  OCCULT)خالص 

 قبل از 
 بعد از 

DEC- 

DEC+ 
SYM+ 

SYM+ 

REST+ 

REST+ 
PATH- 

PATH- 

 

 جمال  زیر درست است ؟

تواند ساختمان  و مخاط  ( پاتولو ي م 1

با پاسخ قسمت مخاط  به درمتا  طبت  

 ضد احتقا  باشد. 

تواند مخاط  خالص بتود  ( پاتولو ي م 2

 و بهدرما  طب  جواب بدهد. 

توانتتتتتتتتد ( پتتتتتتتتاتولو ي م 3

COMB.MUCOSAL 4 OCCULT 

 باشد. 

اگتر  ( درما  ایو موارد او  طب  بود  و4

 پاسخ نداد بیمار باید از او  بررس  شود. 

درست است چو  با ایتو کته  I( جواب 5

REST   مثبت ماند  ول  با ضتد احتقتا

کمتر شد  یعن  قسمت مخاط  بته ضتد 

احتقا  جواب داد  و از بیو رفتته استت. 

 ول  قسمت ساختمان  باق  ماند  . 
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غلتتتط استتتت چتتتو  در  3( جتتتواب 6

COMB.MUCOSAL د از همیشتته بعتت

SYM,PEC  شود و اصتواًل ایتو منف  م

 OCCULTترکیب در کتاب غلط است و 

توانتتتد نم  COMB.MUWSNDبتتتا 

براساس تعتاری  همترا  باشتد چتو  در 

COMB. MANUD  باید بعد ازDEC  ،

SYMB  .شود 

غلط است چو  در ایتو نتوع  2( جواب 1

منفت  و  RESTپاتولو ي با ضد احتقتا  

SYM  شود. منف  م 

درستتت  1و  6و  5و  4و  1هتتاي واب( ج8

 غلط هستند.  3و  2هاي بود  ول  جواب

ت در بیماري که حس انستداد 113سئوا  

در بین  بحور یك یا دو طرفه دارد در نوع 

هتا خالص کدام جواب OTHERپاتولو ي 

 درست هستند؟ 

 DEC+SYM-PATH-REST-( قبل از 1

)بیمارا  قلب  ت ریوي تیروئیدي ت روانت  

 خون ( کم 

)کمتت   DEC+SYM+REST-قبتتل از( 2

مثبت در اثر التهاب بینت  یتا ستینوزیت 

+PATH   کم  مثبت در اثر التهاب بین(

 یا سینوزیت( 

) حت   DEC+,SYM -REST,-( قبل از 3

ها مقاومت کمتر از نرمتا  و ستحح تنگته

گشادتر از زما  به علت آتروف  ت سو باال 

+PATH  . از نوع آتروف  و سو 

)مثل  SYM-,REST-PATH,+قبل از ( 4

که مختاخ بینت  نرمتا   5اختال  عصب 

 است( 

 SYM-REST+PATH+( قبتتتتتتل از 5

منفت   REST)پاتولو ي غیرمثثر ، چو  
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  بینت  یتا مشتكال  است مثتل انحترا

 مخاط  غیرمثثر(

 هاي باال درست است. ( همة جواب6

ت در کس  که حتس انستداد 114سئوا  

د و از نتتوع بینتت  یتتك یتتا دو طرفتته دار

OTHER  : خالص است 

 ( درما  طب  است. 1

 ( درما  جراح  است. 2

 ( درما  طب  + جراح  4

هتتاي ( درمتتا  بررستت  علتتل پاتولو ي5

OTHER  است و اگر پاستخ فترد تستت

مفتتتو  )جتتوهر فضتتا( بتتراي بررستت  

بایتد انجتام  5 هاي حرارت  عصبگیرند 

 شود. 

تتت در بیمتتاري کتته از حتتس 115ستتئوا  

اد یك یا دو طرفه بین  شاک  استت انسد

ختتتتتالص  STRUCTORALنتتتتتوع 

)ساختمان  خالص( یا بافت منف  ختالص 

 یعن  : 

مثبت بود  و  SYM( قبل از ضد احتقا  1

مثبتت مانتد  و  SYMبعد از ضد احتقا  

 شود. کم اصاًل نم 

مثبت بود   PATH( قبل از ضد احتقا  2

مثبت مانتد   PATHو بعد از ضد احتقا  

 شود. اًل کم نم و اص

مثبت بود   REST( قبل از ضد احتقا  3

، و بعد از ضد احتقا  مثبت ماند  و اصتاًل 

 شود. کم نم 

تواننتتتد ( ایتتتو نتتتوع بیمتتتارا  م 4

+>PATH+REST   یعنتتتتتتتتتتتتت

UNDERSTIMATE  باشتتتتد یتتتتا

+<PATH+REST   یعنتتتتOVER 

STIMATE  باشتتتند یتتتا= +REST
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+PATH  ،  یعنتتتتتتNORMAL 

STIMATE  .باشند 

همة جوابهاي باال درست است و درما   (5

 جراح  است.  اینها اساسًا

درستت  4و  5( همة جوابهاي باال به ج  6

  1و  2هستند به ج  

ت در بیمتاري کته از انستداد 116سئوا  

بین  یك یا دو طرفه شاک  است پاتولو ي 

COMBSTRUCTORAL  :  یعن 

 PATHضد احتقا  ( بیمار قبل و بعد از 1

و قسمت مختاط  پتاتولو ي  مثبت است

کنتد فقط عالمت انسدادي را تشتدید م 

 ول  عامل اصل  نیست. 

( بیمتتار قبتتل و بعتتد از ضتتد احتقتتا  4

PATH+   مثبت است و قستمت مختاط

شتود و باعث ظهتور عالمتت انستداد م 

توانتد قسمت ساختمان  بته تنهتای  نم 

 عالمت انسداد بدهد. 

بته  ( در ایو پاتولو ي قسمت ساختمان 3

تواند عالمت انسدادي بدهتد و تنهای  م 

قستمت مختتاط  فقتط حتتس انستتداد را 

 کند. تشدید م 

مانتد مثبت م  +SYM( با ضد احتقا  4

 شود. ول  حس انسداد کم م 

 +REST+>SYM( احتما  را در بیمار 5

یتتا  (LOW THERESHOLD)یعنتت  

REST+<SYM+   یعنتتتتHIGH 

THRESHOLD  یا )REST+=SYM+ 

 NORMAL THERSHOLDیعنتتت  

 HIGH THERE SHOLDباشد که نوع 

 دهد. به درما  بهتر جواب م 
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هتا او  طبت  بتود  و بعتد ( درما  ایو6

جراح  است و ممكتو استت از دیالتتور 

 استفاد  شود. 

 غلط است.  2( فقط جواب 1

ت در بیمار با شكایت از انسداد 111سئوا  

 COMBبینتت  بتتا پتتاتولو ي نتتوع 

MUCOSAL  : 

پاتولو ي اصل  اساسًا مخاط  بود  و با ( 1

دارد  STRUCTORALاینكتته قستتمت 

بتته  STRUCTORALولتت  قستتمت 

شتود تنهای  باعث بروز حس انسداد نم 

ول  با تورم قسمت مخاط  جمعتًا باعتث 

 شوند. حس بروز انسداد م 

 +REST( بعد از استفاد  از ضد احتقا  2

 شود. ماند ول  کم م مثبت م 

مثبتت  PATH+ضتد احتقتا   ( بعد از3

شود و پاتولو ي بتاق  ماند ول  کم م م 

ماند  ساختمان  غیر مثثر است با اینكته 

REST  مثبت است ولت  حتس انستداد

 ندارد. 

منفتت   -SYM( بعتتد از ضتتد احتقتتا  4

 STRUCTORALشود چو  قسمت م 

 ماند  غیرمثثر است. باق 

( درما  ایو نوع پاتولو ي طبت  بتود  ، 5

 پاسخ نداد طب  + جراح  است. اگر 

( در ایتتتتتو نتتتتتوع پتتتتتاتولو ي 6

STRUCTURAL  بتته تنهتتای  باعتتث

تواند شكایت انسداد نبود  هرچند که م 

 مثبت ایجاد کند.  RESTکم  

 ( همة موارد باال درست است. 1

ت در بیمار با شكایت از حتس 118سئوا  

انستتدادي بینتت  یكتت  ا دو طرفتته در 

 OTHER ANDپتتتاتولو ي نتتتوع 

STRUCTORAL  : 
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1 )PATH+  توانتتد مثبتتت بتتود  و م

OVER STIMATE  یتتتاUNDER 

STIMATE  یتتتتتتاNORMAL 

STIMATE  .باشد 

مثبتتت بتتود  بتتا ضتتد  +SYM( بیمتتار 2

 شود. مثبت کم نم  +SYMاحتقا  

بتتود  ولتت  حتمتتًا  +REST( بیمتتار 3

REST+<SYM+   استت یعنتLOW 

THERESHOLD  .است 

بته  OTHER ( اصواًل هر وقت پاتولو ي4

ها همرا  شتود تنهای  یا با سایر پاتولو ي

 LOW THERESHOLDبایتتد بیمتتار 

اکثرًا کتاري  OTHERباشد چو  قسمت 

 مثبت ندارد.  +RESTبه 

( درما  ایو بیمارا  او  استفاد  دیالتور 5

 UNDER STIMATEبه علت احتمتا  

 OTHERبود  بعد بررست  دقیتع علتل 

بت ( و بعتد انجام شد  )مثل بیماریهاي قل

درصتتتور  نیتتتاز بتتتراي قستتتمت 

STRUCTORAL  .جراح  است 

 ( همة موارد باال درست است . 6

ت در بیمار بتا حتس انستداد 111سئوا  

 OTHERبین  یك یا دو طرفه و پاتولو ي 

+ COMB STRUCTORAL  : 

مثبتت  +PATH( بعد از ضتد احتقتا  1

بتتتتتتود  و مممكتتتتتتو استتتتتتت 

OVER.STIMATE – UNDER. 

STIMATE ا و یتتتتتNORMAL 

STIMATE  .باشد 

REST+=PATH+-REST+<PATH+-

REST+>PATH+ 

2 )+SYMB  شود. با ضد احتقا  کم م 

دارد بیمتار  OTHER( چو  پتاتولو ي 3

بتود   LOW THERESHOLDهمیشه 

  SYMB+REST>+یعن  
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( در ایو بیمارا  درما  او  طبت  بعتد 4

 OTHERتست دیالتور، بعد بررس  علل 

 است.  و درجة آخر جراح 

 ( همة موارد باال درست است. 5

ت در بیماري که حس شكایت 181سئوا  

از انستتداد یتتك یتتا دو طتتر  بینتت  دارد 

یعن   OTHER MUCOSALپاتولو ي 

 : 

(پاتولو ي بعد از مصتر  ضتد احتقتا  1

-PATH   مثبت ممكو استت باشتد ولت

 پاتولو ي غیرمثثر است. 

( همیشه بعتد از مصتر  ضتد احتقتا  2

+SYM شود. بت کم م مث 

دارد همیشته  OTHER( چو  قسمت 3

LOW THERESHOLD   بتتود  یعنتت

+<SYMB+REST  .است 

( درما  او  طب  ، بعتد بررست  علتل 4

OTHER  و اگر نشد تحتت فتتو  )بتو و

 5نعنا( بتراي بررست  اختتالال  عصتب 

 شود. م 

 ( همة موارد باال درست است. 5

ت در بیمتاري کته از انستداد 181سئوا  

ین  یك یا دو طرفه شاک  است پاتولو ي ب

OCCULT.COM.MUCOSAL   یعن

 : 

منفتت   PATH-( بعتتد از ضتتد احتقتتا  1

شتود است، البته وجود دارد و دیتد  نم 

مثبتتت استتت پتتاتولو ي  REST+چتتو  

مخفتت  در ناحیتته آال یتتا قتتدام ستتپتوم 

 باشد. م 

مثبت بود   SYM+( قبل از ضد احتقا  2

شود ثبت کم م م SYM+، با ضد احتقا  

رود چتتو  قستتمت ولتت  از بتتیو نمتت 
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OCCULT  دارد و+REST  مثبت استت

 COMBکه ناش  از قسمت ستاختمان  

MUCOSAL  .است 

( اساسًا ایو نوع پاتولو ي از نظر تعاری  3

کالین  غلط است چتو   TEXTو کتاب 

 COMB. MUCOSALدر پتتاتولو ي 

طبع تعریت  بایتد بعتد از ضتد احتقتا  

+SYM اید کتاماًل از بتیو بترود و مثبت ب

بیمار فاقد حس انسداد باشد در حال  کته 

در صفحه جدو  نهای  کتاب اینحور بیا  

 نشد  . 

( درما  ایو موارد او  طب  بود  و اگتر 4

 پاسخ نداد بررس  کامل مجدد بیمار است. 

مثبت  PATH+( با ایو که با ضد احتقا  5

ظاهرًا منف  شد  ولت  بته علتت وجتود 

وجتود دارد و دیتد   OCCULTقسمت 

مثبت است و بایتد  REST+شود لذا نم 

و  COMB. MUCOSALبتته علتتت 

SYM  منف  بشود ول  به علتت قستمت

SYM.OCCULT  ماند. مثبت م 

 ( همة موارد باال درست است. 6

تت از کتل مقاومتت دستتگا  182سئوا  

تنفس  در مقابل عبور هوا چته دستتگا  

 : تنفس  فوقان  و چه تحتان  

 مقاومت کل ما  بین  است.  81%( 1

متتا  نوزتریتتل و  %31،  %81( از ایتتو 2

 ما  ناحیه والو است.  51%

ماند  مقاومت ما  کل بقیتة باق  21%( 3

بین  و بقیه دستتگا  تنفست  فوقتان  و 

دستگا  تنفس  تحتتان  استت بته جت  

 سوراخ بین  و ناحیه والو است. 

ا  ( پس بیشتریو مقاومت در کل دستتگ4

تنفس  در مقابل عبور هوا در ناحیه والتو 

 بین  است. 
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تریو و مهمتریو محل براي ایجاد ( شایع5

پاتولو ي ، براي ایجاد انسداد در بین  در 

 قسمت قدام  بین  یعن  ناحیه والو است. 

 ( همة موارد باال درست است. 6

ت در راینومانومتري در هر سه 183سئوا  

( و پرنتازا  ) روشقدام  و دهان  )خلفت 

 پست نازا ( : 

( دو لوله بتراي ستنجف فشتار هتوا و 1

اختال  فشار هوا در دم و بازدم یك  براي 

فشار ناز و فارنكس )لوله خلفت ( و یكت  

براي فشار بیرو  بین  یعنت  فشتار جتو 

شود کته اطرا  )لوله قدام ( استفاد  م 

لولة ناز وفارنكس در روش قدام  در زیتر 

ج  بین  ستمت غیتر چسب سوراخ خار

آزمایف است و فشار آ  برابر با فشار نتاز 

 و فارنكس است. 

( در روش پرنازا  یتا پتت نتازا  لولتة 2

سنجف فشار ناز و فارنكس از یك ستمت 

بین  عبتور داد  شتد  و در ختود نتاز و 

 گیرد. فارنكس قرار م 

( در روش دهان  یا خلف  لولة ستنجف 3

نكس یا براي فشار ناز و فارنكس در اروفارا

جلوگیري از  حالت تهتوع بیمتار در روي 

 گیرد. وسط زبا  قرار م 

ها از نظر محتل ( در واقع فر  ایو روش4

سنجف فشار لولة ناز و فارنكس است نته 

 محل سنجف فشار خارج بین  . 

 ( همة موارد باال درست است. 5

تتت در راینومتتانومتري در 184ستتئوا  

دهتان  و هاي قدام  و خلف  یعنت  روش

 پرنازا  یعن  پست نازا  : 

( لولة دوم سنجف فشار که فشار جلوي 1

بین  یا در واقع خارج بینت  یتا در واقتع 
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گیرد یا هما  فشار جو اطرا  را انداز  م 

توانتد در لولة قدام  در روش قتدام  م 

زیر ماسك باشد یا نباشد و هما  فشار جو 

 سنجد. اطرا  را م 

  ) پست نتازا ( لولته در رروش پرنازا( 2

تواند زیر ماستك سنجف فشار قدام  م 

کم از جلو بود  یا زیر ماسك نباشد و یا کم

به بین  تا به عقب بین  پیف برد  شد  و 

فشارهاي نواح  مختل  داخل بین  و لذا 

اختال  فشار بیو ناز وفارنكس و نتواح  

مختلتت  بینتت  را انتتداز  بگیتترد کتته 

 روش است. تریو و تحقیقات  علم 

( در روش پراورا  یا خلف  لولة قتدام  3

تواند زیر ماسك یا بیرو  سنجف فشار م 

 باشد و فشار جو اطرا  را بگیرد. 

( در روش قتتدام  اختتتال  فشتتار و 4

در  (FLOW)مقاومت و می ا  جریا  هوا 

سمت باز فاقد چسب یعنت  ستت مقابتل 

شود و بعتد بتراي بته گیري م لوله انداز 

رد  مقدار توتتا  مقتادیر جمتع دست آو

 شود. م 

( ول  در روش خلف  )پراورا ( یتا روش 5

پرنازا  ) پست نازا ( بسته به باز یا بسته 

بود  یك طر  بینت  از جلتو بتا چستب 

)جریتا   FLOWشود اختال  فشار و م 

هوا( و مقاومت را در یك طر  یعن  سمت 

باز یا دو طر  به شرط  که یتك طتر  را 

گیري م بحتور هم متا  انتداز چسب ن نی

 کرد. 

 ( همه موارد باال درست است. 6

ت در راینومتانومتري بتا هتر 185سئوا  

 روش : 

هوا در نتاز و فتارنكس و ( اختال  فشار 1

بیرو  یعن  اختال  فشار لولتة قتدام  و 
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خلف  او  تبتدیل بته پتانستیل شتد  و 

سپس تبدیل به اطالعا  الكترونیك شد  

اطالعا  دیجیتا  شد   و سپس تبدیل به

و کامپیوتر اطالعتا  دیجیتتا  را نشتا  

 دهد. م 

)جریا  هتوا( در دم و  FLOW( می ا  2

بازدم تبدیل به مقاومت شد  و آ  تبدیل 

آ  تبتدیل بته شود وبه اختال  فشار م 

اختتال  پتانستتیل و آ  هتم تبتتدیل بتته 

اطالعا  الكترونیك و آ  هم تبتدیل بته 

  و کامپیوتر اطالعا  اطالا  دیجیتا  شد

 دهد. دیجیتا  را نشا  م 

( در راینومانومتري بحور روتیو مقاومت 3

 151PAبینتتت  را در اختتتتال  فشتتتار 

درحالتت عتتادي  2)پاستكا ( یتا شتعاع 

گیرنتتد ولتت  در نتتياد آستتیای  و م 

پوستا  به علت بین  کوچك و گشاد سیا 

گیرنتد پاسكا  م  111در اختال  فشار 

 151و بازدم عتادي آنهتا بته چو  در دم 

 رسند. پاسكا  نم 

 ( همة موارد باال درست است. 4

ت روش کالیبر  کرد  دستگا  186سئوا  

 راینومانومتري : 

 ( روش مستقیم فلومتري یا روتومتري 1

( روش غیرمستتتقیم بتتا داد  اختتتال  2

فشار معیو که بایتد میت ا  جریتا  هتوا 

 )فلوي معیو( بدهد. 

بتا داد  میت ا  جریتا   ( غیرمستقیم3

هواي معیو ) فلوي معیو( با مقاومت معیو 

 که باید اختال  فشار معیو بدهد. 

 ( همة موارد باال درست است. 4

 ت در یك تنفس آرام : 181سئوا  
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حتتداکثر جریتا  هتتوا )فلتتوي ( میت ا  1

هتوا حداکثر( با میت ا  متوستط جریتا  

 )فلوي متوسط( تقریبًا برابر است. 

نفس آرام می ا  حداکثر جریا   ( در یك2

هوا یعن  )فلوي حداکثر( تقریبًا بتا تمتام 

هاي ناش  از انواع اختال  فشار برابتر فلو

 است. 

( می ا  فلتوي توتتا  )میت ا  سترعت 3

 SEC  /3Mجریا  هوا در ثانیه بر حستب 

( برابر است با مجموعه فلوي سمت چپ + 

 سرعت سمت راست( 

 است. ( و سه مورد باال درست 4

ت در بررس  اثر انحرا  بین   188سئوا  

)تیاة بین ( روي حس انسداد و بتاالرفتو 

 مقاومت بین  و کاهف جریا  هوا : 

( محل و مقدار انحرا  مهم است چنتا  1

که انحترا  قتدام  و بتاال )زاویتة والتو( 

بیشتریو اثر انسداد را دارد ول  عقتب و 

 وسط بین  یا جلو و پائیو اثر کمتتري در

 انسداد دارد. 

( پس بیشتریو و مهمتریو اثر انسدادي 2

در جلو و بتاال بتود  در ناحیته والتو و در 

درجتته دوم در عقتتب بینتت  در فاصتتله 

CM4/6  است و در درجه سوم در وستط

 . CM5بین  در فاصله 

( اثر انحرا  در انسداد بین  در قستمت 3

تریو و مهمتریو قدام  اثبا  شد  و شایع

  در وستط و عقتب بینت  عامل است ول

 اثبا  نشد . 

هاي ضد احتقا  روي ( بیشتریو اثر دارو4

وسط بین  یعن  محل شاخك میان  است 

 نه در عقب و جلوي بین  . 

( انحرا  در عقب یا وسط بین  چنتدا  5

اثري روي انسداد ندارد پس اگر جراحت  
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بیماري را به علت انحرا  عقب یتا وستط 

ز رفتع انستداد عمل کرد  و بعتد بیمتار ا

راض  بتود  در واقتع انحترا  قتدام  را 

 ندانسته برطر  کرد  .

 ( همة موارد باال درست است. 6

تت کتدامیك از جمتال  زیتر 181سئوا  

 صحیح است ؟ 

( اختال  فشار ناز و فارنكس بتا بیترو  1

است یعنت   1بین  در حالت بدو  تنفس 

ایو دو فشار برابر بود  و آ  هم برابتر بتا 

 جو است. فشار 

( اختتتال  فشتتار ستتوراخ ختتارج  تتتا 2

پاستكا   41ت81اینترنا  والو در حیو م 

است و هتواي ورودي صترفًا در اختتال  

پاسكا  یعن  در ایو ناحیته  1ت 81فشار 

اي منظم یا الخیتار وستیبو  به شكل الیه

است و بعتد از اینترنتا  والتو بته شتكل 

 آید. متالطم )توربودانت( درم 

جاي تبتدیل جریتا  متنظم  ( مهمتریو3

اي و قحتتع آ  و تبتتدیل بتته حالتتت الیتته

 متالطم در اینترنا  والو است. 

در حیو دم یا بازدم بیشتریو اختتال  ( 4

فشار بیو ناز و فارنكس تا جلتو )دم ( یتا 

 پشت )بازدم( اینترنا  والو است. 

( بیشتریو مقدار افت فشتار و مقاومتت 5

ت در مقابتتل جریتتا  هتتوا دردم در پشتت

اینترنا  والو اتفا  افتتاد  و در بتازدم در 

 افتد. جلوي اینترنا  والو اتفا  م 

 ( همة موارد باال درست است. 6

ت کدام جمال  زیتر درستت 111سئوا  

 است. 
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براي بررس  بیماري  COTTLEتست ( 1

ناحیه اینترنا  والو است و صترفًا عبتار  

 است از اکسیي  ناحیه از بیرو  از گونه . 

در تست کارتل نباید از داخل اینترنا   (2

والو را بادیالتور باز کرد و صرفًا بتازکرد  

خارج  است ولت  دیالتتور داخلت  کته 

 روش  دیگر است روش  بهتر است. 

( قسمت کاتل مثبت یعن  فرد بیمتاري 3

ناحیه اینترنا  والو را دارد که با کشتید  

 شود. بازتر م 

یمتاري ( تست کاتل منف  یعنت  فترد ب4

اینترنا  والو ندارد که با کشتید  ناحیته 

 شود. تنفس بهتر نم 

( ایو تست دروغ مثبتت و دروغ منفت  5

زیادي دارد لتذا روش مناستب  نیستت و 

 روش دیالتور داخل  بهتر است. 

( متتثاًل در چستتبندگ  بتتیو ستتپتوم و 6

فترد بتا کشتید  از  ULCانتهاي کورا  

کته بایتد شتود بیرو  تتنفس بهتتر نم 

براساس تست فرض کرد که فترد ستالم  

است درحال  کته در اینجتا تستت دروغ 

منف  است چو  چسبندگ  مانع اصتال  

تنفس شد  نه طبیع  بود  کته نیتاز بته 

اکسیي نداشته باشد. درحتال  کته کاتتل 

منف  یعن  سالم بود  و کاتل مثبت یعن  

 مریض بود . 

 ت همة موارد باال درست است. 1

در  VENTURI اثتتترتتتت 111ستتتئوا  

راینومانومتري در حداکثر دم بتا حتداکثر 

 سع  بیمار براي دم یعن  : 

( پتاتولو ي انستداد قتدام  بتود  و در 1

 قسمت کاپسلیانت ناحیه قدام  است. 
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( پاتولو ي انسدادي قتدام  بتود  و در 2

قسمت غیر کامپلیانتت قستمت قتدام  

 است. 

( اثتتر ونتتتوري یعنتت  کالپتتس قستتمت 3

دام  بینت  در حتداکثر دم کامپلیانت قت

 مخصوص هر فرد. 

( هر فردي که بیمتاري قستمت قتدام  4

کامپلیانت بینت  را دارد در یتك اختتال  

فشار خاص در دم که بته اختتال  فشتار 

CRITICAL  معرو  است به یك حداکثر

رستد و فلو ) جریا  هواي( خاص خود م 

بعد می ا  فلو با وجود افت ایف اختتال  

کند ایتو رود و افت پیدا م فشار باال نم 

حالت را در ضمو راینومانومتري بته نتام 

 PLA TEAUINGیا  LOOPINGغن  

 نامند. م 

( در فرد با ایو بیماري ایو شكل منحن  5

صرفًا در دم بود  و در بازدم منحن  شكل 

 بلع  دارد. 

توانتد در در ایو حالت پتاتولو ي م  61

انتهاي  سوراخ خارج  یا آال یا وستیبو  یا

یا همتة نتواح  رکتر شتد   NLCکورا  

 باشد. 

 .  2( همة موارد باال درست به ج  جواب 1
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