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 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

 59اردیبهشت  -سواالت دستیاری

 سئواالت  نورولوژی

 صحیح نیست ؟وکلونیک جوانان یکدام جمله در مورد صرع م-1

 می دهد AEDالف ( پاسخ مطلوب به 

 وصرع دارند ژرمثبت سی FHب( اغلب 

 ( هوشیاری معموال مختل می شود ج

 است  absenceموارد معموال همراه  3/1د( در 

 در جوانان کدام مورد است ؟ژرشایع ترین علت سی -2

 تیک                    ج( علل ژنتیک               د( تروماپاالف( تومور مغزی                          ب( ایدو

 کننده نیست ؟کدام مورد کمک ژردر افتراق سنکوپ از سی -3

 الف( گاز گرفتن زبان           ب( بی اختیاری ادراری                  ج( رنگ بیمار                د( پوسچر شروع حمله   

 در تشنج های فوکال کدام دارو انتخابی است ؟ -4

 زپین( کارباماج( پریمیدون                  د                پیرامات ورات  سدیم               ب( توپالف( وال

 کدام مورد باالترین امتیاز را دارد؟ out come, ICHدر بررسی  -5

      خونریزی داخل بطن مغزید(           سال 08سن باالی ج(               30cc <حجم خون ب(                 GCSالف( 

 ارجحیت کمتری دارد ؟ Lab Dataدر بررسی روتین بیمار مبتال به دمانس کدام  -6

  TSHد(               electrolytesج(                                      HIVAbب(              CBCالف( 

 کدام مورد از علل قابل برگشت دمانس می باشد؟ -7

  Parkinsonsد(                   SDHج(               vascularب(                     FTDالف( 

 در نارسایی ارتواستاتیک کدام مورد است ؟ symptomشایعترین  -0

  Blured  visionد(            anxietyج(                 pallorب(                       dizzinessالف( 
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 قبل در  m 4-3اندام تحتانی واحساس گز گز دراندام فوقانی از حدود  کاهش فورسساله با شکایت  45بیمار خانم  -9

 به عمل آمده نروپاتی پریفرال  NCVیشن وآتاکسی واسپاستیه ودر یبر/ اختالل در حس پوزیشن و/-DTR  UPمعاینه 

 مطرح شد .کدام گزینه در مورد  این بیمار صحیح است ؟

 الف( احتمال آتروفی اپتیک در آینده نزدیک وجود دارد 

 م هستی CBC diffب( جهت تائید تشخیص نیازمند 

 هست  mental  stateج( در مورد پیشرفته احتمال تغییر در 

 د( همه گزینه ها صحیح است 

 کدام است ؟ مغزدهنده به  زشایعترین تومور متاستا -18

 د( پروستات                  Lungج(           Breastب(                               مامالنوالف( 

 سئواالت روماتولوژی

 ASAS( طبق معیارهای  MRIی ساده یا فبیماران اسپوندیلو آرتروپاتی در صورت اثبات ساکروایلیت ) با گرا -11

 چند معیار دیگر جهت تشخیص بیماری الزم است ؟

 الف( یک معیار                        ب( دومعیار                       ج( سه معیار                   د( چهار معیار

 نیست ؟ saphoکدامیک از موارد زیر از خصوصیات سندرم -12

 الف( سینویت              ب( سین دسموفیت                 ج( هایپر استوزیس               د( پوستولوز پوستی

 ی در مفاصل هیپ وشانه ژساله بدون سابقه هیچ بیماری از قبل که با شکایت از آرترال 68در یک بیمار  -13

 کدام درمان مناسب نیست ؟ مراجعه کرده استنرمال  = MRI Brain   ESR 188سردرد طی سه ماه اخیر با گی و وخست

  TNFتوتر کسایت             د( آنتی مالف( آسپیرین                    ب( کورتون                   ج( 

 است ؟ سال کدام 58یویاتی التهابی در سن باالی مشایعترین بیماری  -14

  Inclusion  body myositisالف( 

 poly myositisب( 

 mucle  dystrophy  of dultج( 
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 Dermatomysitisد( 

 ساله با ضایعات قرمز ودردناک وکمی برجسته در ناحیه جلو ساق هردو پا وقوزک پاها مراجعه کرده است  35خانمی  -15

 کدامیک از بیماریهای زیر بیشتر مطرح است ؟

 

 رتریت روماتوئید                        ب( لوپوس              ج( بیماری بهجت                د( اسکلردرمی الف( آ

 ساله با درد شانه راست طی یکسال اخیر در معاینه حرکات شانه در تمامی جهات دردناک است و 08خانم  -16

بررسی مایع مفصل کامال خونی است حال عمومی بیمار خوب بوژن فراوان است در افمحدودیت متوسطی  نیز دارد وحاوی 

 بیمار چیست ؟ فیشما در بررسی گرا است  تب ندارد انتظار

 ن وتاند لیکاسیوفب( کلسی                               الف( تخریب سرهومورس 

 رآکرومیوکالویکوال د( تغییرات استئوآرتریت مفصل                   ج( تغییرات استئوآرتریت در شانه 

 جام داده است آنتی بادیهای فسفولپیدساله متاهل با یک فرزند سالم در تستهایی که بطور اتفاقی ان 26بیمار خانم  -17

 را توصیه می کنید ؟( در مشاوره با شما کدام مورد زیر 18) نرمال حداکثر188بیشتر از   anti- Roو   +ANA منفی و   

 ب( بررسی غدد اندوکرین                      رین الف( بررسی غدد اگزوک

 د( پیگیری قبل وحین بارداری              ج( بررسی عالئم مربوط به لوپوس 

 کالپس غضروف بینی در کدامیک از بیماریهای زیر مشاهده می شود  -10

 الف( واسکولیت  عروق بزرگ                       ب( بیماری لوپوس 

 د( پلی کندریت راجعه                                             ج( شوگرن  

 باشد ؟ کدامیک از موارد زیر از ریسک فاکتورهای استئوآرتریت زانو وهیپ نمی -19

 الف( دویدن حرفه ای                         ب( سوء تغذیه              ج( ژنتیک            د( بیماری التهابی مفاصل 

 کدامیک از موارد زیر از مواد اولیه استخوان نرمال ودندان می باشد ؟ -28

 ی آپاتیت سد( هیدروک      Caox کریستالج(                   MSu کریستالب(               CPPDالف( کریستال 

 کدام آنتی بادی را در خواست می کنید ؟ limitedی نوع مدرودر بررسی بیمار اسکلر-21
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 anti Topoisomerase(scL-70)الف( 

 anti-RNA poly merase llب( 

 ANA – speceledج( 

 Anti- centromerد( 

تراژی مفاصل دستها ضایعات دهانی ضعف وخستگی پلی آر–یالژی م–ساله با شکایت از اسکلروداکتیلی  30بیمار خانم -22

که سایر بررسیها نرمال است .تشخیص با کدام آزمایش قطعی می شود   ANA+, ESR=85 ,ی نپلکو,حساسیت به نور آفتاب –

.     

 EMG/Ncvالف( 

  U1/RNPب( 

 Muscle         Biopsyج( 

 aps- Abد( 

سال اخیر مراجعه کرده است در معاینه پوست  5بیمار با سابقه رنگ پریدگی انگشتان دستها بدنبال استرس وسرما طی -23

 هت جت است ولی در سایر معاینات وشرح حال نکته ثبت دیگری ندارد .آزمایشات روتین نرمال است سفکمی هاانگشتان دست 

 بررسی دقیق بیمار توصیه شما چیست ؟

 ندارد دیگریمی شود وارزش  دیده  ردمم 5-3% الف ( مورد فوق در 

 سکوپ وافن باکاپیلرتیلرهای پب( بررسی کا

 روزبجهت بررسی ریه ورد فی HRCTج( 

  فیوژن اکوکاردیوگرافی جهت پریکاردیال اد( 

 یک ارتباطی با شدت درگیری ارگانها ندارد؟ژلووحضور کدامیک از آنتی بادیهای زیر در بیماران رومات -24

  Auti-SMد(               u1-RNPج(                 Auti – Laب(                      Auti-ROالف( 

سال اخیر با یکسری راشهای  2ساله با شکایت از ضایعات مخاطی در بینی ودهان وآفتهای دهانی از 38بیمار آقای  -25

پوستی وکهیرهای راجعه وضایعات بولوس در اندام ها مراجعه کرده است .در معاینه ریزش موی سر مشاهده می شود .در بررسی 

 کدامیک از معیارهای زیر نیازمند  به می باشد جهت تشخیص دقیق بیماری  WBS=3500و ESR = 45آزمایشگاهی 
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 هستید؟

 الف(بررسی معیارهای سرولوژیک                      ب( بررسی معیارهای بالینی 

 HSVضایعات پوستی                             د( بررسی  پسیبیوج( 

–باشد از یکماه اخیر از دردهای مفصلی  می رتیروئیدی تحت درمانپلت هیحاملگی به ع 5ساله در ماه  38م بیمار خان -26

 ی وپنتب خفیف وخستگی شدید مراجعه کرده است در اکوکارادیوگرافی پریکاردیال افیوژن دارد لک –خشکی صبحگاهی 

 وجود دارد .جهت بررسی بیشتر توصیه شما چیست ؟ CBCمختصر در 

 ب( بررسی سطح ویتامین دی سرم                             Anti-smو  apsآنتی بادیهای الف( بررسی 

 د( بررسی داروهای مصرفی بیمار                         auti-TPo و TSHج( بررسی سطح 

وزن شدید شاکی  ساله آرتریت روماتوئید در شش ماه اخیر از تبهای شبانه وتعریق وکاهش 28ساله با سابقه  68بیمار  -27

   صحیح نیست ؟سینه مشهود است کدام مورد  فیدر گردن ودر گرا ادنوپاتی ولنف پلنومگالیدر معاینه اس است

 بررسی بیشتر الزم نیست دارد و فلتی الف( بروز این مشکل ارتباط با سندرم 

 عموم است  معیت بیماران آرتریت روماتونید دو تا چهار برابرجب( این  وضعیت در 

 سی غدد لنفاوی الزم است پانجام بیوجهت بیمار ج( 

 از جهت بیماریهای عفونی الزم است د( بررسی دقیق 

 نیست ؟ NFT-antiکدام مورد از کنتراندیکاسیون مطلق  -20

 CHF 4تا  2الف( کالس 

   c منزمب( هپاتیت 

 فعال ج( عفونت 

 د( حساسیت به دارو

 سئواالت غدد

قرار گرفته است در حال حاضر بدلیل سرفه   الرنژکتومی سال قبل تحت  5/1ساله ای که بدلیل کانسر حنجره  72آقای -29

ریه گزارش شده است بیمار سابقه  sccراست که در بیوپسی  cm   2مزمن گرافی ریه انجام شده که در گرافی ریه توده 
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ده دقیقه   Washoutسانتی متری چپ با  5/3شکم توده آدرنال  همزمان   CTمدت سیگار را می دهد در مصرف طوالنی 

 ؟چیست گزارش شده است قدم بعدی در این بیمار   %58ای کمتر از 

 

 ب( آدرنالکتومی سمت چپ                                  CT گایدالف( آسپیراسیون توده آدرنال چپ زیر

 ساعته از نظر متانفرین 24ماه بعد                                                  د( اندازه گیری ادرار  6اسکن   CTج( تکرار 

 در معاینه  ستماه قبل مراجعه کرده ا 10خانم میانسالی با ضعف عضالنی قسمت پروکزیمال اندام تحتانی وادم از  -38

BMI=21 kg/m2   متعدد مشهود است در آزمایشات :وزهای مواکی 2محیطی + ادم 

ACTH<10 pg/ml          UFC(24h)=undetectable   سرم 

 بهترین اقدام تشخیصی بعدی چیست ؟

 ب( انجام دگزامتازون مهاری شبانه                   MRIالف( انجام 

 نتیتک ادرار سید ئلوکوکورتیکوگج( اندازه گیری 

 لدرزکسی کورتیزو 11د( اندازه گیری 

،   BP=150/90ریل می باشد در معاینه وپوکاپت دیپین ساله با سابقه فشارخون تحت درمان با آمیلو 58خانم  -31

BMI=24 :دارد .در آزمایشات 

Na=138       K=3/4       AIdasteron=19  nq/dL            plasma  renin activity <  0/6     ng/ml/h 

Overnight  Dexametacone suppression test=<1 Mg/dL                                   

Ald  ofter salin infusion test=30                                                               

 در آدرنال راست گزارش شده است . mm 7ول دن ،شکم   CTدر 

 بهترین اقدام تشخیصی بعدی چیست ؟

 وپیک آدرنالکتومی سمت راست الف( الپاراسک

 سترون وورآلدپترس نیست ب( درمان دارویی با آنتا گو

  Adrenal  Venous Samplingج( انجام 

  ACTH ,UFC(24h)د( انجام 
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اخیر را ذکر ساله ای با ضعف وخستگی پیشرونده وضعف عضالنی مراجعه کرده است کاهش وزن  32خانم  -23

         BMI= 25می کند در معاینه :

 T4=4  TSH=10      Na=135وگواتر خفیف دارد در آزمایشات :   

 توصیه شما چیست ؟

 سرم ل تیروکسین                           ب( اندازه گیری کورتیزووالف( شروع درمان با لو

 T3ماه بعد                                       د( اندازه گیری  TFT 4ج( تکرار 

در آزمایشات شده است از خستگی وسر درد گهگاه   ca=10/4ساله ای حین بررسی نازایی متوجه  23خانم  -22

شاکی است اما سابقه ای از شکستگی استخوانی یا سنگ کلیه را ذکر نمی کند سابقه جراحی تیروئید را ذکر می 

 کند که تحت درمان با لووتیروکسین می باشد در آزمایشات :

Ca =10/4      ipTH=60(pg/mL) ( 15-55.N                      

                          volu:1175cc                                                        

                                                                                                                 urin24h:cr:1/0gr 

                                        ca :90mg/d                                                        

Alb=3/9                                                                                                                        

                                                                            

P=3/1            cr=1          Na-K=Nl                                                                               

 اقدام بعدی شما چیست ؟

 غربالگری افراد خانواده ازنظر هایپرکلسمی  الف(

 سرم   Mgب( اندازه گیری 

 پاراتیروئید  میبیستاسج( انجام اسکن 

 تیروکسین ود( قطع لو

میلی گرم روزانه است وگهگاه دوز باالی کورتون  3-02نیزولون دساله با سابقه آسم تحت درمان با پر 77خانم  - 24 

گزارش شده است ضمنا  T9مهره ی شکستگی فدرد پشت مراجعه کرده که در گرادریافت می کند در حال حاضر با 

 تحت درمان دارویی با مکمل کلسیم دی نیز می باشد توصیه شما چیست ؟

 ( HRTپروژسترون )–الف( درمان دوره ای با استروژن 

 ب( تجویز کلسی تونین 

 ج( اضافه کردن بیس فسفات 
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 د( تجویز راکولسفین 

شده است عالمت وشکایت  Ca=12هفته حامله هست در آزمایشات روتین متوجه  33ساله ای که  23خانم  -23

 خاصی ندارد تکرار آزمایش هیپرکلسمی تائید شد در آزمایشات 

25(OH)=14ng/ml           AlKph=93            Cr=1/1  Mg=1/9                           

ipTH=100pg /mL  p=2/8         TSH=4              Alb=3/9                 

 مناسب ترین اقدام چیست ؟

 الف( سرم نرمال سالین ومایع درمانی وتکرار آزمایشات بعد زایمان 

 ب( پاراتیروئیدکتومی 

 22به  OH)D  )25ج( فقط درمان با ویتامین دی ورساندن سطح 

 د( تکرار آزمایشات بدون درمان 

 آقای جوان مبتال به دیابت نوع یک تصمیم دارد ورزش منظمی را آغاز کند در مورد تنظیم قند خون ،قبل ، -27

 حین وبعد از ورزش ،کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

 ساعت بعد از ورزش  24الف( مصرف غذای بیشتر در 

 ورزش نمی باشد  ازب( نیاز به کاهش دوز انسولین مصرفی قبل 

 ورزش می تواند باعث هایپرگلیسمی شودج( 

 وسپس ورزش 188د( مصرف کربوهیدرات در صورت قند کمتر از 

 ساله با شکایت درد شکم وتهوع به بیمارستان ارجاع داده شده است جهت وی یک لیتر سرم نرمال سالین  14پسر  -37

 است آزمایشات وی به قرار زیر است بوده وخواب آلوده  90/60MmHgشروع شد وبعد از اتمام سرم فشار خون وی 

BS=500        Cr1/6        Na=132        K=5       PH=6/9              Hco3=6  

 کتون سرم مثبت است همه اقدامات درمانی ونیز در این بیمار مناسب است بجز :

 الف( تزریق یک ویال بی کربنات 

 ب( اصالح سطح سدیم 

 ین ج( ادامه تزریق نرمال سال

 د( تزریق پتاسیم وریدی از طریق سرم بیمار
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سال قبل با شکایت زخم در اندام تحتانی چپ مراجعه کرده است زخم از حدود  15ساله مورد دیابت از  58بیمار خانم  -30

 یک هفته قبل آغاز شده ودر قسمت خارجی انگشت اول پای چپ می باشد .بیمار تب ندارد وحال عمومی وی 

 سانتی متر همراه با تورم واریتم مختصر اطراف وترشح مختصر می باشد.در آزمایشات  5/1×1به ابعاد خوب است زخم 

WBC=7000   وESR=30 یلیت مشاهده نشده اقدام صحیح کدام است ؟مئودارد .در گرافی ساده عالئمی از است 

 + پانسمان روزانه  وآنتی بیوتیک خوراکی  (offloading)عدم فشار بر روی زخم الف(

 + پانسمان روزانه ودر صورت عدم بهبودی ،شروع آنتی بیوتیک  (off loading)ب(عدم فشار بر روی زخم 

 وشروع آنتی بیوتیک خوراکی وپانسمان روزانه  جهت بررسی استئومیلت MRIج( 

 وریدی وپانسمان روزانه   وشروع آنتی بیوتیک جهت بررسی استئومیلت MRIد( 

ساله با آزمایشات زیر به نزد شما مراجعه نموده است عالمت خاصی ندارد فشار خون بیمار دوبار اندازه گیری  44آقای -39

 بوده است . 98/148

FBS=226        HbA1c=%8/1      LDL=90         HDL=35               Crt=0/8               LFT=NL 

 توجه به رژیم ووزرش ،اقدام درمانی مناسب کدام است : عالوه بر

 ریلپکالمید +لوزارتان                                   ب( متفورمین +کاپتو یبن الف( گل

 + لوزارتان                               د( متفورمین + لوزارتان + استاتین bedtimeج( انسولین 

  AIC=%7/5و  FBS=150مراجعه کرده است . nonprpliferativبت نوع یک ورتینوپاتی خانم جوان با سابقه دیا -48

 بهترین اقدام جهت جلوگیری از پیشرفت رتینوپاتی چیست ؟

 ب( کنترل فشار خون                                  ACEالف( استفاده از مهارکننده 

 د( لیزر فتوکوآکوالسیون                                       ج( کنترل مناسب قند خون 

نزد شما مراجعه نموده است ه ب ضعف وخستگی زودرس واحساس سردی وپف آلودگی پلکساله با شکایت  45آقای  -41

 دارد در آزمایشات به عمل آمده :  BMI=27 kg/m2میلی متر جیوه و 05/128.فشار خون بیمار 

TG=490                  TSH=90                      cr=1                FBS=80              

HDL=45                       Total chol=400                                       

 ؟عالوه بر لووتیروکسین ،کدام یک از اقدامات درمانی زیر را برای وی توصیه می کنید
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 الف( رژیم غذائی وورزش وکاهش وزن                               ب( آتورواستاتین 

 د(نیاسین                     ج( جم فیبرزیل                                             

 

ز تنگی نفس فعالیتی کیلوگرم با شکایت خشکی دهان وچشم ها به شما مراجعه نموده است وا 68ساله با وزن  58آقای  -43

 شاکی است .در بررسی های انجام شده 

BS=320                BP=80/60         Na=160             K=2/8                                       

BUN=28               Cr=1/32         chol=260         HDL=32             TG=280             

 لسیمی وهیپرناترمی  احساس تشنگی ندارد.گرغم وجود هیپروی علی 

 به جز؟همه موارد صحیح زیر صحیح است 

 تیپ دو وهیپرآلودسترونیسم ثانویه به تنگی شریان کلیه می باشد DMالف( بیمار مبتال ی 

 می هیپودیپسک می باشدرب( بیمار مبتال به هیپرنات

 ساعت به صورت خوراکی دریافت نماید. 40تا  24ی بایست در عرض لیتر آب نیاز دارد که م 4-5ج( بیمار حدودا 

 سارکوئیدوز می باشد به د( بیمار احتماال مبتال

ساله با ژنیکوماستی دوطرفه مراجعه نموده است ،داروی خاصی مصرف نمی کند در معاینه ژنیکوماستی دو  48آقای  -43

 به جز؟اول تمام آزمایشات زیر مورد نیاز است  طرفه دارد که با سونوگرافی تائید شده است .در مرحله

 BHCGد(               LHج(                       تسترونب( تس                      PRLالف( 

سال قبل می باشد ودر حال حاضر با شکایت تپش  6از ون اینترفرتحت درمان با  Cساله به علت هپاتیت مزمن  56خانم  -44

به گرما وکاهش وزن از یک هفته قبل ارجاع شده است .در معاینه تیروئید با بزرگی منتشرمشهود است قلب ،عدم تحمل 

 اولین اقدام ارجح کدام است ؟

 ن                      ب( بررسی میزان جذب ید رادیواکتیولیالف( اندازه گیری سطح تیروگلوبو

 ل ومازمتی د( درمان با         سرم                              T3ج( اندازه گیری 

 ماه قبل وسردرد مراجعه وقصد بارداری دارد ودر بررسی های انجام شده  6ساله با آمنوره از  38خانم  -45

LH=60   MV/L      FSH=40 MV/L             PRL=60   ng/                                  

T4:9 Mg/dL              TSH: 2 mv/LD                             PRL(1/100    )=62ng/mL         
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 نوم هیپوفیز مشهود است .کدام یک از درمان های زیر را انتخاب میکنید؟ادهیپوفیز ماکرو MRIدر 

 تین پوکریتمالف( جراحی هیپوفیز                         ب( بر

 ،درمان تخمک اهدایی می باشد POfج( کاپرگولین                                  د( با توجه به 

در روز  mg 100وکسین به میزان تیرقبل تحت درمان با لو سال 15ساله مورد شناخته شده هیپوتیروئیدی از  45خانم  -46

( می باشد ،از دو ماه قبل داروی خود را استفاده ننموده  یت حاد کاندید جراحی )اورژانسیتسسکه در حال حاضر بدلیل کوله 

 ؟دارد .کدام یک موارد زیر را توصیه می کنید  TSH=32است و

 وریدی   500mgالف( تجویز لوتیروکسین  

 یخوراک mg322ب( تجویز لوتیروکسین 

 ج( درمان را مجدد با همان دوز شروع وجراحی اورژانسی بالمانع است 

      خوراکی  322کسین ود( تجویز لوتیر

ساله به علت برجستگی ناحیه جلوی گردن مراجعه نموده است در معاینه تیروئید دوطرفه بزرگ وسفت است  25آقای  -47

راست تیروئید لمس می شود که با بلع به سمت باال حرکت می کند آزمایش تیروئید به  بسانتی متری در لو 2وتودهای 

 شرح زیر است :

TSH=4    µu/L       T4:6   Mg/L (4-12)                                                               

 مناسب ترین اقدام یعدی کدام است؟

  ندول تیروئید FNAالف( اسکن تیروئید                    ب( 

 ج( جراحی                               د( شروع تیروکسین  

 سئواالت عفونی

در  آرترالژیدرمان بیمار دچار   25تحت درمان قرار می گیرد. از  روز   pulmonary TBساله ای با تشخیص  45آقای  -40 

 می باشد. اقدام مناسب کدام است  Uric Acid=8.9مفصل زانو و مچ پای راست می شود. در آزمایش انجام شده 

 و جایگزینی با داروی دیگر PZAقطع الف( 

 Acetylsalicylic acidتجویز   ادامه درمان وب( 

 شروع مجدد Uric Acidو بعد از نرمال شدن  PZAقطع ج( 

 Uric Acidادامه درمان و کنترل مجدد د( 
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ساله ای بعلت  تب ناگهانی؛ سردرد شدید؛ میالژی شدید و گلودرد وسرفه های خشک مراجعه نموده است.  45آقای -49

پرخون واریتم حلق وجود دارد. معاینه ریه نرمال است. سابقه بیماری مشابه را در در معاینه بیمار برافروخته؛ ملتحمه 

ساعت تب و بقیه عالئم برطرف و فقط سرفه  40تحت درمان قرار می گیرد. بعد از  چند نفر از اطرافیان می دهد. بیمار

مراجعه میکند. در اسمیر خلط وی باقی می ماند. روز ششم بیمار مجددا با تب، لرز، درد قفسه سینه و سرفه خلط دار 

 احتمال وجود کدام باکتری کمتر مطرح است.  

 کوکسیهای گرم مثبت خوشه ای  -ب                                دیپلوکوکهای گرم مثبت -الف

 کوکو باسیلهای گرم منفی -د                                        باسیلهای گرم مثبت -ج

دچار تب و لرز و درد مفاصل زانو و مچ دست می شود.  در روز سوم  Menstruationاله ای روز ششم س 27خانم -58

بیماری دچار راشهای ماکولر و پوستولر در اندامها  می شود. روز ششم عالئم عمومی بهتر شده ولی دچار درد، تورم، گرمی، 

صل دیپلوکوک گرم منفی دیده شد. سابقه بیماری قرمزی و محدودیت حرکت در زانوی راست می شود. در الم مایع مف

 مشابهی را در سال قبل می دهد.  بررسی از نظر کدامیک از مشکالت زیر را توصیه می کنید

Hypogammagloubulinemia  

PMN dysfunction 

Complement deficiency 

Chronic granulomatos diseases 

 کدام گزینه صحیح است Acute HIV Syndromeدرمورد   -51

 موارد بدون عالمت است %75در بیش از الف( 

 ماه بعد از آلودگی می باشد 3-2بروز عالئم ب( 

 عفونت های فرصت طلب هم در این مرحله می تواند ایجاد گرددج( 

 در صورت عالمتدار شدن بهبودی نادر استد( 

و آبستن از دو روز قبل دچار تب و از روز قبل از مراجعه دچار سردرد شدید  استفراغ مکرر شده و با  ای ساله 24خانم -52

     Pr=137  Sugar= 32 شد.   LPخواب آلودگی به اورزانس آورده شده است. در معاینه فیزیکی سفتی گردن دارد. بیمار

WBC=1050    PMN=80%  Lymph=30%   Blood Sugar= 115م مستقیم باسیلهای گرم مثبت دیده شده. . در ال

 راه ابتالی وی کدام است

 نیش حشرهب(                                   مصرف غذای آلودهالف( 
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 تماس با فرد آلوده دیگرد(                              تماس با حیوان آلودهج( 

لرزو سرفه خلط داراز سه روز قبل و خواب آلودگی از شب قبل به ساله ای با سابقه فشار خون  با شکایت تب ,  49خانم  -53

و راشهای  T=38.2  PR=115  RR=22  BP=90/60  اورژانس مراجعه می کند. در معاینه بیمار بدحال و انتها ها سرد و 

 ,WBC=15000, PMN=78%, Band=10%, Plth=57000 ,ماکولوپاپولر در تنه و اندامها دیده می شود. در آزمایشات 

Bun=49, Cr=3.2 .در کشت خون و خلط بیمار کوکسی های گرم مثبت رشته ای دیده شد. درمان مناسب کدام است . 

  Vancomycin+ Ceftazidim -الف

 Penicillin+clindamycin+IVIG -ب

 Methylprednisolon + Imipenem/Cilastatin-ج

 Cefepim+Azythromycin -د

 دیفتری ناشی از کدام عارضه بیماری می باشد واغلب چه زمانی اتفاق می افتد ؟بیشترین علت مرگ ومیر -54

 الف( آمبولی ریه ،هفته دوم                       ب( نارسایی کلیه ،هفته چهارم 

 ج( اختالالت قلبی ،هفته دوم                      د( اختالالت مغزی ،هفته دوم 

 در کدامیک از بیماری های زیر آنتی بیوتیک صرفا جهت جلوگیری از انتقال به دیگران تجویز می شود  -55

 الف( سیاه سرفه                    ب( دیفتری             ج( کزاز                د( تب راجعه 

 است ؟    کاالآزارکدامیک از روشهای زیر شیوه تشخیصی قطعی  بیماری -56

 الیزاوش ات              ب( عالئم بالینی             ج( آسپراسیون کبد وطحال            د( سرولوژی برشک الف(

 نمی باشد ؟یا دیارژعدم ریشه کنی  کدامیک از عوامل زیر از علل-57

 ب( تعداد زیاد ناقلین                                         infection  doseالف( 

 به آنتی بیوتیک مناسب سیون آب                    د( عدم پاسخ  ریزاکل عدم پاسخ مناسب به ج( 

قرار گرفته دارو درمانی را پایان رسانده ولی با  WHOتحت درمان استاندارد  بروسلوزساله با تشخیص   33 آقای بیمار -50

 ایت باالئی دارد . برای وی چه اقدامی می کنید ؟ ر مبس وکوبسوکوجود بهبود عالئم بالینی همچنان نیز 

 WHOوزید به رژیم کیگل مینوآکردن   ب( اضافه                        هفته  3رژیم درمانی به مدت  ادامه الف( 

 د( اقدامی الزم نمی باشد                        هفته  6به مدت   Goldج( درمان با رژیم 
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 RBC ییت حادوزوفاسهال خونی حاد ودرد شکم مراجعه کرده است در آزمایش مدفوع بیمار تروساله با  23آقای  -59

 مشاهده شده است . کدامیک عامل بیماری در فرد می باشد؟

 ب( آنتاموبا دیسپار                              الف( آنتاموبا هیستولیتیکا

                                      د( شیگال                                        موناس ج( تریکو

         

 سئواالت نفرولوژی

 ولیموس ،پردنیزولون ومایکوفنولیت می باشد رساله ای که یکسال قبل پیوند نموده است وتحت درمان با تاک 42آقای -68

 تعداد تنفس مراجعه نموده است .در آزمایشات بعمل آمده افزایش با ضعف وبی حالی وتب و

WBC:5000    Hgb=11.5   PLT=95000    BUN:30, Creat :3 mg%              

U/A  (wBC:10-12)          AsT:100          ALT:135    Alkpho:230           

 کدامیک از درمانهای زیر را توصیه می کنید؟

 ولموس ردوز تاککاهش  الف( پالس متیل پردنیزولون                                     ب(   

 یرج( آمپی سیلین + کوتریموکسازول وریدی                     د(   گان سیکلو

 وپاتی صحیح است به استثناء: رتمام موارد زیر در مورد آنالژزیک نف -61

 الف( معموال در هنگام تظاهرات بالینی اندازه کلیه ها طبیعی است 

 ب( معموال شدت آنمی در این بیماران نسبت به سایر علل خفیف تر است 

 حیط کلیه گاه ناهمواراست مگاه کلسیفیکاسیون در ناحیه پا پیالدیده شده و CTScanج( در 

  وز پاپی شایع تر استرد( در مصرف همزمان با الکل نک

 : به جزءدر همه موارد زیر انجام دیالیز صفاقی کنتراندیکاسیون نسبی دارد  - -62

 ساله با چاقی تنه ای 38زن  -الف

 ساله با آنمی شدید 27مرد -ب

 ساله با رتینوپاتی پیشرفته 65مرد  -ج

 بیمار بدون فانکشن باقیمانده کلیه -د
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 39دیزوری مراجعه نموده است .در معاینه تب تب ولرز وتهوع واستفراغ و ماه پس از زایمان با عالئم 1ای  ساله 38خانم  -63

      BuN=95  cr1.4   28888کوسیتوز وسمت راست دارد .در آزمایشات  انجام شده ل CVAدرجه وتندرنس در 

 U/A:WBC (many)                   ودر ادرار

U/C :Negatire                                    

 مل ترین تشخیص کدام است ؟محت

 حاد  cystitisب(                                نفریک  یالف( آبسه پر

 septicد( آمبولی                                ج( پیلونفریت آمفیزماتو

قبل می باشد اما کاردیت ،تحت درمان با آمپی سیلین +جنتامایسین از دو هفته ندو ساله ای که جهت درمان آ 58آقای  -64

  کماکان عالئم بالینی وتب بیمار ادامه دارد در آزمایشات انجام شده 

PH: 7.25              Hco3:20            Pco2: 3 5mmldg                                                     

BUN28                  creat2.6                                                                                     

Urire volume : 1500cc/g4h             urine Na: 45 me4/L                                           

 کدام است ؟ ARFعلت محتمل ترین 

 ب( نارسائی قلبی                               ر رالف( تهوع واستفراغ مک

 جنتامایسین   د( توکسیستی                                   ج( آمبولی شریان کلیه 

 ی وری T.Bبعمل آمده  ژسکوپی شده ودر الواوای که با سرفه مزمن مراجعه نموده است ،برونک ساله 68مرد  -65

 اثبات میگردد. بیمار از ضعف وبی حالی شاکی است در آزمایشات انجام شده 

Bs:95   Na:119                 K: 3.9          UNa: 50meq/L  UK:30meq/L  

Cr=1  BuN=13  TsH:3.9                                

  کدام است؟محتمل ترین علت ضعف وبی حالی ناشی از

 ADHب( سندرم ترشح نابجای                              نمک  الف ( افزایش دفع

 T.Bد( آدیسون ثانویه به                 ج( مصرف زیاد آب بدون الکترولیت 

 پاتی ناشی از مسکن نیست ؟ نفرو کدامیک از موارد زیر به نفع خود-66
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 به علت اختالل در تغلیظ داشته باشند  وریپلی االف( بیماران می توانند 

 ب( بیماران مستعد بد خیمی های ارواپیتلیال هستند

 سیون پاپیلری هستندفیکاج( بیماران دارای کلیه های کوچک همراه با کلسی

 د( اختالل عملکرد توبولی پروگزیمال همراه با واکئولیزاسیون از ویژگی آن است 

 ای کلسیمی تحت بررسی قرار گرفته است ویافته های زیر به دست آمده استساله به علت سنگه 13پسر بچه  -67

K=2/8               Cl=112                     Hco3= 16 Na=138                    

BUN=10               crt=0/6                      Ca=10                      P=5     

PTH( UP TO 65H)=80                      U/A=SG=1020               UPH=6       

                     PRO=Trace                  Blood=+1       

RBC=10-12                        phosphate  Amorphi:few                                        

 کدامیک از درمانهای زیر را توصیه می کنید؟

 ب( ستیرات پتاسیم + کلرید پتاسیم خوراکی                               B6الف( بیکربنات سدیم + ویتامین 

 د( سیترات پتاسیم + آلوپورینول                               Dج( بی کربنات سدیم + ویتامین 

ماه قبل دارد اخیرا به علت تب  5ابقه پیوند کلیه سساله با نارسایی حاد کلیه وفشار خون مراجعه نموده است  58خانم  -60

 بستری شده است وتحت درمان دارویی قرار گرفته است به جز ادم یافته مثبتی ندارد آزمایشات بیمار عبارت است از 

BUN=100                   U/A        pro-, RBC=1-2          WBC=4-6   

Crt=6             Na=132      K=3               mg=1/2      

 محتمل ترین علت نارسایی کلیه چیست ؟

 ب( کوتریموکسازول                              الف( وانکوماسین 

 د( آسیکیوویر                               ج( جنتامایسین 

علت بی اختیاری ادرار سوند ثابت ادراری دارد در آزمایش کامل ادرار  ماه قبل به 7از  CVAساله با سابقه  78مرد  -69

داشته است تمامی اقدامات زیر را 18^5بیشتر از  رار سودوموناس با کولونی کانت ری دارد در کشت ادوپیوری وباکتری ا

 توصیه می کنید به جز ؟

 یاکاتترازسیون  متناوب Bagالف( استفاده از کاندوم 
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 ب( پیگیری از نظر بروز عالئم بالینی عفونت 

 ج( خارج کردن سوند ثابت ادراری 

 د( تجویز آنتی بیوتیک برای جلوگیری از پیلونفریت 

مورد بررسی قرار می گیرد در آزمایشات نتایج زیر به دست آمده است کدامیک از موارد  HTNساله به علت  33آقای  -78

 زیر 

 کمتر محتمل است ؟

Na=138                  K =4/3                        Hco3=32          UK=45 

 آلدوسترونسیم هیپرب(                               سیلنالف( هیپرتاسیون اسا

 د( رنوواسکوالرهیپرتاسینون                                        ج( سندرم لیدل

است هیچ نکته  00/128احساس ضعف وخستگی به شما مراجعه نموده است فشار خون او ساله باشکایت  32خانم  -71

 مثبت دیگری در شرح حال ومعاینه بالینی بیمار وجود ندارد چه علتی مطرح می باشد ؟

Na=139       K=2/8           Hco3=38              UNa=28                UK=38          UCl=8 

 ب( سوء مصرف دیورتیک ها                                                 الف( بارتر   

 ج( سوء مصرف موارد مسهل                             د( استفراغ پنهانی با منشا روانی 

 ?کدامیک از عوارض زیر مریوط به سیرولیموس می باشد -72

 الف( ریزش مو                  ب( هیپرلیپدمی 

 هیرسوتیسم               د( بیمار لنفوپرولیفرایتو بعد از پیوندج( 

 دچار تب ولرز وعفونت ادراری گردیده است کدام نوع درمان درست است ؟ ADPKDساله به سابقه  55آقای  -73

 هفته درمان با سفکسیم  4ب(                  هفته درمان با سیپروفلوکسین  3الف( 

 هفته درمان با کلرام فنی کل  2د(                  وتری موکسازول هفته درمان با ک 6ج( 

 وتب وهماچوری مراجعه کرده است آزمایشات بیمار به قرار زیر است  CVATساله با درد پهلوی چپ  35خانم  -74

BUN=30                                       CBC=     WBC=17800            Plt=156000 

Crt=0/8                                   Hb=10                                 
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U/A=pro+3             RBC=10-12            Blood  +2                  WBC=4-5   U/C=Negative                

 کدامیک از موارد زیر به تشخیص کمک می کند .

 اسکن بدون کنترات  CTب( اسپرال                              الف( سونوگرافی از کلیه ها     

 آنژیوگرافی عروق کلیه CTج( بیوپسی کلیه                                              د( 

 نادرست است ؟در مورد نفروپاتی دیابتی کدام مورد  -75

 سال به نارسایی کلیوی می رسند  18-5بیماران در عرض  %58الف( 

 برسندESRDسال طول می کشد تا مرحله  22-02( معموال ب

 یا رسوب خطی نمایان است Igmرسوب غیر اختصاصی  انس ج( در بررسی ایمونوفلئورس

 ارتباط ضعیفی با وجود یا عدم وجود نفروپاتی دارد   GBMد( در برسی پاتولوژی ضخیم شدن 

وضعف پیشرونده به شما  New-Onsetبا شکایت کمر درد  ساله با سابقه استئوآرتریت وهیپرتانسیون 72خانم  -77

 اندامهای  +2وادم  L4-L5تندرنس در فقرات کمری  Paleملتحمه  32/072مراجعه کرده است در معاینات فشار خون 

                    Hb=6.2  creat=4.8mg/dlتحتانی دارد آزمایشات 

Urine  Electrophoresis:(6.5gr Albumin& 1.2gr Monoclonal^ light Chain) 

در بیوپسی کلیه وبررسی میکروسکوپ نوری ،ضایعات ندولر در گلومرول دارد .در میکروسکوپ الکترونی رسوبات گرانولی در 

روی غشاء پایه ودر ندول های گلومرولی دیده می شود هیچ نوع فیبریلی در پاتولوژی در میکروسکوپ الکترونیکی مشخص 

 ت گرفتاری کلیه بیمار کدام است ؟نشد محتمل ترین عل

  Myeloma cast nephropathyالف( آتریولونفرواسکلروز هیپرتانسیو                      ب(

 ج( آمیلوئید وزیس کلیوی                                   د( بیماری رسوب زنجیره سبک ایمونوگلبولین 

ک هفته قبل مراجعه کرده است یک روز قبل از مراجعه هماچوری ساله با ادم پیشرونده صورت از ی 43آقای  -77

هفته قبل می دهد در حال حاضر تب ندارد فشار خون  2ماکروسکوپی داشته سابقه عفونت دستگاه تنفسی فوقانی را از 

 میلی متر جیوه است در آزمایشات : 95/158

Creat=1.8 mg/dl                      Alb=3.2 g/dl                     K=5.7 meq/l                     C3=Decreased 

C4=normal              CH50=Decreased                        P-ANCA=weakly positive     

U/A=pro2+, RBC80-100/hpf, WBC5/7/hpf                        
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پلی مورفو نوکئر ورسوبات ساب اندوتلیال وساب اپی تلیال داشته واز در پاتولوژی هیپرسلوالریتی مزانژیال انفیلتراسیون  

 گلومرول دارای کرسنت سلولی است جهت این بیمار کدام درمان ارانتخاب می کنید؟ 3گلومرول ، 16مجموع 

  ACEI/ARBالف( لوب دیورتیک                             ب( 

    د( سیکلوسپورین خوراکی ج( پالس متیل پردنیزولون                   

 ماتولوژیه  سئواالت

 کدامیک از گزینه ها با فرد منطبق است ؟  Sickle-Betazero thalassemiaدر خود با -70

  Hb=14         mcv=85             Hbs=40%         HbA=60%الف( 

   Hb=7       mcv=60       Hbs=90%          HbA=0     HbF=10%ب( 

 Hb=8        Mcv=80         Hbs=85%     HbA=0          HbF=15%ج( 

         Hb=12        mcv=70     Hbs=60%        HbA=40%د( 

 و Hb=6سل به علت درد قفسه سینه مراجعه کرده است در آزمایشات  لساله با سابقه آنمی سیک 38آقای  -79

O2  sat=75%  دارد کدام اقدام را انجام می دهید ؟ 

 الف( تجویز خون وترخیص بیمار                         ب( تجویز خون وبستری کردن بیمار

 وتجویز خون  02اورژانس                  د( تجویز  exchange.Transfusionج( 

  small.lymphocysteست در پاتولوژی مراجعه کرده ا  IIIB   stageتعدد با مساله با لنف نود  68خانم  -08

  IHC +         CD20 - CD38       CD23-    CD5+     - CD10دیده شده است در 

 در کدام تشخیص جهت بیمار مطرح است ؟

 سل لنفوما  B ژلنفوما                                       ب( دیفیوز الر الرالف( فولیکو

 مالت لنفوماسل لنفوما                                     د(  منتلج( 

 نرمال است توده  WBCتحت بررسی است شمارش پالکت و   Hb=20go/dLساله غیر سیگاری به دلیل  58آقای  -01

RBC  افزایش یافته دارد . اریتروپوئتینوسطحO2 sat زیر در مورد بیمار فوق در  اکسی متری وهمه  اقداماتلس در پا

 اولویت است بجز ؟

 الف( سونوگرافی کلیه                                 ب( سی تی اسکن لگن 

 مغز استخوان  BXد( آسپیراسیون و                 o2به   Hb  affinityج( اندازه گیری 

 تر است ؟بد( AMLلوسمی )ی زیر پروگنوز ومزمودر صورت وجود کدام یک از یافته های گرو -02

 inv(16)ب(                                  t(15,17)الف( 
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 t( 8.21)د(                                       t(6.9)ج(   

 لکوسیتوز CBCمگالی تحت بررسی قرار گرفت در وه واسپلنزساله با سابقه لنفادنوپاتی ژنرالی 48بیمار آقای  -03

دارد کدام روش درمانی زیر  CD5+یت سدارد لنفو  Hb=8gr/dLهزار و 68یت ،پالکت سلنفو %95ارجحیت با  08888

 دارد؟ بهبودی کامل بیشتری

 نیزولون خوراکی دوپر کرامبوسیل الف( فلودارابین تزریقی                                ب( 

 خوراکی       سفامیدسیکلوفکریستین                 د( وین ید مج( سیلکو فسفا

 ؟ قبل تزریق خون توصیه می کنیداگر به دلیلی نیازمند تزریقی خون به فرد از خواهر یا برادر بیمار باشیم چه اقدامی را  -04

 ب( دادن اشعه به خون قبل تزریق                             الف( تهیه فیلتر کاهنده لکوسیت                

 د( تجویز هیدروکوتیزون قبل از تزریق خون                  ج( تزریق خون به روش معمول بدون اقدام قبلی خاص 

 در آنمی بیماری مزمن کدام مورد مشاهده نمی شود ؟ -05

 رین  گلبول قرمز فیب( افزایش پورتوپور                                 الف( آهن افزایش یافته است 

 %15-28د( اشباع ترانسفرین                                         تیوهیپوپرولیفرا استخوان ج( مغز

 سال قبل مراجعه کرده است سیتوژنتیک  5وآنمی مقاوم به درمان های معمول از  گالیساله با اسپنوم 58خانم  -06

 است کدام درمان را انتخاب می کنید ؟ q- 5بیمار 

  3+7ا لید ومید     ج( پیوند سلول ریشه ای              د( رژیم نب( ل     الف( آرسینک       

 یتروهزار در میکرول 988ورا چگونه از ترومبوز جلوگیری می شود پالکت  تمی ساله با تشخیص پلی سی 65در آقای -07

 لیتر دارد ؟ گرم در دسی  19موگلوبین ه

 می اورژانسی واسپنکتالف( پالکت فرز                         ب( 

 ج( آسپیرین                              د( فلبوتومی تاهموگلوبین به چهارده گرم در دسی لیتر برسد

ی شدید مراجعه کرده است وبا بیوپسی انجام شده تشخیص آنمی آپالستیک نساله که با پان سیتوپ 19بیمار خانم  -09

 ا این تشخیص سازگار است ؟گذاشته شده است .کدام یک از موارد زیر ب

 الف( گلبول های قرمز میکروستیک در گستره خون محیطی دیده می شود

 ب( گلبول قرمز هسته دار در گستره خون محیطی دیده می شود

 گا کاریوسیت در نمونه مغز استخوان دیده می شودمج( میکرو

 یت وپالسماسل تشکیل شده است سد( سلول های مغز استخوان عمدتا از لنفو
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تزریق خون داشته است به علت تنگی نفس بستری شده  هی اگساله ای با سابقه آنمی سیکل سل که سابقا  22مرد  -98

 روز بعد  7دوواحد پک سل دریافت کرده است که عالئم بیمار بهتر شده است .  Hb=8/5 gr/dLاست در زمان بستری با 

 :گی دوباره بررسی شده است که آزمایشات به شرح زیراست بیمار به علت تشدید خست

Hb=5gr/dL                mcv=101              plt=150000              Retic=1%            

 راتوصیه می کنید؟کدام اقدام 

    B12ب( بررسی سطح                              الف( آسپیراسیون مغز استخوان 

 ه است واقدام بیشتری الزم نیست ید( عالئم فوق با بیماری قابل توج               کومبس وغربالگری آنتی بادی  ستج( ت

شود به جز تزریق واکسن پنوموکوک قبل از عمل  ر است اسپلنکتومی ساله ای به علت اسفروستیوزارثی قرا 10آقای  -91

 ؟کدام یک از توصیه های زیر برای ایشان مناسب است 

 نوبت  4سال پس از عمل تکرار شود تا  5الف( تجویز واکسن پنوموکوک هر

 سال پس از عمل  5هر نزاب( تجویز واکسن انفوال

 سالگی  25ج( تجویز پنی سیلین عضالنی هر ماه تا 

 یا مننژیتیدیس  نیسریاد( تجویز واکسن 

 ا افزایش آنزیمهای کبدی وزردی تحت درمان است .ساله که به علت آدنوکارسینوم متاستاتیک معده ب 68بیمار آقای  -92

  در آزمایشات انجام شده 

AST=85                               D Dimers  +                  

  =Alt=90           FDP افزایش یافته

AIp=560                 Hb=8           plt=60000                  WBC=10000         

PT=18                  PTT=45                                         

 ژن نرمال گزارش شده است عالوه بر درمان بیماری زمینه ای اقدام مناسب کدام است ؟رینوبوسطح فی

 ب( تجویز هپارین با دوز کم                                   کت واحد پال 18الف( تجویز 

 نگزامیک د( تجویز روزانه اسید ترا                                                  EACAج( تجویز 

 والریتی وبقیه آن لس%28ساله که با پان سیتونی مراجعه کرده است مغز استخوان انجام شده که کمتر ار  38در آقای -93
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 ی شود؟پوشانده شده است کدام درمان باعث بهبودی بیماری م ربیچ بافت با 

  R-CHOP ژیم ب( شیمی درمانی بار                      سیکلوسپورینالف( 

  ToTal  body   Irridationج( پرونیزولون با دوز باال                  د( 

 مورد می باشد؟پیگیری پاسخ به درمان در فقر آهن طی درمان کدام  -94

 الف( کنترل شمارش رتیکولوسیت هفته ی دوم درمان 

 ب( کنترل فریتین ماه اول درمان 

 free erythrocyte protoporphyrin (FEP)ج( کنترل 

  Transferin  Receptor proteinد( کنترل 

وکلونال وجود دارد نم ءورز با جزفمراجعه کرده است در آزمایشات بیمار الکترو البا   ESRساله با آنمی و 65آقای  -95

 بیمار چه دیده می شود؟ IHCدیده می شود در  punch outبیمار ضایعات  SKallباال است در   IgGایمونوالکترونورز 

 مثبت  CD20       CD19الف( 

 مثبت   CD5           CD3ب( 

 CD 38        38 CDج(

 مثبت  DBA44د( 

 سئواالت قلب

شده است مراجعه کرده  PNDماه قبل که از یک هفته قبل دچار ارتوپنه و 3پیشرونده از ساله با تنگی نفس  34خانم -96

در کانون  II/vI کلیسیستول فدر قواعد هر دو ریه و سو  Fineralsدارد   HR:110و     BP:105/70است در معاینه 

ست .در صورت تشخیص پری پارتوم ماه قبل فرزند سوم خود را زایمان کرده ا 6ال نیز سمع می شود در سابقه حدود میتر

 صحیح نمی باشد ؟کاردیومیوپاتی ،کدامیک از گزینه های زیر 

 الف( مولتی پاریتی یکی از ریسک فاکتورهای این بیمار یست 

 ماه اول پس از زایمان شایعتر است  6ب( در سه ماهه دوم وسوم بارداری و

 ج( حاملگی دوقلو از ریسک فاکتورهای ایجاد این بیماری است 

 د( افزایش سیگنالهای آنتی آنژیوژنیک ،یکی از مکانیسم های ایجاد کننده این بیماری است 

 نیست ؟   beck،کدامیک از موارد زیر جزو کراتیریای  تامپونادبا در بیمار -97
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 ب( پالس پارادوکس          الف( هایپوتنشن                              

                Absent  Heart  Soundج( 

  Absent  Y descent  , prominent  X descent     با JVPد( افزایش 

 ؟گزینه صحیح را انتخاب کنید DVTدر مورد مدت زمان درمان ضد انعقاد در بیمار  -90

 ماه درمان کافی است  6دنبال تروما ، در وریدهای اندام فوقانی  به   DVTالف( در 

 وارفارین ماه درمان  3-6بدنبال مسافرت هوایی طوالنی در وریدهای پروگزیمال  اندام تحتانی ،  DVTب( در 

 توصیه می شود 

 به همراه وارفارین به مدت نامحدود توصیه می شود LMWH،درمان با  DVTج( در بیمار با کانسرو 

بدون وارفارین به مدت نامحدود یا تا زمان بر طرف شدن کانسر ،توصیه می  LMWH،درمان با  DVTد( در بیمار با کانسرو

 شود 

 ،دیابتی وبا سابقه بیماری اسکیمیک عروق کرونر واستروک که با لنگش متناوب   smokerساله ، 51آقای  -99

 در ناحیه ساق پای راست مراجعه کرده است ،کدام عامل پاتولوژیک محتمل تر است ؟

 الزیپ الف( بیماری برگر                      ب( فیبروماسکوالر دیس

 ج( اترواسکلروز                         د( اتروآمبولی 

ز روز قبل ،مراجعه کرده است .در نوار قلب ساله مصرف سیگار وسرفه وتنگی نفس ا 68ساله با سابقه  75قای آ -188

 RVانکشن فاودیس  RVوبزرگی متوسط  LVEF:60%دارد . در اکو  v1-v4در لیدهای  T.invertتاکیکاردی سینوسی و

این بیمار صحیح  managementمیلی متر جیوه است . کدام گزینه به عنوان اقدام بهتر در  70نیز  PAPمشهود است . 

 است ؟

 برای بیمار شروع شود  COPD  exacerbationاست ودرمان  COPDباالی بیمار ناشی از  PAPالف( 

 مشکالت کرونر به عنوان اولین قدم توصیه می شود  R/Oوب( بررسی آنژیوگرافی 

 آمبولی ریه توصیه می شود  R/Oآنژیوگرافی ریه برای  CTج( 

 توصیه می شود  IVد( درمان آنتی بیوتیک 

دارو شروع کدام یک از داروهای زیر   LVEF=35%ریوگرافی  کارکه دراکو FCIIساله با تنگی نفس  58 بیمار آقای -181

 باعث بدتر شدن عالئم نامبرده می شود؟

  metforminالف( 

 SotaloLب( 

 Anti-TNF antibodies ج(

 صحیح است  2و3د( مورد 

  BP=180/100سال قبل که با سردرد مراجعه نموده است  3ساله که با سابقه فشارخون از  22بیمار آقای  -023
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 بیمار دیده نمیشود؟ CXRدارد ودر معاینه در قسمت لترال قفسه سینه سوفل مداوم شنیده می شود .کدام یافته در 

  sign 3الف( 

 ب( کاردیومگالی 

  4و2در قسمت فوقانی دنده  rib notchingج(   

 3و2در قسمت تحتانی دنده   rib notchingد( 

در کانون آئورت  IV/VI (7/4)ساله که سابقه سنکوپ را یک هفته قبل میدهد در معاینه سوفل  72بیمار آقای  -022

 ندارد ؟ AVR دارد در چه موردی نامبرده اند یکا سیون 

 1cmالف( سطح دریچه کمتر از 

 LVEF=60%و  AVG=60ب( 

 LVEF=60%و  AVG=30ج( 

 40mmبا آئورت   AVG=60د( 

 در مورد تنفس شین استوک کدام مورد صحیح نیست ؟ -024

 الف( تنفس شین استوک در نیمی از بیماران با نارسایی شدید قلبی دیده می شود 

 شریانی ایجاد می شود  PCO2ب( به دلیل کاهش حساسیت مرکز تنفسی به 

 ج( فازهای هیپرونتیالسیون وهیپوکاپنی در بیمار وجود دارد 

 شریانی کاهش یافته است  PO2د( حساسیت مرکز تنفسی به 

 در مورد تنگی دریچه تریکوسپید کدام مورد صحیح نمی باشد ؟ -023

 دیده می شود رال بیماران با تنگی شدید میت % 3-02الف( در 

 ب( در مردان شایعتر از زنان است 

 ( عمدتا علت آن روماتیسمال است ج

 د( تنگی دریچه تریکوسپید ایزوله نادر است 

دارد در کدام مورد زیر شروع اسپرنوالکتون  LVEF=35%که در اکو FCIIIساله با تنگی نفس  72بیمار آقای  -027

 توصیه می شود ؟

   < 3/3crالف( 

 K  <3ب( 

 ریل پج( شروع همزمان کاپتو

http://kosarhos.semums.ac.ir/


 

  مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان 

 GFR >22د( 

 غلط می باشد؟در مورد نشان گرهای سرمی در طی سکته قلبی حاد کدام یک  -027

 باط خوبی دارد تالف( حداکثر پروتئین آزادشده با اندازه ناحیه انفارکتوس ار

 ب( میزان کل پروتئین آزاد شده با اندازه ناحیه انفوکارکتوس ارتباط دارد 

دتر حاصل وسبب می شود حداکثر سطح سرمی ز،زود هنگام  PCIج( باز شدن مجدد رگ مسدود شده توسط دارو یا 

 شود

  مربوط به میوگلوبین می باشد سطح سرمی زودترین زمان بروز ورسیدن به حداکثرد( 

 است بجز؟در مورد تست ورزش در تمام حاالت وشرایط زیر وقوع مثبت کاذب شایع تر  -021

 ساز رب( زنان قبل از یائسگی بدون عوامل خط                   سال بدون عالمت  42الف( مردان زیر 

 د( مصرف دیگوکسین                    (LCX)کس لج( تنگی در شریان سیرکومف

 ساله مبتال به دیابت وفشار خون باال بعلت درد سینه تحت بررسی با تست ورزش قرار می گیرد  72بیمار آقای  -023

 قطع گردد بجز ؟تمام شرایط زیر می بایست تست ورزش در

 ب( تنگی نفس                                            الف( وقوع تاکی کاردی بطنی 

 میلی متر 0بیش از  STد( افت قطعه            میلی متر در فشار خون سیستولیک 02ج( افت بیش از 

 33اکوکاردیوگرافی کسر جهش بیمار  سال قبل در بررسی 02قدامی وسیع در  MIساله با سابقه  72بیمار خانم  -002

 هستند بجز ؟ید فتمام روش های زیر م )viability(درصد می باشد جهت اثبات وبررسی میزان زنده بودن میوکارد 

 ب( اکوکاردیوگرافی از راه مری                              الف( استرس اکوکاردیوگرافی 

 یم لتا د( اسکن                                                    اسکن PETج( 

 کرونر بصورتصدری نا پایدار در تمام شرایط زیر نیازمند آنژیوگرافی  ساله مبتال به آنژین 72مار خانم بی -000

 بجز ؟اورژانس می باشد 

 ب( کاهش فشار خون                               ین مثبتنوپالف( ترو

 د( تاکی کاردی بطنی ناپایدار                    ماه قبل  2در  PCIج( سابقه 

شده است کدام ترکیب دارویی  لپروگزیما DVTساله که با سابقه کانسر که تحت درمان می باشد دچار 36بیمارخانم  -003

 جهت بیمار مناسب ترین می باشد ؟

 ماه  3-6الف( انوکساپرین بمدت 

 ماه  3-6ب( انوکساپرین یک هفته ووارفارین بمدت 
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 ماه  3روز وارفارین  5ج( انوکساپرین 

 ماه ادامه میدهیم  3د( از ابتداوارفارین شروع می کنیم و

 سئواالت ریه

سالگی  48ساله ای به علت تنگی نفس حین ورزش مراجعه می کند سابقه مصرف سیگار ندارد برادر وی در  45مرد -113

  CXRدر  هستندمافل  در سمع ارسائی مزمن تنفسی شده است .ودر معاینه بیمار تاکی پنه داشته وصداهای ریوی دچار ن

 انتظار دارید؟ PFTبوده وعروق ریوی در قسمت محیطی کاهش یافته است .کدامیک از یافته های زیر را در  Flatدیافراگم 

 Diffusing  capacityب( افزایش                                ریه ها Elasticrecoilالف( کاهش 

  Function  Residual capacityد( کاهش              vital capacityبه همراه کاهش TLC ج( کاهش 

 میانی ریه راست دیده  بدر لو cm 1ساله ای به صورت اتفاقی یک ندول حدود  48در گرافی انجام شده از مرد  -114

کسیفیکا انجام شده ضایعه فوق بدون  CTنداشته است در  CXRشده است بیمار سابقه مصرف سیگار ندارد واز قبل نیز 

 سیون وبا حدود مشخص می باشد. اقدام بعدی جهت بیمار کدام است ؟

  (video-assisted Thoracoscopic  surgurg)الف( 

  serial  high resolution cTب( 

 د( نیاز به اقدام خاصی ندارد                                     FNAج( 

سال اشتغال داشته ودر حال حاضر به علت تنگی نفس مراجعه  15در گرافی سینه کارگر کشتی سازی که به مدت  -115

ه در سطح پلور دیافراگم فیکرده است افیوژن پلورسمت چپ مشاهده شده است ضایعه پارانشیمال ندارد وپالک های کلس

 والترال دیده می شود .در مورد افیوژن جنب دراین بیمار کدام گزینه صحیح است ؟ 

 الف( خونی بودن مایع جنب احتمال خوش خیم بودن افیوژن را رد می کند 

 ب( افیوژن همراه با تومور بدخیم همیشه با انحراف ساختمان های مدیاستن به سمت مقابل همراه است 

 افیوژن خوش خیم جنب ممکن است به طور خود به خودی از بین برود ج(

 پلور همراه است می ک مایع جنب روش قطعی تشخیص بدخیید( بررسی سیتولوژِ

 ساله که به علت غرق شدگی دچار تاکی پنه وهایپوکسی شده وبه بیمارستان اعزام شده است  68بیمار آقای  -116

 ن آلوئوالر دوطرفه دیده شد .در مورد پاتوفیزیولوژی ضایعه فوق کدام مورد صحیحلتراسیوفدر گرافی انجام شده ان
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 نمی باشد ؟

 یل زیاد در آلوئول ها فورتالف( تجمع مایع با نو

 ب( تجمع مایع با پروتئین باال در آلوئول ها

 افت ریه بج( ایجاد میکروترومبوس در

 نت با عملکرد طبیعی آن کتاد( کاهش میزان سورفا 

قه عفونت مکررریوی را از چندین سال بساله که به علت سرفه وخلط چرکی مراجعه کرده ایت سا 18بیمار پسر بچه  -117

 یالتوروآنتی بیوتیک بوده است با توجه به بیماری زمینه ای کدام گزینه دقبل می دهد که تحت درمان با برونکو

 صحیح می باشد ؟

 می شوند  ABPAژیلوس در خلط دچار رت وجود آسپدرصد از این بیماران به عل 58الف( حدود 

 ب( برونشکتازی در این بیماری اغلب در لوب میانی ریه دیده می شود 

 حجم باقی مانده به ظرفیت تام ریوی است . نسبت ج( نخستین تغییر غیر طبیعی کار کرد ریوی در این بیمار ان کاهش 

 رکلوزیس نادر است د( در این بیماران ابتال به مایکو باکتریوم توب

شده است ودر حال حاضر به علت تنگی نفس  CABGکه هفته قبل   CADساله با سابقه دیابت و 58بیمار آقای  -110

 لاخصوصا در حالت خوابیده مراجعه کرده است به جز ارتوپنه بیمار عالمت دیگری ندارد در گرافی انجام شده پلور

 کننده پلورال افیوژن کدام گزینه صحیح است ؟ افیوژن مشهود است با توجه به علت ایجاد

 الف( افیوژن ایجاد شده اغلب خونی می باشد

 یت های کوچک است سب( افیوژن اغلب حاوی لنفو

 ج( به توراسنتز درمانی به خوبی پاسخ نمی دهد وتمایل به عود دارد 

 د( اغلب افیوژن در سمت راست دیده می شود

 انجام شده  CTماه قبل مراجعه کرده است در  2علت سرفه خشک از  ساله که به 48بیمار خانم  -119

PrebronchiaL  Thickening 

ground  glass  opacitg 

Bilatnal  hilar  adenopathg  

 رویت شد با توجه به تشخیص احتمالی ،کدام  مورد زیر اندیکاسیون درمان می باشد ؟ 
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 ماه  6سریال هر  PFTدرصد در  5حدود  TLCالف( افت 

 بیماری  Stage 2ب( بیمار بدون عالمت در 

 ج( تست غیر طبیعی کبدی 

 هایپر کلسیوری د( 

 نمی باشد ؟ ABPAکدام یک از موارد زیر جزء ومعیارهای تشخیص ماژور  -128

 ب( برونشکتازی مرکزی                        عدد در میکرولیتر 1888وزینوفیلی بیش از ئالف( ا

 یلوس فومیگاتوس از خلط ژآسپ کشت مثبت د(                                                         ارتشاحات ریوی  ج(

که به علت تب ،تنگی نفس ژن رخانه دار بدون بیماری زمینه ای وسابقه عفونت وتماس با آلساله  38بیمار خانم  -121

 HRCTروز قبل مراجعه کرده است در گرافی انجام شده ارتشاحات دو طرفه ریوی مشهود است .در  5پیشرونده از حدود 

توبه شده وتحت ونتیالسیون مکانیکی قرار نکسی شدید بیمار ایودوطرفه دیده شد. به علت هایپ  Ground glansضایعه 

 ر کدام تشخیص مطرح است ؟الئم بیماگرفت با توجه به ع

 ) سندرم هامان ریج ( ب( پنومونی حاد بینابینی                           پالسمانی منتشر یکوالف( پنومونی ما

  (acute HP)د( پنومونی حاد افزایش حساسیت                                   ج( پنومونی حاد ائوزینوفیلیک 

نوگرافی مبه علت خواب آلودگی وچرت زدن در طول روز مراجعه کرده است در پلی سو CHF ساله با سابقه 58مرد  -122

  po2=55انجام شده وقفه تنفسی متعدد بدون تالش تنفسی همزمان مشاهده می شود در بررسی گازهای خون شریانی 

pco2=60 حین آپنه وجود دارد.کدام تشخیص جهت بیمار مطرح است ؟ 

 Obstructive  Hypoventilation Syndrالف( 

  Obstructive Sleep apneaب( 

   CentraL Sleep apneaج( 

 Narcolepsyد( 

ساله با سابقه آسم مراجعه کرده است وی از حمالت سرفه وتنگی نفس در فعالیت مختصر وحمالت مکرر  38آقای -123

مورد انتظار است کدام گزینه جهت درمان  FEV1=35%یرومتری پراسدتنگی نفس شبانه از حدود یکماه قبل شکایت دارد .

 بیمار ارحج است ؟

 + تئوفیلین  LABAالف( استروئید استنشاقی با دوز متوسط +
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 + پردنیزولون  LABAب( استروئید استنشاقی با دوز باال + 

  omalizumab+ پردنیزولون+  LABAج( استروئید استنشاقی با دوز باال + 

 + پردنیزولون  LABAمتوسط + د( استروئید استنشاقی با دوز

 همه موارد زیر از تظاهرات ریوی بیماری لوپوس می باشد بجز ؟ -124

 یش رونده ریوی پالف( پلوریت                               ب( فیبروز 

 (shrinkage.lung.syndromن دیافراگم با کاهش حجم ریوی ) شج( خونریزی ریوی                        د( دیس فانک

ماه قبل دچار تنگی  0ساله با تنگی نفس فعالیتی بدنبال تب مراجعه کرده است بیمار ذکر می کند از حدود  48خانم  -125

نفس فعالیتی شده است سابقه مصرف  سیگار ندارد در معاینه ریه کراکل های پراکنده  دارددردست کالبینگ ندارد در 

HRCT  ،honeycombing        دیده نمی شود کدام بیماری بیشتر مطرح است ؟ 

 DIP      Desquamative.interstitiaL .pneamoniaالف( سندرم هامان ریچ                            ب( 

      )  NSTP.interstitioL.  pneomonia )    non.Specificج( 

 ( ( IPF     idiopathic  pulmonary.fibrosisد( 

ماه قبل مراجعه کرده است در گرافی انجام شده ندول در قسمت فوقانی  3ساله بدلیل سرفه وتنگی نفس از  48آقای  -126

 ریه ها وجود دارد کدام یک از بیماریهای زیر کمتر مطرح می شود ؟

  یوسیتوزیس سلول النگرهانس ریویتب( هیس                                        الف( سارکوئیدوز 

 (copج( سیلیکوزیس                                             د(پنومونی سازمان یابنده کریپتوژنیک )

متذکر است در  3opack/yearساله بدلیل تنگی نفس وسرفه تحت بررسی است شرح حال مصرف سیگار   68آقای  -127

 ی پر هوایی شدید دارد ودراسپیرومتری انجام شده فمعاینه ریه کاهش صداهای تنفسی ودرگرا

                     FEV1/FVC =65%                FEV1=35%      DLCO=40%                  )کاهش یافته( 

 کدام نمودار مهم جریان زیر با یافته های بیمار تطابق دارد ؟
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 کزی کدام است ؟جمله غلط در مورد هیپوونتیال سیون مر-120

 ) گرادیان آلوئولی وآرتریال اکسیژن (      P( A-a) o2 افزایش الف(

 PAO2وکاهش     PACO2ب( افزایش 

 ج( اسیدوز تنفسی 

 د( نرمال بودن عکس قفسه سینه 

 های زیر را توصیه می کنید ؟ modeدر بیماری که جراحی قفسه سینه شده است کدامیک از  -129

 SIMVب(                                 assist control ventilationالف( 

 mode  Control د(                          Pressure Control Ventilationج( 

التور وصل میشود یونهایتا انتوبه وبه ونت  ARDSیدن مواد مخدر دچار شکیلوگرم بدنبال ک 68ساله ای با وزن  78مرد  -138

 به شرح زیر است : ABGدستگاه و.تنظیم 

Mode: Volume  control  

RR  30/min      po2=60mmHg                 FIo2=60% 

Pco2=33mmHg          TV=420                PH=7.4                    PEEP=6 cmH2o 

 قدم بعدی درمان ؟

   10cmH2oتا  PEEPب( افزایش                           %188به   Fio2    الف( افزایش

 600ccتا  TVد( افزایش                               در دقیقه  35تا  RRج( افزایش 
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  مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان 

سترس دیبه شما اطالع می دهد که بیمار دچار  ICUتحت تهویه به مکانیکی قرار دارد .پرستار  COPDبیماری بدلیل  -131

 می باشد.cm H2o 15 معادل   Expiratory Pauseگردیده .در بررسی انجام شده توسط شما  سیتنف

 تمام موارد زیر سبب کاهش این فشار می شود بجز ؟

 ب( کاهش حجم جاری                              F1o2   الف( افزایش در صد اکسیژن دمی )

 د( کاهش تعداد تنفس                                                            ج( افزایش زمان بازدم 

 در بیماری که بدلیل نارسایی تنفس تحت تهویه مکانیکی قرار دارد .پارامترهای دستگاه از این قرار است : -132

Flo2= 50     TV= 800cc   

P peak =34cm H2o    p plateau = 25cmHg 

 وفشار پالتو  55cmH2o سترس تنفسی می شود .یافته های جدید فشار پیک دیناگهان بیمار دچار تعریق و

26 cmH2o را نشان می دهد احتمال کدام عارضه زیر بیشتر است ؟ 

 ب( پنومونی                         الف( پنوموتوراکس 

 د( قرار گرفتن لوله تراشه در ریه راست         ج( ترشحات غلیظ در لوله تراشه 

 

 

 سئواالت گوارش

 پری سه که در سی تی اسکن دیورتیکولیت سیگموئید همراه با آب LLQبا شکایت تب ولرز ودرد  64بیمار آقای -133

 کولیک تشخیص داده شده است مراجعه کرده است بهترین اقدام درمانی کدام است ؟

 الف( ترخیص با آنتی بیوتیک خوراکی 

 ی وآنتی بیوتیک تزریقی وهیدراتاسیون بسترب( 

 ج( جراحی اورژانس 

 زیرگاید سونوگرافی  سه د( تخلیه آب

 حمالتی را هر   روز قبل مراجعه کرده است وی سابقه چنین 5ساله با شکایت تهوع واستفراغ از  20بیمار آقای  -134

 پی تی اسکن شکم امل آندوسکوپی وماه یکبار می دهد که به مدت یک هفته طول می کشد .بررسیها ش 3تا  2
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  مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان 

 مغز نرمال بوده است .وی سابقه میگرن را نیز می دهد بهترین تشخیص کدام است ؟ MRIولگن و

 bulimia nervosaالف( 

 Cyclic vomiting syndromeب( 

  malingeringج( 

 Functional  vomiting ( د

وسوزش سر دل شدید مراجعه کرده است ومانومتری امواج ساله با شکایت دیسفاژی ،رگورژیتاسیون  51مرد  -135

اسفنکتر تحتانی نرمال می باشد کدام اقدام در درمان  relaxationدیستال مری دیده نمی شود ولی  3/2سیم در لتپریستا

 بیمار فوق کمک کننده می باشد ؟

 الف( تغییر شیوه زندگی ،خوردن مایعات ،داروی کنترل اسید 

  Low dose TCAب( 

  calcium channel blocker ج( 

 LESجهت بررسی  EUSد( انجام 

 3تا 1یسفاژی وادینوفاژی وتب خفیف مراجعه کرده است .در آندوسکوپی وزیکولهای دساله با شکایت  38آقای  -136

 درنمونه برداری انجام شده میانی وتحتانی مری مشاهده می شود   3/1میلی متری در  

Multinucleated Jiant cells  

+ballooning degeneration  inclusion body     

 دیده می شود . اولین اقدام درمانی کدام می باشد ؟

 Fluconaz0Lالف( 

  Foscarnetب( 

 prednisolonج( 

 valacyclovirد( 

 ماه قبل همراه با نفخ عمدتا در شبها که با خوردن غذا بهتر می شود  3تر از سساله با شکایت درداپی گا 48آقای  -137
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قبل یبوست را نیز دکر می کند .عالئم بیمار با اجابت مزاج بهتر می شود تهوع واستفراغ وکاهش وزن نداشته است ماه  2از 

 ندارد .استامینوفن کدئین برای کاهش درد استفاده می کند.   NSAIDS.مصرف 

stoolAg  جهتH.PYlori   منفی بوده است . سابقه خانوادگی سرطان معده وکولون ندارد .اقدام مناسب بعدی کدام است

 ؟

   Colonoscopyب(                         EGDالف( 

 هفته  6حداقل برای  PPIج( سی تی اسکن شکم              د( 

ماه قبل مراجعه کرده است  6کیلوگرم از  28آبکی وکاهش وزن حدود ساله با شکایت اسهال مزمن  57بیمار آقای  -130

 جهت  stool،سالمونال وکمپیلوباکتر وشیگا منفی بوده است .آزمایش  E.coliجهت  stoolآزمایشات 

C.difftoxin  نیز منفی بوده است .بیوپسی از ایلئوم ،دئونوم وکولون یافته خاصی نداشته است .آزمایش خون جهت

 ماه گذشته  2اسکن شکم ولگن یافته خاصی نداشته است در  CTنیز نرمال بوده است . ,VIP  5_HIAA، ترینسگا

ادامه  مزاج عالئم افت فشار ودهیدراتاسیون  بار بستری شده است .علیرغم استفاده از لوپرامید وکاهش دفعات اجابت 3بیمار 

 دارد. +2رد سمع ریه نرمال می باشد .ادم اندام تحتانی برجسته دا  jvpبنظر می رسد و illداشته است . در معاینه 

  BP: 62/44  mmHgعالئم حیاتی بیمار 

T:37.1  و  PR: 113/min    کدام اقدام تشخیصی زیر را پیشنهاد می کنید؟ 

   Video capsule  endoscopyالف( 

  Octero  scanب( 

  Fecal elastaseج( 

 myocardial Biopsyد( 

 ساله باشکایت اسهال غیر خونی ونفخ در یکسال قبل بدون سابقه عمل جراحی مراجعه کرده است  26بیمار خانم  -139

 است تب ندارد .آزمایشات  stableبار دچار فارنژیت وسینوزیت شده است .عالئم حیاتی  6سال گذشته  3در طول 

 بیمار به شرح زیر می باشد .

WBC: 5000                  Hb: 10.1                 MCV: 111                 Ferritin: 100 

Folate:20            B12: 80( normal160-Sto)                                    

Cr=1                             bili: 1                 AST:47                           ALT:48            AIP:118 

 D2آندوسکوپی فوقانی نرمال بوده است ولی نمونه برداری از 

Villovs       shortening ,increased  intraepithelial         

Lymphocyte  and abscence of plasma cell                      را نشان می دهد . تشخیص کدام است 
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  Celiac   disease     الف( 

 small intestinal bacterial overgrowthب( 

  Common VariabLe  immunodefecieny CVIDج( 

   ZESد( 

 از مشخصات کانسر کولون با پیش آگهی بدتری همراه است .کدامیک  -148

 سانتی متر 5الف( اندازه تومور بیش از 

 باال   MSIب( 

   ulcerated tumorدر مقایسه با   polypoid Tumorج( 

   mucinous   histologyد( 

 ساله با شکایت اسهال مزمن بد بو مراجعه کرده است در آزمایش مدفوع 36آقای  -141

Na=45          K=-30              PH=5                    

 محتمل ترین علت کدام است .

  carbohydrate   malabsorptionالف( 

  carcinoid tumorب( 

 VIPد(                                IBSج( 

ساله ای است که با ضعف وبیحالی از سه هفته قبل مراجعه کرده است در معاینه نکته خاصی ندارد  30بیمار خانم -142

 .آزمایشات بیمار به شرح زیر است 

Hb=11.2              WBC=Normal          Cr=Normal               FBS=Normal   

AST=190                   ALT=160     ALP=270        T.BiI=1   mg/dL 

HBSAg=Negative                AnTi-HBC=Negative            GGT=88 

AntiHcv=Negative            ANA=NegaTive                     

ceruloplasmin=Normal               TG= Normal                  cholestrol= Normal 

serum protein electero phoresis = Normal                

 سونوگرافی کبد طبیعی است .کدامیک از اقدامات زیر را پیشنهاد می کنید ؟ 
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  HBV DNAب(                              HCV RNAالف( 

 Anti-TTGج( بیوپسی کبد                                د( 

اسکلرا اندکی ایکتریک ساله ای است که بعلت خستگی زودرس به شما مراجعه کرده است در معاینه  65بیمار آقای  -143

 می باشد آزمایشات بیمار به شرح زیر است .سونوگرافی کبدو طحال طبیعی است   paleنیز  حمه تلاست وم

WBC=64oo           Hb=10/5       mcv=102          PLt=190000 

AST=77          ALT= 38  ALP=210          T.Bil=3.8      D.Bil=0.2 

GGT= Normal               SI= Normal               TiBC= Normal                

LDH=600              FBS=90          TG=180           choL=130 

 کنید؟کدامیک از اقدامات زیر را پیشنهاد می 

 Anti-Hcv,         HBSAgالف( 

 ب( کولونوسکوپی 

 ج( بیوپسی کبد 

 serum folate & B12    LeveLد( 

ساله ای است که بعلت آسیت مراجعه کرده است در معاینه بجز آسیت .مشکل دیگری ندارد.آزمایشات  57بیمار آقای  -144

 بیمار به شرح زیر است 

WBC=3500             Plt= 90000           Hb=11     

AST=28             Alt=22   ALP=280          T.Bil=1  

PT=14.5          Alb=3.6                       

HBSAg=positive           HBeAg=Negatiue      

HBe  Ab= Positive                 Anti    HCV=Negative 

HBV DNA=200    Iu/mL    

 موارد زیر را پیشنها د می کنید ) عالوه بر اقدامات حمایتی ( کدامیک از 

  INF – PEGالف( تجویز 

  Tenofovirجویز ب( ت

 ج( بیوپسی کبد 

 سه ماه بعد LFT و HBVDNAد( 
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به دستش که روز قبل از مراجعه اتفاق افتاده است به شما مراجعه  HBVخانم پرستاری بعلت فرو رفتن سوزن آلوده به  -145

ذکر می کند برای وی آزمایشاتی در خواست می کنید که جواب  HBV هکرده است .وی سابقه واکسیناسیون را در کودکی علی

 آنها به شرح زیر است 

CBC= Normal               FBS=NL           Cr=NL                   

AST=35     ALT=40          Alp=290         T.Bil=4 mg/dl 

D.Bil=0.2            HBSAg=positive                          

Anti-HBC=positive                 HBe Ag=Negative     

HBe   Ab= positive               HBV   DNA=100  Iu/mL 

 وجیه آزمایشات بیمار صحیح است ؟تکدامیک از جمالت زیر در مورد  

 است  دهشحاد   Bالف( بیمار بدنبال فرو رفتن سوزن آلوده مبتال به هپاتیت 

 شده است  HBVب( بیمار بعلت تزریق واکسن دچار 

 مزمن فعال شده است  Bج( بیمار بعلت فرو رفتن سوزن آلوده مبتال به هپاتیت 

 است  Bد( بیمار ناقل هپاتیت 

وتب ولرز وزردی از یک روز قبل مراجعه کرده است بیمار سابقه   RUQساله ای است که با درد شدید 42بیمار آقای  -146

هیچگونه بیماری از قبل نداشته است والکل مصرف نمی کند در معاینه بیمار تب داربوده ولی توکسیک نیست اسکرا زرد رنگ 

 مار به شرح زیر است دارد .آزمایشات بی RUQاست ومعاینه شکم تندرنس 

WBC=14000             Hb=15       Plt=19500 

                  fBs=110   =نرمالCr           نرمالBUN= 

AST=110          ALT=180             ALP=1500          T.Bil=7.5                      D.Bil=3.8 

وی نرمال گزارش شده است عالوه بر درمان حمایتی وشروع آنتی در سونوگرافی کبد وکیسه صفرا ومجاری صفرا

 بیوتیک کدامیک از اقدامات زیر را پیشنهاد می کنید ؟

 ERCPب(                                        MRCPالف( 

 Eusد(                                          Abd.CTج( 

نتز مایع آسیت وآزمایشات بیمار سسیت وادم اندام تحتانی بستری شده است پاراساله است که بعلت آ 56بیمار آقای  -147

 به شرح زیر است ؟

WBC=4100         Plat=160000           Hb=14.8                

T.prot=8.2              Alb=4.5 
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Ascitics  Fluid  analysis   :                                                                                 

WBC=100                                                     

     T.prot=3.2                                                  

         Alb=2.2                                                    

 کدامیک از تشخیصهای زیر محتملتر است ؟

  cardiac Ascitesالف( 

 ب( سیروز 

 Noncirrhotic  portal  Hypertentionج( 

 Nephrotic  syndrom )د

ساله ای است که مورد دیابت از سه سال قبل که تحت درمان داروهای خوراکی بوده ولی دیابت بیمار  56بیمار آقای  -140

مختل به شما ارجاع شده است آزمایشات بیمار به شرح زیر  LFTکنترل شده نبوده است.بیمار توسط متخصص غدد بعلت 

 است .

 CBC=Normal    

Ast=210           ALT =240      ALP=310      GGT=68                               

T.Bil=1                      Alb=4.6          FBS=220                                     

TG=380                     cholest = 270                  SI=165                 TIBC=290    

HBSAg=Negative                       HCVAb=Negative          

 سونوگرافی کبد : افزایش اکوژنیستی کبد به نفع کبد چرب  

 کدامیک از اقدامات زیر را پیشنهاد می کنید ؟

  K8/18اسکن  شکم                              ب( اندازه گیری   CTالف( 

 میزان استئاتوز وفیبروز احتمالی تعیین رز پروتئین سرم               د( بیوپسی کبد جهت فووالکترو ANAج( 

برای بیمار گذاشته شده است بیمار بعلت خارش شدید وعدم  PBCساله ای است که اخیرا تشخیص  30بیمار خانم  -149

ی کند .بیمار از یک هفته قبل دچار زردی شده یفامپین نیز برای درمان استفاده مراز  UDCAتیرامین عالوه بر سپاسخ به کل

 بیمار به شرح زیر است . LFTاست وآنزیمهای کبدی بیمار نسبت به شروع درمان افزایش یافته است .آخرین 
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AST=310                   ALT=360                        T.Bil=3.6                  D.Bil=0.3           

ALP=1600                            GGT=210                            

 پیشنهاد نمی کنید ؟کدامیک از اقدامات زیر را 

 ب( بیوپسی کبد                        ریفامپین الف( قطع 

 بعدهفته  LFT 2د(                                MRCPج( 

ساله ای است که مورد بیماری خاصی نبوده واز یک هفته قبل بازردی وتب خفیف ومیالژِی مراجعه  47بیمار آقای  -158

کرده است .بیمار سابقه تماس با فرد با زردی را ندارد وسابقه خانوادگی بیماری کبدی نیز ندارد آزمایشات بیمار به شرح زیر 

 است 

CBC= Normal                        

AST=1400            ALT=1800         T.Bil=7.5            D.Bil =4                  

ALP=330          GGT=110                                       

AntiHcv=Negative                       HBsAg=positive              Anti.HDV=positive    

Anti-HBC   Igm=positive        Anti-HBC     IgG=positive     

 محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

 مزمن   Bبرروی هپاتیت  Dب( هپاتیت حاد                                   Dالف( هپاتیت حاد 

 بطور همزمان      Dو Bد( هپاتیت مزمن               بطور همزمان   Dو B ج( هپاتیت حاد 
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