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 بسمه تعالی

سمنان کوثر درمانی و پژوهشی آموزشی، مرکس  

1394دی ماه - گوارشسواالت - داخلی آموزشی گروه- پژوهشی و آموزشی معاونت  

 سبِٝ وٝ ثسِیُ سذٓ اثٙی ػطز پس اس ریطٝ وٙی ّٞیىٛثبوتز احسبس ثٟجٛزی وززٜ ثٛز ػّیزغٓ زریبفت 50ثیٕبر ذب٘ٓ  .1

ppl ،3 ٔبٜ ثؼس ػالئٓ ػٛز وززٜ است  .NSAID  ٔصزف ٕ٘ی وٙس  .H-pylori stool Ag ٔٙفی ٔی ثبضس  .

ٌبستزیٗ ٘بضتب ثبال . ٞبی ثزخستٝ ٕٞزاٜ ثب سذٓ اثٙی ػطز ٔطبٞسٜ ٔی ضٛز  Foldآ٘سٚسىٛپی ٔدسزا٘دبْ ٔی ضٛز وٝ 

. خٟت لؽؼی وززٖ تطریص وساْ ٔٛرز السْ است .ٌشارش ضسٜ است 

   تست اظبفٝ ای السْ ٘یست  –اِف 

ا٘ساسٜ ٌیزی ٌبستزیٗ پس اس غذا  - ة

   ا٘ساسٜ ٌیزی ٌبستزیٗ پس  اس تدٛیش سىزتیٗ  –ج 

آ٘سٚ سٌٛ٘ٛزافی پب٘ىزاس  - ز

 تطسیس یبفتٝ ٕٚٞزاٜ ثب اسٟبَ ٌبٍٞبٞی ثسٖٚ " سبِٝ ثسِیُ زرز وزأپی ضىٓ وٝ اس سبِٟب لجُ ضزٚع ضسٜ ٚاذیزا23ذب٘ٓ  .2

Flatulence ٔسفٛع ثزاحتی زر تٛاِت ضستٝ ٔی ضٛز . زرز ثیٕبررا اس ذٛاة ثیسار ٕ٘ی وٙس ٔزاخؼٝ وززٜ است . ٔی ثبضس

زارٚی ذبصی ٔصزف . ویٌّٛزْ وبٞص ٚسٖ زاضتٝ است 5زر یىسبَ ٌذضتٝ .ػالئٓ ثیٕبر ثب غذای ذبصی ارتجبغ ٘سارز.

. الساْ ٔٙبست ثؼسی وساْ است .ٕ٘ی وٙس 

افشایص فیجززریبفتی ثیٕبر - اِف

ا٘ساسٜ ٌیزی آ٘تی ا٘سٚٔیشیبَ آ٘تی ثبزی  - ة

 سبػتٝ چزثی ٔسفٛع  24ا٘ساسٜ ٌیزی - ج

آ٘سٚسىٛپی فٛلب٘ی ٌٛارش  - ز

 

زر تٕبْ سبػبت . سبِٝ ثسِیُ اسٟبَ اس یه ٔبٜ لجُ ٔزاخؼٝ وززٜ است ٔسفٛع ثیٕبر ثٝ سرتی ضستٝ ٔی ضٛز 50آلبی  .3

 ثٟجٛز  Ibuprofenاس زرز ٔفبصُ ٘یش ضبوی است وٝ ثب ٔصزف .ضجب٘ٝ رٚس اتفبق ٔی افتس ٚثب غذای چزة ثستزٔی ضٛز 

زارٚی ذبصی ٔصزف ٕ٘ی وٙس آ٘سٚسىٛپی .ٕٞسزثیٕبر اثزاس ٔی وٙس وٝ اذیزا زچبر اذتالَ حبفظٝ ضسٜ است .ٕ٘ی یبثس 

ا٘دبْ ٔی ضٛز ٚاس رٚزٜ ثبریه یجٛپسی ا٘دبْ ٔی ضٛز وساْ یه اس ٌشیٙٝ ٞب ٔی تٛا٘س یبفتٝ پبتِٛٛصی ثیٕبر ثبضس؟ 

 Dilated lymphatic-اِف

 flat villi with crypt hyperPlasia-ة

 Mononuclear cell infiltrate in lamina propia- ج

 PAS-positive macrophages containing small bacilli-ز

 

 ویٌّٛزْ وبٞص ٚسٖ ٔزاخؼٝ وززٜ 4 ثبر اخبثت ٔشاج زر رٚس 8ٚ-10 سبِٝ ثب ضىبیت اسٟبَ یه ٔبٞٝ ٕٞزاٜ ثب 50آلبی  .4

ٌزْ 500 سبػتٝ ٚسٖ 24آسٔبیطبت ذٖٛ ثیٕبر ٘زٔبَ ٔی ثبضسخٕغ آٚری ٔسفٛع .است ػالئٓ حیبتی ٘زٔبَ ٔی ثبضس 

ػّت اسٟبَ وسأیه .  ٔیّی اسَٕٛ ٘طبٖ ٔی زٞس210 ٔیّی اسَٕٛ ٚٔحبسجٝ ضسٜ 200ٚاسٕٛالریتٝ ا٘ساسٜ ٌیزی ضسٜ 

اس ٔٛارز سیز ٔی تٛا٘س ثبضس ؟ 

سّیبن - اِف

http://kosarhos.semums.ac.ir/
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پب٘ىزاتیت ٔشٔٗ - ة

وٕجٛز الوتبس –ج 

 Vasoactive intestinal peptide tumor- ز

 

 ثٝ خش ؟خذة وٛثبالٔیٗ زر تٕبْ ثیٕبریٟبی سیز زچبر اذتالَ ٔی ضٛز  .5

 Bacterial overgrowth syndrome-اِف

پب٘ىزاتیت ٔشٔٗ - ة

 ثیٕبری وزٖٚ  –ج 

وِٛیت اٚسزایتٛ - ز

 

؟ ثیطتزی ٘سارز ٘یبس ثٝ الساْ تطریصی IBSوسأیه اس ثیٕبراٖ سیز خٟت تطریص  .6

.   ٔبٜ لجُ وٝ ثب استزس تطسیس ٔی ضٛز ٕٞزاٜ ثب ٘فد ٚاسٟب6َ سبِٝ ثب سبثمٝ زرز ضىٓ اس 76آلبی - اِف

 ثیٕبر را خٟت اخبثت ٔشاج اس ذٛاة ثیسار ٔی "ثستز ضسٜ است ٚاذیزا" سبِٝ ثب ضىبیت زرز ضىٓ ،اسٟبَ ،٘فد وٝ اذیزا25ذب٘ٓ - ة

.  وٙس

 ٔبٜ لجُ وٝ ثب اخبثت ٔشاج ثٟجٛز ٔی یبثس ػالئٓ زر ؼَٛ رٚس ٍٚٞٙبْ وبر ثستز ٔی ضٛز ٚپبیبٖ 6 سبِٝ ثب زرز ضىٓ اس 30 ٔزز –ج 

. ٞفتٝ ثٟجٛز ٔی یبثس 

.  ٔبٜ لجُ وٝ ٌبٞی ذٖٛ زر ٔسفٛع زیسٜ ٔی ضٛز 2 سبِٝ ثب ضىبیت اسٟبَ ٚزرز ضىٓ اس 19ذب٘ٓ - ز

 

ثٙب ثٝ زرذٛاست ثیٕبر . ٚوٛرتیىٛ استزٚئیس ٔی ثبضس  S-ASA سبِٝ ثب تطریص وزٖٚ تحت  زرٔبٖ ثب33ثیٕبر آلبی  .7

ٔتٛتزٚوسبت تدٛیش وٙس پشضه ثیٕبر ثبیس وسأیه .خٟت خبیٍشیٙی وٛرتٖٛ ثب زارٚی زیٍز پشضه ثیٕبر تصٕیٓ ٔی ٌیزز

 ثٝ ٚی اػالْ وٙس ؟  MTXاس ػٛارض سیز را ثٝ ػٙٛاٖ ػبرظٝ 

 Disseminated histoplasmosis –اِف 

 Lymphoma- ة

  Pancreatitis-ج

 pnumonitis- ز

 فزس٘س زارز تٕبیُ ثٝ ٚیشیت تٛسػ فزس٘ساٖ ٚپشضه ذٛز ٘سارز تٛسػ ٕٞزاٞبٖ ثٝ 6 سبِٝ ٔٙشٚی وٝ 88ثیٕبر ذب٘ٓ  .8

زر ثزرسی .آٟ٘ب اثزاس ٔی وٙٙس وٝ آپبرتٕبٖ ٚی ٚذٛز ثیٕبر، ثیٕبر ثٛی ٘ب ٔؽجٛػی ٔی زٞٙس . اٚرصا٘س آٚرزٜ ٔی ضٛز 

ثب تٛخٝ ثٝ ضزح حبَ وساْ .ذٛز ثیٕبر اثزاس ٔی وٙس وٝ ٕٞٛرٚئیس زارز. ٚظؼیت ٔٙتبَ ثیٕبر افسززٜ ثٝ ٘ظز ٔی رسس

تطریص ٔتحُٕ تز ٔی ثبضس ؟ 

 procidentia- اِف

 sever depression- ة

 GI malignany- ج

 hypothyroidism -ز
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 تحت وّٛ٘ٛسىٛپی لزار ٔی ٌیزز وٝ تٛزٜ ای زر ذٓ ؼحبِی  ٔطبٞسٜ ٔی ضٛز راصی  سبِٝ ای ثسِیُ روت30ٛثیٕبر ذب٘ٓ  .9

 سبٍِی ثٝ زِیُ وب٘سز وِٖٛٛ 50ٚپس اس ٕ٘ٛ٘ٝ ثززاری آز٘ٛوبرسیْٙٛ وِٖٛٛ تطریص زازٜ ٔی ضٛز پسر ثیٕبر زر سٗ 

. فٛت ٕ٘ٛزٜ است ٚػٕٝ ثیٕبر وب٘سز آ٘سٚٔتز زارز

 ؟ ٘بزرست استوساْ ٌشیٙٝ 

.  سبٍِی تحت وّٛ٘ٛسىٛپی لزار ٌیز٘س20 السْ است اػعبی زرخٝ یه ذب٘ٛازٜ ثیٕبر اس سٗ –اِف 

.  سبٍِی تحت وّٛ٘ٛسىٛپی لزار ٌیز٘س40السْ است اػعبی ذب٘ٛازٜ ثیٕبر اس سٗ - ة

 ا٘دبْ ضٛز  IHCالسْ است ثز رٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفتی ثیٕبر –ج 

 ٔی ثبضس  Lynch ثیٕبر ٔؼزفی ضسٜ سٙسرْ –ز 

 

صحیح ٕ٘ی  وسأیه اس ٌشیٙٝ ٞبی سیز  Bacterial overgrowthزر ٔٛرز ٔىب٘یسٓ ایدبز اسٟبَ زر ثیٕبر ٔجتال ثٝ  .10

 ؟ ثبضس

 اسیسٞبی صفزاٚی تٛسػ ثبوتزیٟب Deconjagution- اِف

 ٔی ثبضس conjugated ثبالتزاس اسیسٞبی صفزاٚی unconjugated اسیسٞب ی صفزاٚی CMC- ة

.  سزیغ تز ثبس خذة ٔی ضٛ٘س unconjugatedاسیسٞبی صفزاٚی - ج

 تٛسػ ثبوتزی ٞبی رٚزٜ ای  B12ٔصزف - ز

 

 

وسأیه اس خٕالت سیز زر ٔٛرز ٔتبثِٛیسٓ آٔٛ٘یبن غّػ است ؟  .11

.  ػعالت ٔرؽػ ثب ٔتبثِٛیسٓ آٔٛ٘یبن ٚتجسیُ آٖ ثٝ ٌّٛتبٔیٗ سؽح آٔٛ٘یبن سزْ راوبٞص ٔی زٞٙس –اِف 

.  وجس آٔٛ٘یبن را ثٝ اٚرٜ تجسیُ ٔی وٙس ٚاس ایٗ ؼزیك سؽح آٔٛ٘یبن ذٖٛ را پبییٗ ٔی آٚرز –ة 

 ؼجیؼی ثبضس افشایص ٕ٘ی یبثس   Liver  functionضسیس زر ٔٛارزی وٝ    portaL   Hypertention  آٔٛ٘یبن سزْ زر–ج 

 . ثیٕبری ارتجبغ زارز outcomeافشایص آٔٛ٘یبن ضزیب٘ی زر ٞپبتیت فِٕٛیٙب٘ت ثب - ز

 

 افشایص ٔی یبثس ؟ GGTزروسأیه اس ٔٛارز سیز   .12

  pfIc3 –اِف 

  pfIc2 –ة 

 BRIC1- ج

سٙسرْ رٚتٛر  - ز

اس زٚ ٞفتٝ لجُ ثٝ ضٕب ٔزاخؼٝ وززٜ است ثیٕبر سبثمٝ ٞیچٍٛ٘ٝ ثیٕبری   سبِٝ ای است وٝ ثؼّت سرزی48ثیٕبر ذب٘ٓ  .13

آسٔبیطبت ثیٕبر ثٝ ضزح سیز است ؟ .زر ٔؼبیٙٝ ثدش سرزی ٚٞپبتٍٛٔبِی ٘ىتٝ ذبصی ٘سارز .٘سارز

 CBC;                     ٘زٔبَ  Crt; ٘زٔبَ 

Ast=850              ALT=1300                  T.BIL=3.1                    D.BIL=1 

Pt=13                   Alb=3.8                      

HBS Ag= +               Anti  HBc IgM = + 

HBEAg= +             HBeAb =  - 



سمنان کوثر درمانی و پژوهشی آموزشی، مرکس   Page 4 

 

وسأیه اس ٔٛارز سیز ثزای ثیٕبر فٛق ٔؽزح است ؟ 

1 -reactivation phase 

2 – acute phase 

3 -inmmune  tolerant phase 

4 -immune  clearance  phase       

 2ٚ3-                              ز1ٚ3ٚ4-                     ج1ٚ2 –                      ة 4ٚ3ٚ2- اِف

 سیز زر ٔٛرز ٞپبتیت اتٛ ایٕیٖٛ  صحیح است ؟  وساْ یه اس خٕالت .14

 سزػت پبسد ثٝ زرٔبٖ زر افزاز خٛاٖ ثیطتزاست  –اِف 

.   ٘یش ثؼّت ریسه ثزٚس سیزٚس ثٟتزاست ثیٕبر را زرٔبٖ وٙیٓ Mildحتی  زر ٔٛارز- ة

  . ٘سار٘س Bٚ A ثیٕبراٖ ٘یبسی ثٝ ٚاوسٗ ٞپبتیت –ج 

. زرٔبٖ ٍٟ٘سار٘سٜ ثب آساتیٛپزیٗ اس زرٔبٖ ٍٟ٘سار٘سٜ ثب پزز٘یشِٖٚٛ ٔٛثزتز است - ز

 4ٚ تٟٛع ٚاستفزاؽ ٔزاخؼٝ وززٜ است وٝ حسٚز RUQ سبِٝ ای است وٝ ثب زرز ضسیس ضىٓ زر ٘بحیٝ 48ثیٕبر ذب٘ٓ  .15

 ٘ىتٝ ذبصی ٘سارز ػالئٓ RUQسبػت ؼَٛ وطیسٜ است ثیٕبر تت ِٚزس ٚسرزی ٘سارز ٚزر ٔؼبیٙٝ ثدشتٙسر٘س  ذفیف 

حیبتی  است ؟ 

. آسٔبیطبت ثیٕبر ثٝ ضزح سیزاست 

                =CBC٘زٔبَ  =LFT٘زٔبَ   =FBS٘زٔبَ =Cr  ٘زٔبَ 

سب٘تی ٔتزی زر ویسٝ صفزا ثٟٕزاٜ ٞٛا زر ٔدبری صفزاٚی  ٚویسٝ صفزا ٌشارش ضسٜ وسأیه 3 زر سٌٛ٘ٛزافی ا٘دبْ ضسٜ سًٙ 

اس السأبت سیز پیطٟٙبز ٔی وٙیس ؟ 

وّٝ سیستىتٛٔی اٚرصا٘س  - اِف

 ERCP- ة

 تزا٘شیت رٚزٜ ثبریه  –ج 

آ٘سٚسٌٛ٘ٛزافی - ز

 ٚتب وٖٙٛ زارٚیی زریبفت ٘ىززٜ است زر ٔؼبیٙٝ ٚضزح حبَ HBV سبِٝ ایست وٝ اس سبِیبٖ لجُ ٔجتال ثٝ 48ثیٕبر آلبی  .16

٘ىتٝ  ذبصی ٘سارز؟ 

آسٔبیطبت ثیٕبر ثٝ ضزح سیز است ؟ 

WBC=4300              Hb=14             Plt=166000                       PT=13           AIb=3.9  

AST=68                   ALT=72           ALP=268                            TBiL=1 

HBS Ag= +              HBe Ag= -               HBe Ab=+ 

 HBV DNA=20000Iu/ml 
الساْ ثؼسی ضٕب چیست ؟ 

 tenofovirضزٚع زرٔبٖ ثب - اِف

 PEG INFضزٚع زرٔبٖ ثب - ة

 entecavirضزٚع زرٔبٖ ثب - ج

 ثیٛپسی وجس- ز



سمنان کوثر درمانی و پژوهشی آموزشی، مرکس   Page 5 

 

ٞبی رٚتیٗ  تست. ثٝ ضٕب ٔزاخؼٝ وززٜ است check up سبِٝ ای است وٝ زر ؼی آسٔبیطبت 58ثیٕبر ذب٘ٓ  .17

 زر وسیٝ صفزا ٌشارش ضسٜ است 8mmزر سٌٛ٘ٛزافی پِٛیپ . ٘یش ؼجیؼی است  LFTآسٔبیطٍبٞی ٚی ؼجیؼی است ٚ

ِٚی سًٙ ٌشارش ٘طسٜ است وسأیه اس السأبت سیز را پیطٟٙبز ٔی وٙیس؟ 

 EUS–اِف 

 ٔبٜ ثؼس 3سٌٛ٘ٛزافی ویسٝ صفزا - ة

 وّٝ سیستىتٛٔی  –ج 

اؼٕیٙبٖ ثٝ ثیٕبر وٝ ٘یبس ثٝ پیٍیزی ٘سارز  - ز

 ٔبٜ ٌذضتٝ زچبر پب٘ىزاتیت حبز ضسٜ است زر ثزرسیٟبی ا٘دبْ 6 سبِٝ ای است وٝ ثزای زٚٔیٗ ثبر ؼی 45ثیٕبر ذب٘ٓ  .18

ثیٕبر زارٚیی ٔصزف ٕ٘ی . ٘یش ٘زٔبَ است  LFTضسٜ ضٛاٞسی اس سًٙ ویسٝ صفزا زر سٌٛ٘ٛزافی ٔطبٞسٜ ٘طسٜ است ٚ

الساْ ثؼسی ضٕب وساْ است ؟ . ضىٓ پب٘ىزاس ثشري ٚٞتزٚصٖ است  CTٚزر.وٙس 

 EUS- اِف

 Abd CT scan- ة

 MRCP- ج

. ٘یبسی ثٝ الساْ تطریصی زیٍزی ٘سارز- ز

 ثزای پب٘ىزاتیت ٔشٔٗ  ٘یست ؟  Eus تطریصی criteriaوسأیه اس ٔٛارز سیز اس  .19

  زر ٔدبری پب٘ىزاسvisible side branche-اِف

 زر پبرا٘طیٓ پب٘ىزاس  echogenic Foci-ة

  زر پبرا٘طیٓ پب٘ىزاس  echogenic strand-ج

  hgpoechoic main duct margins-ز

 سبِٝ ای است وٝ ٔٛرز ضٙبذتٝ ضسٜ سیزٚس وزیتپٛصیٙه ثٛزٜ ٚسبثمٝ آسیت ٚیه ثبر ذٛ٘زیشی ٚاریس 65ثیٕبر آلبی  .20

ٔیّی ٌزْ زٚثبر 20 ٔیّی ٌزْ ٚپزٚپزاَِ٘ٛٛ 100 ٔیّی ٌزْ ٚآِساوتٖٛ 40ثیٕبر زر حبَ حبظزفٛرٚسأبیس .ٔزی         زارز

زر سٌٛ٘ٛزافی . ٚی ثب تطسیس آسیت ػّی رغٓ زرٔبٖ زارٚیی اس زٚٞفتٝ لجُ ٔزاخؼٝ وززٜ است .زر رٚس استفبزٜ ٔی وٙس 

 150ٔیّی ٌزْ ٚزٚس آِساوتٖٛ ثٝ 60زٚس فٛرٚسأبیس ثٝ .  ثیٕبر افشایص آ٘شیٕی ٘سارز LFT ٘سارز ٚ Hccضٛاٞسی زاَ ثز 

 ٚیشیت ٔی ضٛز ِٚی آسیت ثیٕبر ثٟجٛز ٘یبفتٝ است زر آسٔبیص "ٔیّی ٌزْ افشایص ٔی یبثس ثؼس اس یه ٞفتٝ ثیٕبر ٔدسزا

 BUN=65        CR =1.9ا٘دبْ ضسٜ 

ٌشارش ضسٜ است وساْ الساْ را پیطٟٙبز ٔی وٙیس؟ 

 Midodrin تدٛیش –اِف 

تدٛیش آِجٛٔیٗ   - ة

افشایص زٚس زیٛرتیه  -  پبراسٙتش ٔبیغ آسیت ثٝ صٛرت زٚرٜ ای                                         ز–ج 

 

 ٔبٜ لجُ تحت ثزرسی ٔی ثبضس ٚ زر ثزرسی ٞبی ا٘دبْ ضسٜ ٔبروزٞبی 6 سبِٝ ای ثب افشایص تزا٘س آٔیٙبسٞب اس 45آلبی  .21

ٚیزٚسی ٚ آتٛایٕیٖٛ ٔٙفی ثٛزٜ، سزِٚٛپالسٕیٗ سزْ ؼجیؼی، سبثمٝ ٔصزف زارٚ ٔٙفی است ِٚی ٞز اس ٌبٞی ٔطزٚثبت 

 ٔیّیٍزْ 1100  ٔیىزٌٚزْ زر زسی ِیتز ٚ فزیتیٗ 210 ثزاثز CBIT ٚ 190ٔیشاٖ آٞٗ سزْ .  اِىّی استفبزٜ ٔی وٙس
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ثٟتزیٗ الساْ ثزای .   ٞتزٚسیٍٛت ثٛزٜ استC282Y , H63Dثزرسیٟبی ص٘تیىی ثزای ٔٛتبسیٖٛ ٞبی  . زرصس ٔی ثبضس

 پیٍیزی ثیٕبر وساْ است ؟

پیٍیزی سبِیب٘ٝ  ثب سٌٛ٘ٛزافی ٚ آِفب فیتٛپزٚتئیٗ -اِف 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثززاری وجسی ٚ تؼییٗ ٔیشاٖ آٞٗ ٚ فیجزٚس- ة

 فّجٛتٛٔی زرٔب٘ی ٚ پیٍیزی ثب فزیتیٗ سزْ -ج 

  ٔبٜ ثؼس6لؽغ اِىُ، پیٍیزی ثبِیٙی ٚ تىزار آسٔبیطبت - ز

 

 

زر ٔؼبیٙٝ ٚی ؼحبَ .  ٔبٜ لجُ ٔزاخؼٝ وززٜ است 3 سبِٝ ای ثب ظؼف ٚ ثی حبِی ضسیس ٚ ذبرش پٛست اس 48ذب٘ٓ  .22

، اِجٛٔیٗ وزاتیٙیٗ، آسٔبیطبت تیزٚئیسی، ٚ پزٚتزٚٔجیٗ (CBC)ثیّیزٚثیٗ،  تزا٘س آٔیٙبسٞب . ا٘سوی ثسست ٔی ذٛرز

ؼجیؼی سیز ) ٚاحس 260 ٚاحس ٚ ٌبٔبٌّٛتبٔیُ تزا٘سفزاس 780 ٔیّیٍزْ زر صس، اِىبِیٗ فسفبتبس 270ؼجیؼی ِٚی وّستزَٚ 

ٔٙفی ٚ تیتز  ( MKL BA)     ٚ   (   AMSA)   ٚ  (  ANA) ٔبروزٞبی ٚیزٚسی ، تیتز آ٘تی ٘ٛوّئز . ٔی ثبضس (32

سٌٛ٘ٛزافی افشایص ٔرتصز اوٛی وجس، ٔدبری صفزاٚی ٚ ویسٝ صفزا .   ٔثجت ثٛزٜ است320آ٘تی ٔیتٛوٙسریبَ یه ثٝ 

 ثٟتزیٗ الساْ ثزای ثیٕبر وساْ است؟. ؼجیؼی ٚ افشایص ا٘ساسٜ ؼحبَ ٌشارش ضسٜ است

ثیٛپسی وجسی -اِف 

 اْ آر آی اس وجس ٚ ؼحبَ- ة

 زرٔبٖ ثب وٛرتیىٛستزٚئیس   - ج 

 زرٔبٖ ثب اٚرسٚزٚوسی وِٛیه اسیس- ز

 سبِٝ ای ثب سبثمٝ وِٛیت اِٚسزٚس زر پسر ٚی ثب اذتالالت وجسی ، ذبرش، ظؼف، آسیت ٚ افشایص تزا٘س آٔیٙبسٞب 28آلبی  .23

ٚ اِىبِیٗ فسفبتبس اس یه سبَ، ثزرسی ٔبروزٞبی ٚیزٚسی ٚ ٔبروزٞبی اتٛایٕیٖٛ ٔٙفی ثٛزٜ است ٚ سبثمٝ ٔصزف زارٚ ٚ 

آسٔبیطبت اذیز ٚی ثٝ صٛرت . زر سٌٛ٘ٛزافی افشایص اوٛی وجس، ثشرٌی ؼحبَ  آسیت ٌشارش ضسٜ است. اِىُ را ٘سارز

 ، آ٘تی 1.5 ٚاحس زر زسی ِیتز، ثیّی رٚثیٗ وٕتز اس 1200 ٚ آِىبِیٗ فسفبتبس TLA ;56 ٚ TSA ; 45: سیز ٔی ثبضس

ٔیتٛوٙسریبَ ٔٙفی  

اِٚیٗ الساْ تطریصی ضٕب ثزای ایٗ ثیٕبر وساْ است؟ 

  (MRCP (اْ آر سی پی-اِف 

 تزیبَ زرٔب٘ی استزٚئیس- ة

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثززاری وجسی- ج 

 پی ٚ ثیٛپسیٚوِٛٛ٘ٛسه- ز

 ٚ سیزٚس وجسی تب ثحبَ زٚ ثبر ذٛ٘زیشی ٚاریسی ضسیس زاضتٝ وٝ تحت زرٔبٖ B سبِٝ ای ثب ٞپبتیت 48لبی آ .24

زر . زر یه ٔبٜ اذیز چٙس ثبر ثسِیُ افشایص آسیت پبراسٙتش زرٔب٘ی ضسٜ است. ا٘سٚسىپیه ثب راثز ثب٘س لزار ٌزفتٝ است

زر ٔؼبیٙٝ فطبر ذٖٛ . حبَ حبظزثز رٚی زرٔبٖ ثب الٔی ٚزیٗ، اسپیزیٙٛالوتٖٛ، فٛرسآٔبیس، الوتِٛٛس ٚ پزٚپزاَِ٘ٛٛ ٔی ثبضس

وزاتیٙیٗ ثیٕبر .  زر زلیمٝ زارز، اسیت ضسیس ٚ وبٞص صسا زر سٕت راست لفسٝ سیٙٝ زارز65 ٘جط  65/90ٚ

ثیٕبر زر ثرص ثستزی ضسٜ ٚ ثزای ٚی .  ٔیّی اوی ٚاالٖ زر ِیتز، ٔی ثبضس3 ٚ پتبسیٓ 124ٔیّیٍزْ زر صس، سسیٓ 8/1

 ا٘دبْ تٕبْ السأبت سیز ثزای ثیٕبر صحیح است ثدش؟  . پبراسٙتش تطریصی ٚ تشریك ٔبیؼبت ٚریسی زرذٛاست ضسٜ است

 افشایص زٚس اسپیزیٙٛالوتٖٛ    -اِف 
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 تشریك آِجٛٔیٗ ٚریسی-  ة

 لؽغ پزٚپزاَِ٘ٛٛ- ج 

 تدٛیش ٔیسٚزریٗ- ز

 

 100فطبر ذٖٛ .  سبِٝ ای ثب سیزٚس وجسی ٚ استفزاؽ ذٛ٘ی اس یه سبػت لجُ زر اٚرصا٘س ثستزی ضسٜ است35آلبی  .25

لجُ اس ا٘دبْ .  ٔیّیٕتز خیٜٛ ثسٖٚ تغییز ٚظؼیتی زارز، تت ٘سارز، ٞٛضیبر است ٚ آسیت ٔرتصزی زارز80رٚی 

 ا٘سٚسىپی تدٛیش تٕبْ زارٚٞبی سیز ثزای ثیٕبر ٔٙؽمی است ثدش؟

 سفتزیبوسٖٛ - اِف 

 اٚوتزیٛتبیس - ة

 ٚیتبٔیٗ وب  -  ج 

پزٚپزاَِ٘ٛٛ -  ز

 

 سبِٝ ای ثب سبثمٝ ثززاضتٗ ویسٝ صفزا ثسِیُ سًٙ زر یه سبَ لجُ ثب زرزٞبی ضىٕی، تت ٚ سرزی ٚ اذتالالت 35ذب٘ٓ  .26

چٙس  ( ٚاحسی زر صس1100 ٔیّیٍزْ زر صس ٚ اِىبِیٗ فسفبتبس 9 ثزاثزی تزا٘س آٔیٙبسٞب ثیّی رٚثیٗ 5افشایص )وجسی 

ٞفتٝ ای ثب تطریص سًٙ ٔدزای وِٛسٚن یه ٞفتٝ لجُ تحت زرٔبٖ ایی آر سی پی اسفتىتزٚتٛٔی وبُٔ ٚ ترّیٝ 

 ثزاثز، ثیّی 1.5زر ثزرسی ٞبی أزٚس ثیٕبر زرز ٚ تت ٘سارز ِٚی تزا٘س آٔیٙبسٞب . سًٙ ٔدزای صفزاٚی لزار ٌزفتٝ است

ثب تٛخٝ ثٝ ٍ٘زا٘ی ثیٕبر اس ػسْ ثٟجٛزی .  ثزاثز ؼجیؼی ٔی ثبضس3 ٔیّیٍزْ زر صس ٚ اِىبِیٗ فسفبتبس ثیٕبر 4رٚثیٗ 

 اذتالالت وجسی چٝ تٛصیٝ ای ثزای ثیٕبر زاریس؟

 سٌٛ٘ٛزافی وجس ٚ ٔدبری صفزاٚی ٚ زر صٛرت ٘یبس اْ آر سی پی-اِف 

 سٌٛ٘ٛزافی وجس ٚ ٔدبری صفزاٚی ٚ زر صٛرت ٘یبس آ٘سٚسٌٛ٘ٛزافی- ة

زر ذٛاست اسٔبیص ٌبٔبٌّٛتبٔیُ تزا٘سفزاس ٚ آ٘تی ٔیتٛوٙسریبَ آ٘تی ثبزی - ج 

  ٞفتٝ ثؼس3تب2زاززٖ اؼٕیٙبٖ ذبؼز ثٝ ثیٕبر ٚتىزار آسٔبیطبت وجسی - ز

 

.  سبِٝ ای ثب سبثمٝ تطٙح،  ثسِیُ اذتالالت وجسی، وبٞص سؽح ٞٛضیبری ٚ آسیت زر ثرص ثستزی ضسٜ است 26آلبی  .27

. ، ٔبروزٞبی آتٛایٕیٖٛ ٔٙفی، ٚ فزیتیٗ ٚ آِفب یه آ٘تی تزیپسیٗ ؼجیؼی ثٛزٜ استB ٚ Cٔبروزٞبی ٚیزٚسی ٞپبتیت 

 ) ٔبیىزٌٚزْ 230 سبػتٝ ازرار 24، ٔیشاٖ ٔس   ( 35 تب 18; ؼجیؼی ) ٔیّی ٌزْ زر زسی ِیتز 8سزِٚٛپالسٕیٗ سزْ 

 ٔیّیٍزْ زر صس، 28، ثیّی رٚثیٗ (12وٙتزَ ) ثب٘یٝ 23 ٌزْ زر زسی ِیتز، پزٚتزٚٔجیٗ 2.6، اِجٛٔیٗ (50 تب 20ؼجیؼی 

 ٔیّیٍزْ، ٌّٕٞٛٛثیٗ 1 ٚاحس زر زسی ِیتز ، وزاتیٙیٗ 430 ٚاحس ٚ اسپبرتبت آٔیٙٛتزا٘سفزاس250آال٘یٗ آٔیٙٛتزا٘سفزاس 

 ٞشار زر سی سی ٚ رتیىِٛٛسیت ٘یٓ زرصس ٌشارش ضسٜ است ٚ ثزرسی آسیت ثیٕبر ػفٛ٘ی 80 ٌزْ زرصس، پالوت 11

زر سٌٛ٘ٛزافی وجس وٛچه ثب حبضیٝ ٞبی ٘بٔٙظٓ، ؼحبَ ثشري ٚ آسیت ثسٖٚ تزٚٔجٛس ٚریس پٛرت  ٌشارش ضسٜ . ٘یست

ٔٙبست تزیٗ الساْ ثزای ثیٕبر وساْ است؟ .  ػُّ ٔغشی ثزای وبٞص سؽح ٞٛضیبری ثیٕبر رز ضسٜ است. است

 تدٛیش سِٛفبت رٚی ٚریسی   -اِف 

 سِٛفبت رٚی+ تدٛیش زی پٙیسیالٔیٗ - ة

 سِٛفبت رٚی +  تدٛیش تزی ا٘تیٗ - ج 
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                          ارخبع فٛری ثزای پیٛ٘س وجس- ز

ٚی ػالیٓ سٚر سزٖ ٍٞٙبْ  زفغ ،  احسبس پزی .  سبِٝ ای ثب ضىبیت یجٛست ؼٛال٘ی ٔست ٔزاخؼٝ وززٜ است25ذب٘ٓ  .28

زٚ ثبر سایٕبٖ سرت زاضتٝ . زفغ ذٖٛ ٚ وبٞص ٚسٖ ٘سارز. اٍ٘طت خٟت ترّیٝ ٔسفٛع استفبزٜ ٔی وٙس روتْٛ زارز ٚ اس

الساْ ثؼسی چیست؟ . ثبریْٛ إ٘ب ثٝ رٚش وٙتزاست زٌٚب٘ٝ ٘زٔبَ است. ذب٘ٛازٜ ٔٙفی است سبثمٝ وب٘سز وِٖٛٛ زر. است

تست ذزٚج ثبِٖٛ  (                   ة   ٍِٗ ثب وٙتزاست                                    MRI (اِف             

ا٘سٚسٌٛ٘ٛزافی روتْٛ ( وِٛٛ٘ٛسىٛپی تٛتبَ                                                                ز (ج             

 

 سبِٝ فبرؽ اِتحصیُ زارٚسبسی اس ٞٙس، یه ٔبٜ پس اس ٔزاخؼٝ ثٝ ٚؼٗ زچبر اسٟبَ ٔشٔٗ ٚ وبٞص ٚسٖ ٔی 26آلبی  .29

  تبْ ٚ تزا٘شیت رٚزٜ  Anti TTG IgA  ، IgA. ٔسفٛع اس ٘ظز ویست، تزفٛسٚئیت ٚ پبراسیتٟب ٔٙفی است آسٔبیص. ضٛز

ِٙفٛسیتٟبی زاذُ اپی تّیبِی، افشایص پالسٕبسُ ٞب زر الٔیٙبپزٚپزیٗ ٚ وبٞص  فشایص اD2ثیٛپسی . ثبریه ٘زٔبَ است

وساْ را تٛصیٝ ٔی وٙیس؟ . ٌّٛتٗ ٔٛثز ٘جٛزٜ است رصیٓ فبلس. ارتفبع ٚیّی ٞب را ٘طبٖ ٔیسٞس

 آ٘تی ثیٛتیه ٚسیغ اِؽیف ٚ فٛالت( حذف ضیز ٚ ِجٙیبت اس رصیٓ غذایی                                       ة (           اِف

وّیستزأیٗ ٚ ِٛپزأیس ( ٌّٛوٛوٛرتیىٛئیس ٚ ازأٝ رصیٓ فبلس ٌّٛتٗ                                  ز (          ج

 

 ٔیّی ٔتزی زر ِٛة راست ٚ 55 ٚ 80 زٚ تٛزٜ اوٛصٖ B سبِٝ ٔٛرز سیزٚس ٘بضی اس ٞپبتیت 50زر سٌٛ٘ٛزافی آلبی  .30

: آسٔبیطبت ثیٕبر . فزاٚاٖ ٌشارش ضسٜ است آسیت

WBC=3500  / Hb=9.8 / Plt=65000  / αFP=1500 / Alb=3.1  / Bil= 2.8            
ٔٙبسجتزیٗ زرٔبٖ وساْ است؟ 

وٕٛآٔجِٛیشاسیٖٛ ( پیٛ٘س وجس                                                                                   ة (اِف              

رسوسیٖٛ خزاحی ( رازیٛفزی وٛئٙسی                                                                            ز (ج              

 

 MRCPزر سٌٛ٘ٛزافی ٚ .  سبِٝ ای ثسِیُ سرزی، زرز ضىٕی ٚ تجٟبی ٔتٙبٚة تحت ثزرسی لزار ٔی ٌیزز14زذتز  .31

پس اس ٞیسراسیٖٛ ٚ زرٔبٖ آ٘تی ثیٛتیىی ػالیٓ .  ثسٖٚ ٚخٛز سًٙ یب اسالص زارزCBDسب٘تی ٔتزی ا٘تٟبی  5/1ویست 

ثؼسی چیست؟  الساْ. فزٚوص ٔی وٙس

ارخبع خٟت پیٛ٘س وجس  (  ثٝ ٔست یه سبَ                                                              ةUDCA (اِف        

پیٍیزی ثب سٌٛ٘ٛزافی سبِیب٘ٝ ( رسوسیٖٛ خزاحی ویست                                                                    ز (ج         

 

 20 سبَ لجُ، زر وِٛٛ٘ٛسىٛپی زٚرٜ ای یه پِٛیپ 15 سبِٝ ٔٛرز وِٛیت اِٚسزٚس ثب زرٌیزی سٕت چپ اس 26آلبی  .32

ثیٛپسی پِٛیپ آزْ٘ٛ ٚیّٛس ثب زیسپالسی ذفیف ٚ ثیٛپسی اؼزاف پِٛیپ .  زار زر وِٖٛٛ ٘شِٚی زارزپبیٝ ٔیّی ٔتزی

زرٔبٖ چیست؟ . زیسپالسی ٘سارز

سٍٕٙتبَ وِٛىتٛٔی ( تٛتبَ وِٛىتٛٔی                                                             ة (اِف          

 ؼٛال٘ی ٔست ASA( پِٛیپىتٛٔی آ٘سٚسىٛپیه                                                     ز (ج         
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 اسىٗ ظربٔت خسار وِٖٛٛ زر CTزر .  رٚس لجُ ثستزی ضسٜ است3 ، تت ٚ یجٛست اس LLQ سبِٝ ثب زرز حبز 55آلبی  .33

. آ٘تی ثیٛتیه ضزٚع ٚ ػالیٓ ٔزتفغ ٔی ٌززز.  سب٘تی ٔتزی زیسٜ ٔی ضٛز3 ٕٞزاٜ ثب آثسٝ mm 5سیٍٕٛئیس  ٘بحیٝ

وِٛٛ٘ٛسىٛپی وسأست؟   اِٚیٗ سٔبٖ خٟت

 ٞفتٝ 12 ( ٞفتٝ                              ز6 ( ٞفتٝ                             ج4 ( ٞفتٝ                       ة1 (اِف              

 

ٔبروزٞبی ٚیزاَ، ذٛزایٕٗ ٚ ٔتبثِٛیه .  سبِٝ ای ثسِیُ افشایص آ٘شیٕٟبی وجسی ثسٖٚ ػالٔت تحت ثزرسی است65ذب٘ٓ  .34

سٌٛ٘ٛزافی وجس ٘زٔبَ  است ِٚی زر ثیٛپسی اخسبْ ٞیبِیٗ ٔبِٛری ٚ تغییزات ضجیٝ ٞپبتیت اِىّی زیسٜ ٔی  .ستأٙفی 

چٙیٗ ػبرظٝ ای ایدبز وٙس؟  تٛا٘س زارٚ ٔی ْوسا. ضٛز

وّزپزٚٔبسیٗ  (                         زAٚیتبٔیٗ  (ج آتٛرٚاستبتیٗ              ( آٔیٛزارٖٚ                   ة (اِف         

.  سبِٝ ای ثسِیُ ظؼف ٚ ثیحبِی ثستزی ضسٜ است25ا٘ٓ خ .35

AST=800 u/L  /ALT=880 u/L  / ALP=230 u/L  / BiL(T=10 / D=8m/dl ) /ANA= + /             
 ٞفتٝ 2.  ٔیّی ٌزْ رٚسا٘ٝ لزار ٔی ٌیزز50 ٚ آساتیٛپزیٗ 30ثب تطریص ٞپبتیت اتٛایٕیٖٛ تحت زرٔبٖ ثب پزز٘یشِٖٚٛ            

: ثؼس 

AST=640 u/L / ALT= 690 u/L / ALP = 220 u/L / BiL( T=14/ D=11.8 m/dl )             
وساْ تصٕیٓ ٔٙبسجتز است؟          

ازأٝ آساتیٛپزیٗ +  ٔیّی ٌزْ 60زٚس پزز٘یشِٖٚٛ  (اِف          

 ٔیّی ٌزْ 150زٚس آساتیٛپزیٗ + لؽغ پزز٘یشِٖٚٛ  (ة         

افشٚزٖ سیىّٛسپٛریٗ + ازأٝ زرٔبٖ لجّی  (ج          

ٔطبٚرٜ پیٛ٘س وجس اٚرصا٘سی  + ازأٝ زرٔبٖ لجّی  (ز           

 

 

 


