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د) نيتروپروسايد

پاسخ: الف) سندرم قلب چپ هيپوپالستيك: 
شايع ترين علت مرگ ناشي از نقص قلبي در ماه 
اول بعد از تولد است. در اين سندرم يك بطن 
چپ كوچك وجود دارد. نبض اندام ها ضعيف 
هستند و يا اصال نبض وجود ندارد. سيانوز اندكي 
وجود دارد ولي به علت برون ده قلب پايين، پوست 
سرد، لكه دار (Mottled) و مايل به خاكستري 
است. درمان شامل پروستاگالندين E1، اصالح 
اسيدوز و حمايت تنفسي و فشارخون و ترميم 
 Norwood جراحي چند مرحله اي (روش اول
در دوره نوزادي و عمل بعدي روش هاي دوطرفه 
 41 (صفحه  است).   Glenn and fontan

گايدالين اطفال3)

12  پسر 8 ساله اي را به علت سرفه و 
به درمانگاه  قبل  هفته  از دو  بيني  ترشحات 
آورده اند. مادر بيمار از بوي بد نفس هاي او 
شاكي است. در معاينه مخاط بيني متورم بوده 
و ترشحات چركي غليظ دارد. گرچه از سه 
mg// day با دوز روز قبل آموكسي سيلين 

بيماري كمتر  kg45 مصرف مي كند، عالئم 
نشده است. اقدام مناسب در اين مرحله كدام 

است؟ (بورد اطفال - شهريور 93)
 High كالو  كوآموكسي  تجويز  الف) 

dose
ب) تجويز كوتريموكسازول

ج) تجويز سفترياكسون وريدي
د) تجويز اريترومايسين

 
آموكسي سيلين  با  درمان  الف)  پاسخ: 
زير  موارد  در   High dose كالووالنات   -

انديكاسيون دارد:
1- كودكاني كه ريسك ابتال به باكتري هاي 
مقاوم در آنها بيشتر است (درمان آنتي بيوتيكي 
در 1 تا 3 ماه گذشته، نگهداري در مهدكودك، 

سن كمتر از 2 سال)
2- بيماراني كه به درمان با آموكسي سيلين 
در طي 72 ساعت جواب نداده اند. (صفحه 2 

گايدالين اطفال83)

اتمام  از  پس  ساله اي   15 نوجوان    13
شركت در مسابقه فوتبال دچار مرگ ناگهاني 
مي شود. محتمل ترين تشخيص كدام است؟ 

(بورد اطفال - شهريور 93)
Long QT Syndrome (الف

 Hypertrophic ب) 
Cardiomyopathy

Leopard Syndrome (ج
Valvular AS (د

پاسخ: ب) در كودكان بزرگتر و نوجوانان 
به  است  ممكن  هيپرتروفيك  كارديوميوپاتي 
عنوان تظاهر اوليه مرگ ناگهاني باشد. (صفحه 

45 گايدالين اطفال3)

14  دختر 14 ساله اي با شكايت تنگي نفس 
و درد شديد زير استرنوم كه با دم و وضعيت 
به پشت و شانه  خوابيده تشديد مي شود و 
چپ وي تير مي كشد، به اورژانس آورده شده 
 75/45 به   100/70 از  او  فشارخون  است. 
در هنگام دم سقوط مي كند. صداهاي قلب 
غيرواضح است. محتمل ترين تشخيص كدام 

است؟ (بورد اطفال - شهريور 93)
 Spontaneous apical الف) 

pneumothorax
Pericardial effusion (ب

 Hypertrophic ج) 
cardiomyopathy

 Anomalous original of the left (د
coronary artery

پاسخ: ب)عالئم پريكارديت عبارتند از: درد 
قفسه سينه كه با دراز كشيدن و دم بدتر مي شود. 
در  مي گيرد.  خود  به  نشسته   Position بيمار 
تامپوناد قلبي عالوه بر اين عالئم، نبض پارادوكس 
(كاهش بيشتر از mmHg 10 در زمان دم) هم 
وجود دارد. اكوكارديوگرافي اختصاصي ترين و 
مفيدترين روش تشخيص براي پريكارديال افيوژن 

است. (صفحه 46 گايدالين اطفال3)

دليل  به  را  ماهه اي   6 كودك    15
درمانگاه  به  پيش  ماه  دو  از  رنگ پريدگي 

آورده اند. در CBC انجام شده 
5gr/dl =Hb ,1�=Rrtic ,96 =MCV

در آسپيراسيون مغز استخوان كاهش تعداد 
سلول هاي رده پيش ساز اريتروئيد گزارش شده 
است. محتمل ترين تشخيص كدام است؟ (بورد 

اطفال - شهريور 93)
 الف) آنمي مگالوبالستيگ

ب) آنمي فانكوني
ج) آنمي بالكفان دياموند

د) اريتروبالستوپني گذراي كودكي

مادرزادي  و  خالص  آپالزي  پاسخ:ج) 

فان)  بلك  ـ  دياموند  (سندرم  قرمز  گلبول هاي 
غالبا در چند ماه اول زندگي يا در موقع تولد با 
آنمي شديد و ماكروسيتوز خفيف يا يك آنمي 
نرموسيتيك تظاهر مي يابد. اين بيماري ناشي از 
كمبود پيش سازهاي RBC در مغز استخوان است. 
 Short) قد  كوتاهي  بيماران  يك سوم  از  بيش 
stature) دارند. اين بيماري در تمام زندگي ادامه 

دارد. بيشتر بيماران به درمان با كورتيكواستروئيد 
دارد  امكان  بيماري  آغاز  در  مي دهند.  پاسخ 
ماكروسيتوز خفيف يا تروموسيتوز وجود داشته 

باشد. (صفحه 153 گايدالين اطفال3)

16  شيرخوار 4 ماهه اي را براي معاينه 
روتين نزد شما آورده اند. طي زايمان طبيعي 
و ترم متولد شده است. از شير مادر تغذيه 
مي كند. رشد و تكامل وي طبيعي بوده و ساير 
موارد شرح حال و معاينه هم كامال طبيعي 
است. والدين مي پرسند در چند ماهگي براي 
بررسي كم خوني بايد آزمايش CBC انجام 
 - اطفال  (بورد  چيست؟  شما  پاسخ  دهند. 

شهريور 93)
الف) 6
ب) 9
ج) 12
د) 24

سالم،  و  ترم  شيرخواران  در  ج)  پاسخ: 
غربالگري از نظر آنمي در 12 ماهگي (كه شيوع 
فقرآهن زياد است) انجام مي شود. (صفحه 10 

گايدالين اطفال1)

17  كودك يك ساله اي با كاهش رشد 
گه گاهي  استفراغ هاي  و  تشنج  حمالت  و 
اطراف  سبوره  درماتيت  است.  شده  بستري 
چشم و دهان دارد و در آزمايشات كم خوني 
ميكروسيتيك مشخص شده است. كمبود كدام 
يك از ويتامين هاي زير محتمل  تر است؟ (بورد 

اطفال - شهريور 93)
الف) نياسين

ب) تيامين
ج) پيريدوكسين

د) بيوتين

پاسخ: ج) كمبود ويتامين B6 (پيريدوكسين) 
 B6 ويتامين  سوءجذب  يا  رژيم غذايي  در 
موجب عالئم زير مي شود: آنمي هيپوكروميك 
ـ ميكروسيتيك، استفراغ، اسهال، نارسايي رشد 
(FTT)، بي حالي، تحريك پذيري شديد، تشنج، 
هيپراكوزيس (پرشنوايي مرضي)، سبوره اطراف 
بيني و لب (نازولبيال) و نوروپاتي (صفحه 49 

گايدالين اطفال1)

18  دختر 4 ساله اي را به علت بي توجهي و 
عدم صحبت كردن نزد شما آورده اند. مادر ذكر 
مي كند كه تا يك سالگي كودك كامال خوب 
بوده و پس از آن دچار حركات مكرر دست ها 
و كم توجهي و عدم تكلم شده است. در معاينه 
دور سر كودك 47 سانتي متر و حركات مكرر 
دست ها (Hand writing) دارد و مرتب 

محتمل ترين  مي كشد.  آه 
است؟  كدام  تشخيص 
(بورد اطفال - شهريور 

(93
سندرم  الف) 

الندوكلفنر
ب) كره سيدنهام
ج) سندرم رت

د) سندرم آسپرگر

پاسخ: ج) سندرم Rett: يك اختالل عصبي 
ديده  دخترها  در  فقط  كه  است  شايع  تكاملي 
مي شود. فقدان حركات ارادي دست و مهارت هاي 
راه  در  آپراكسي  اجتماعي،  انزواي  ارتباطي، 
رفتن، حركات كليشه اي و تكراري دست شبيه 
شستن، به هم فشردن يا به هم زدن دست ها و 
ميكروسفالي اكتسابي از ويژگي هاي اين سندرم 
هستند. با پيشرفت بيماري، تشنج، اسپاستيسيته 
 143 (صفحه  مي شود.  ايجاد  كيفواسكوليوز  و 

گايدالين اطفال3)

19  كودك 6 ساله اي را با شكايت سردرد، 
استفراغ و دوبيني آورده اند. در معاينه چندين 
لكه كافئوله با قطر بين 5 تا 10 ميلي متر روي 
پوست نقاط مختلف بدن او مي بينيد و در ناحيه 
زير بغل بيمار نيز لكه هاي هيپرپيگمانته متعدد 
مشاهده مي شود. در فوندوسكوپي ادم پاپي 
وجود دارد. محتمل ترين تشخيص اين بيمار 

كدام است؟( بورد اطفال - شهريور 93)
الف) كرانيوفارنژيوم

ب) مدولوبالستوم
ج) اپانديموم

د) گليوم اپتيك

Café-au-) پاسخ: د) لكه هاي شيرقهوه اي
lait) و كك و مك در ناحيه اگزيال، نورفيبروم هاي 

جلدي و هامارتوم عنبيه (ندول Lish) از تظاهرات 
اصلي نوروفيبروماتوز نوع I (بيماري فون ركلنيگ 
با  همراه  در  كه  تومورهايي  هستند.  هاوزن) 
عبارتند  مي شوند،  ديده   I نوع  نوروفيبروماتوز 
پلكسي فورم، گليوم عصب  نوروفيبروم هاي  از: 
تومورهاي  و  نخاع  و  مغز  آستروسيتوم  اپتيك، 
بدخيم اعصاب محيطي. بدخيمي شايع ترين علت 
مرگ اين بيماران است. (صفحه 149 گايدالين 

اطفال3)

20  دختري 9 ساله با شكايت استفراغ 
خوني، طبق گفته مادرش، تاكنون 6 بار در 
بررسي هاي  است.  شده  بستري  بيمارستان 
طبيعي  بدن  سيستم هاي  ساير  و  گوارشي 
خواسته  مادر  از  كه  هنگامي  است.  بوده 
پزشك  به  را  خون  حاوي  استفراغ  مي شود 
نشان دهد ابراز مي دارد دخترش بهبود يافته 
است. محتمل ترين تشخيص كدام است؟ (بورد 

اطفال - شهريور 93)
Conversion reaction (الف 

Hysteria (ب
 Munchausen syndrome by ج) 

proxy
Malingering (د

وكالتي  مونچهاوزن  سندرم  ج)  پاسخ: 
 Munchausen Syndrome by)

proxy) نوعي از اختالل ساختگي است 

كه در آن بيمار عالئم را در كودكش 
نوعي  سندرم  اين  مي كند.  ايجاد 
Child abuse است. عالئمي 

دارند،  بيشتري  شيوع  كه 
اسهال،  استفراغ،  از:  عبارتند 
ايست تنفسي، آسم، تشنج، عدم 
تعادل، از دست دادن هوشياري، 
تب، خونريزي، كاهش رشد، 
اغلب  هيپوگليسمي.  و  راش 

انجام  را  عمل  اين  كه  افرادي 
(صفحه  هستند.  مادران  مي دهند 

26 گايدالين اطفال1)

21  نوجوان 15 ساله اي به علت 
ضعف عضالني مراجعه كرده است. 
بلند  زمين  از  سختي  به  معاينه  در 
مي شود. هيپرتروفي مختصر ساق 
دارد.  زبان  فاسيكوالسيون  و  پا 
و  رفته  بين  از  وتري  رفلكس 
فسفوكيناز)  (كراتين   CPK
مختصري افزايش يافته است. 
كدام  تشخيص  محتمل ترين 

است ؟ (بورد اطفال - شهريور 93)
Spinal muscular atrophy (الف

 Duchenne muscular ب) 
dystrophy

Becker muscular dystrophy (ج
 Limb girdle muscular د) 

dystrophy

نخاع  عضالني  آتروفي  الف)  پاسخ: 
سلول هاي  پيشرونده  دژنراسيون   :(SMA)
ژنتيك  بيماري  اين  كليدي  تظاهر  قدامي  شاخ 
است. فاسيكوالسيون زبان يكي از عالئم مهم 
اين گروه از بيماران است. دو نوع اصلي اين 
از: وردينگ هافمن كه عالئم  عبارتند  بيماري 
از نوزادي آغاز مي شود و سندرم كوگل برگ 
والندر كه شكل خفيف تري از بيماري وردينگ 
 Case هافمن است كه در اواخر كودكي (مثل
مورد نظر) شروع شده و كم كم طي چند دهه 

پيشرفت مي كند.
بهتر  اين  از  مي توانست  اين سؤال  توجه: 
گزينه ها  از  يكي  كه  به طوري  طراحي شود، 
برگ  كوگل  سندرم  يكي  و  هافمن  وردينگ 
والندر مي بود كه در آن صورت پاسخ سؤال 
سندرم كوگل برگ والندر بود. (صفحه 147 

گايدالين اطفال3)

به علت تهوع  22  دختر 9 ساله اي را 
نوروز  تعطيالت  از  بعد  كه  بي اشتهايي  و 
كودك  آورده اند.  درمانگاه  به  شده  شروع 
صبح ها از رفتن به مدرسه امتناع مي ورزد. 
گريه  و  مي شود  جدا  مادرش  از  به سختي 
مي كند، در مصاحبه اظهار مي كند كه نگران 
است اتفاقي براي مادرش بيفتد يا وقتي به 
مدرسه مي رود، مادر در منزل نباشد. شب ها 
حاضر نيست به تنهايي به رختخواب برود. 
(بورد  است؟  كدام  تشخيص  محتمل ترين 

اطفال - شهريور 93)
 Major depressive الف)   

disorder
 School phobia (ب

Separation anxiety disorder (ج
 Obsessive compulsive د) 

disorder

پاسخ: ج) فوبي مدرسه و اختالل اضطراب 
 :(Separation anxiety disorder) جدايي
مي شوند.  ديده  هم  با  معموال  اختالل  دو  اين 
كودكان و نوجواناني كه از مدرسه رفتن اجتناب 
مي كنند و ممكن است سابقه اضطراب جدايي و 
شكايت هاي سوماتيك متعدد مبهم (مثل سردرد، 
درد شكم و خستگي) داشته باشند. ابراز عالئم 
سوماتيك يك روش براي خودداري از مدرسه 
مؤثرترين  است.  والدين  توجه  جلب  و  رفتن 

است. (صفحه  مدرسه  به  آنها  فرستادن  درمان 
27 گايدالين اطفال1)

مبتال  اخيرا  كه  ساله  اي   7 كودك    23
با  نفروتيك شده و تحت درمان  به سندرم 
پردنيزولون است، از سه روز قبل دچار سردرد 
و استفراغ مكرر شده است. در معاينه تب و 
سفتي گردن ندارد. فشارخون طبيعي است. در 
فوندوسكوپي ادم پاپي دارد. ساير معاينات 
محتمل ترين تشخيص  است.  طبيعي  عصبي 

كدام است؟ (بورد اطفال - شهريور 93)
الف) سينوزيت
ب) آنسفاليت

ج) آبسه مغزي
د) پسودوتومور سربري

پاسخ: د) سردرد شديد، دوبيني، فلج عصب 
تومور كاذب  نفع سندرم  به  پاپي  ادم  و  ششم 
مطالعات  است.  سربري)  (سودوتومور  مغزي 
تصويربرداري مغز در اين بيماران معموال طبيعي 

است. (صفحه 133 گايدالين اطفال3)

24  دختر 9 ساله اي را به علت حمالت 
به  شده،  شروع  قبل  ماه   6 از  كه  سردرد 
درمانگاه آورده اند. اين حمالت ماهانه 1-2 
بار بروز مي كند، شدت درد متوسط و محل 
آن دوطرفه و در ناحيه پيشاني است. همراه 
با سردرد، تهوع و استفراغ وجود دارد. در 
فواصل حمالت مشكلي وجود ندارد. معاينه 
فيزيكي و عصبي نرمال است. كدام يك از 
روش هاي درمان زير را توصيه مي نماييد؟ 

(بورد اطفال - شهريور 93)
الف) پيشگيري با سيپروهپتادين

حمله  زمان  در  ايبوبروفن  از  استفاده  ب) 
سردرد

ج) سوماتريپتان در زمان سردرد
د) استفاده از توپيرامات جهت پيشگيري

حمالت  درمان  بناي  سنگ  پاسخ:ب) 
و  متناوب  تجويز  ميگرن  و شديد  غيرتكراري 
عالمتي مسكن ها است. درمان عالمتي مستلزم 
مسكن  و  ضددرد  داروهاي  زودهنگام  تجويز 
(ايبوبروفن)، استراحت و خواب فوري در اتاق 
تاريك و ساكت است. درمان پروفيالكتيك در 
بيماراني شروع مي شود كه يك يا بيشتر از يكبار 
 135 (صفحه  دارند.  هفته  در  حمالت سردرد 

گايدالين اطفال3)

25  نوزاد دختر با وزن 2400 گرم و قد 
47 سانتي متر متولد شده است. در معاينه ادم 
در  دارد.  برجسته  و گوش هاي  پا  و  دست 
اكوكارديوگرافي قلبي، انتظار كدام مورد زير 

را داريد؟ (بورد اطفال - شهريور 93)
الف) تنگي وريد ريوي

ب) كوآركتاسيون آئورت
ج) سوراخ بين دهليزي

د) برگشت غيرطبيعي وريدهاي ريوي
ترنر،  سندرم  تشخيص  با  ب)  پاسخ: 
آنومالي هاي مادرزادي قلب در 45 درصد موارد  
ديده مي شود كه (شايع ترين آنها كواركتاسيون 
آئورت است و دريچه آئورت دولتي بعد از 
گايدالين   104 (صفحه  دارد).  قرار  آن 

اطفال1)

دگى در امتحان دستيارى
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