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بررسی تشریحی سؤاالت زنان و  داخلی پرانترنی اسفند 94
برای آزمون  دستیاری آماده شوید»36«

42  خانمی با حاملگی 28 هفته و شکایت آبریزش واضح 
مراجعه کرده است. در معاینه تندرنس رحمی و تب و 
تاکیکاردی ندارد و در نوار قلب جنین ضربان پایه 148 بوده و 
افت FHR ندارد. اقدام مناسب کدام است؟ )پرانترنی اسفند94 

ـ قطب 3 کشوری )دانشگاه همدان((
الف( شروع آنتی بیوتیک و کورتیکواستروئید و درمان انتظاری 

ب( شروع آنتی بیوتیک و کورتیکواستروئید و ختم بارداری 
ج( شروع توکولیتیک و درمان انتظاری  

د( شروع کورتیکواستروئید و ختم حاملگی 
 پاسخ: الف 

 توضیح: جدول زیر

39  خانم 35 ساله G1 با حاملگی ترم جهت زایمان مراجعه 
می کند. در سونوگرافی جنین زنده به ظاهر سالم، بریچ و 
با AF کمتر از نرمال و جفت پرویا گزارش شده است. کدامیک 
از موارد زیر می تواند جرء علل مستعد کننده پرزانتاسیون جنین 
باشد؟ )پرانترنی اسفند94 ـ قطب 3 کشوری )دانشگاه همدان((

الف( سن مادر 
ب( گراویدیتی 

ج( اولیگوهیدرآمنیوس
د( پالسنتا پرویا

 پاسخ: د 
 توضیح: عوارض جفت سرراهی عبارتند از: 1- بستری 
شدن طوالنی در بیمارستان، 2- سزارین 3- جداشدگی جفت، 
4- خونریزی پس از زایمان، 5- پرزانتاسیون غیر طبیعی جنین، 

.DIC 6- مرگ مادر در اثر خونریزی رحم و
 توجه: پلی هیدروآمنیوس، پاریتی باال و حاملگی چند قلو 

از عوامل مستعد کننده بریچ هستند. 

43  خانمی G1 با حاملگی 37 هفته و شکایت خونریزی 
واژینال مراجعه کرده است. در معاینه تون رحم افزایش 
یافته و ضربان پایه قلب جنین 140 و منظم است. عالئم حیاتی 
مادر پایدار است. در سونوگرافی جفت فوندال خلفی است. چه 
کشوری   3 قطب  ـ  اسفند94  )پرانترنی  است؟  مناسب  اقدامی 

)دانشگاه همدان((
الف( سزارین اورژانسی

ب( القاء جهت زایمان طبیعی
ج( انجام آمنیوسنتز و در صورت بلوغ ریه زایمان انجام شود

د( درمان انتظاری
 پاسخ: ب 

 توضیح: 
حاشیه ای  نوع  از  اکثر جداشدگی های جفت  دکولمان جفت: 
هستند و معموال بیمار وضعیت کامال پایداری دارد. جداشدگی های 
خلفی بزرگ، معموال عالمتدار هستند و به آسانی تشخیص داده 
می شوند. زایمان در دکولمان جفت به روش واژینال یا سزارین 
امکان پذیر است. روش زایمان به میزان خونریزی، وجود یا فقدان 

لیبر فعال و وجود دیسترس جنینی بستگی دارد. 
نداریم، تون  Case مورد نظر سؤال چون دیسترس جنین  در 
عضالنی افزایش یافته و بیمار Stable است، پس می توان زایمان 
طبیعی انجام داد. چراکه گفتیم انتخاب روش زایمان به 3 عامل 
زیر بستگی دارد: 1- میزان خونریزی: در Case مورد نظر سؤال 
بیمار Stable است. 2- وجود یا فقدان لیبر فعال: تون رحم در 
 Case بیمار افزایش یافته است. 3- وجود دیسترس جنین: در

مورد نظر دیسترس وجود ندارد. 

 Na= 127 meq/L, 3  در بیمار مبتال به کتواسیدوز با
BS= 600 mg/dl میزان واقعی سدیم چند میلی اکی واالن 
در لیتر است؟ )پرانترنی اسفند94 ـ قطب 10 کشوری )دانشگاه 

تهران((
الف( 140 

ب( 130
ج( 145 
د( 135

 پاسخ: د
 توضیح: هر mg/dl 100 افزایش در قند سرم سبب کاهش 

meq/dL 1/6 از غلظت سدیم می شود.
600-100= 500
  5 × 1/6= 8 
 127 + 8=135 

2  آقای 20 ساله به علت زردی اسکلرا مراجعه می کند. 
در آزمایشاتی که در دست دارد:

AST= 25, Bilirubin direct= 3.5,  ALT= 30, PT= 12, 
Alkaline phosphatase= 220, INR= 1,  Bilirubin total= 
5, Serum albumin= 4  
محتمل ترین تشخیص کدام است؟ )پرانترنی اسفند94ـ  قطب 10 

کشوری )دانشگاه تهران((
الف( کریگلر نجار

ب( دوبین جانسون 
 A ج( هپاتیت

د( ژیلبرت 
 پاسخ: ب

 توضیح: 
سندرم دوبین جانسون: یک بیماری خوش خیم و تقریبا نادر است 
که با هیپربیلی روبینمی Low-grade که عمدتا از نوع کنژوگه 
بیماران این  در  توتال  بیلی روبین  میزان  می یابد.  تظاهر   است، 

 mg/dl  5-2 است. در مصرف کنندگان OCP و حاملگی شایع تر است.  
مبهم  عالئم  از  گاهی  یا  بی عالمتند  اکثرا  بالینی:  عالئم 
Constitutional شکایت دارند. معاینه فیزیکی غیر از زردی 

معموال طبیعی است. 
یافته های آزمایشگاهی: به جز باال بودن بیلی روبین سرم، سایر 
آزمایشات کبدی از جمله آلکالن فسفاتاز و ترانس آمیناز ها طبیعی 

هستند.
 توجه: در سندرم ژیلبرت و کریگلر نجار بیمار هیپربیلی روبینمی 

غیر کنژوگه دارد.

4  کدام یک از داروهای خوراکی ضددیابت از طریق 
فعال کردن گیرنده هسته ای گاما-PPAR عمل می کنند؟ 

)پرانترنی اسفند94 ـ قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( پیوگلیتازون 

ب( رپاگلنید
ج( سیتاگلیپتین 

د( آکاربوز
 پاسخ: الف

 Pioglitazone توضیح: تیازولیدین دیون ها از جمله 
که   PPAR-گاما رسپتور  به  اتصال  با   Rosiglitazone و 
در آدیپوسیت ها وجود دارند، به عنوان آگونیست این گیرنده 
عمل کرده و منجر به کاهش تجمع چربی در کبد و افزایش 

ذخیره سازی اسید چرب می شوند.
 نکته: مصرف این گروه از داروها در اختالل کبدی یا 

نارسایی قلبی )کالس III و IV( کنترااندیکه است.
 نکته: Rosiglitazone ریسک بیماری های قلبی - عروقی 

را باال می برد.

6  خانمی 55 ساله و بدون عالمت به شما مراجعه کرده اند. 
در معاینه نیز مشکل خاصی ندارند. در انجام اکوی ایشان 
EF= %35 گزارش شده است. سایر بررسی های قلبی - عروقی 
از  یک  کدام  است.  شده   Follw up به  توصیه  و  بوده  نرمال 
داروهای زیر را جهت ایشان توصیه می کنید؟ )پرانترنی اسفند94 

ـ قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( دیگوکسین 

ب( فوروزماید 
ج( آلداکتون 

د( کارودیلول 
 پاسخ: د

 توضیح: 
جلوگیری از پیشروی نارسایی قلب در بیماران با EF کمتر از 40 
درصد: داروهایی که به این منظور استفاده می شوند، عبارتند از:

1- مهارکننده های ACE: در بیماران عالمتدار و بدون عالمت 
با EF کمتر از 40 درصد به کار می روند.

2- بلوک کننده های رسپتور آنژیوتانسین )ARB(: در بیماران 
عالمتدار و بدون عالمت با EF کمتر از 40 درصد که مهارکننده های 
ACE را به دالیلی به جز هیپرکالمی و نارسایی کلیوی تحمل 

نمی کنند، باید ARB استفاده کرد.
3- بتا - بلوکرها )مثل کارودیلول(: درمان با بتا - بلوکرها در 
مبتالیان به نارسایی قلب عالمتدار و بی عالمت و EF پایین )کمتر 

از40 درصد( اندیکاسیون دارد.
4- اسپیرونوالکتون و اپرلنون در مبتالیان به نارسایی قلبی کالس 
IV یا کالس III طبقه بندی نیویورک که EF آنها پایین )کمتر از 
35 درصد( است و تحت درمان های استاندارد، نظیر دیورتیک ها، 

مهارکننده ACE و بتا - بلوکرها قرار دارند، توصیه می شود. 

5  کم خونی بیماری های مزمن می تواند به علت آسیب 
مغز استخوان، فقر آهن یا تولید ناکافی اریتروپویتین باشد. 
همه علل ذیل باعث تولید ناکافی اریتروپویتین می شود، به جز: 

)پرانترنی اسفند94 ـ قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( اختالل عملکرد کلیه 
G6PD ب( کمبود آنزیم

 I ج( اینترلوکین
د( هیپوتیروئیدی

 پاسخ: ب
 توضیح: 

1( اینترلوکین- 1 تولید اریتروپویتین را مستقیما کاهش می دهد و 
همچنین از طریق آزادسازی INF-y پاسخ مغز استخوان اریتروئید 
 INF-y به اریتروپویتین را سرکوب می کند. در آرتریت روماتوئید
و IL-1 عوامل اصلی ایجاد آنمی در بیماری های مزمن هستند.

2( علت آنمی در بیماران کلیوی کاهش تولید اریتروپویتین و 
کاهش طول عمر RBCها است. 

3( هیپوتیروئیدی با کاهش متابولیسم موجب کاهش اریتروپویتین 
می شود.

40  خانمی 40 ساله G4P3 با سابقه فشار خون مزمن که 
در ماه ششم بارداری GTT مختل داشته و با رژیم غذایی 
کنترل نشده، تحت درمان با انسولین قرار گرفته است. به علت 
عدم همکاری بیمار، رعایت رژیم غذایی و مصرف انسولین نامناسب 
بوده و قند خون کنترل مناسبی ندارد. جنین ماکروزوم است و 
پلی هیدرآمنیوس دارد. نحوه ارزیابی سالمت جنین در این بیمار 
کشوری   3 قطب  ـ  اسفند94  )پرانترنی  است؟  صورت  چه  به 

)دانشگاه همدان((
الف( ارزیابی BPP ماهانه و NST دوبار در ماه از هفته 28 بارداری 
هفته  از  هفتگی   NST و  بار  یک  هفته  دو   BPP ارزیابی  ب( 

30 بارداری
ج( ارزیابی BPP دو هفته یک بار و NST دو بار در هفته از 

هفته 32 بارداری 
د( ارزیابی BPP و NST ماهانه از هفته 24 بارداری

 پاسخ: ج 
 توضیح:

1- تست غیراسترسی )NST(: در حاملگی های همراه با دیابت، 
a.روش ارجح برای بررسی وضعیت جنین است NST

2- بیوفیزیکال پروفایل )BPP(: بیوفیزیکال پروفایل برای بررسی 
یک NST غیرواکنشی صورت می گیرد. با انجام سونوگرافی طی 
آزمون BPP می توان حجم مایع آمنیوتیک و وجود مالفورماسیون های 

جنینی را نیز ارزیابی کرد. 
3- شمارش حرکات جنین: مادران مبتال به دیابت باید حرکات 
جنین خود را از هفته 28 حاملگی بشمارند. نتایج مثبت کاذب 

در این روش زیاد است.
 نکته: در اکثر مراکز، برنامه های هفتگی مونیتورینگ جنین 

از هفته 34-33 حاملگی آغاز می شوند.
 نکته: در موارد عدم کنترل دقیق گلوکز مادر، وقوع هیدرآمنیوس، 
ماکروزومی جنین و هیپرتانسیون یا بیماری عروقی در مادر، آزمون 

NST باید دوبار در هفته انجام شود.
 نکته: در بیماران مبتال به دیابت حاملگی که با رژیم غذایی 
تحت کنترل هستند و سطح گلوکز آنها در حالت ناشتا و پس 
از غذا طبیعی است، آزمون NST را می توان دیرتر یا با فاصله 

کمتر انجام داد.

41  در نتایج غربالگری 3 ماهه اول در یک خانم باردار از 
نظر سندرم داون، خطر متوسط گزارش شده است. اقدام 
بعدی کدام است؟ )پرانترنی اسفند94ـ  قطب 3 کشوری )دانشگاه 

همدان((
الف( نمونه برداری از پرز جفتی در هفته 13 بارداری

ب( غربالگری کوادمارکر در هفته 16 بارداری
ج( آمنیوسنتز در هفته 16 بارداری 

د( انجام تست αFP در هفته 16 بارداری
 پاسخ: ب 

 توضیح:
این روش ریسک   :Contingent   sequential screen
 f β -hCG-A, PAPP-A, سندرم داون را براساس اندازه گیری
NT در تریمستر اول تعیین می کند. به زنانی که دارای باالترین 
ریسک بوده اند، توصیه می شود CVS انجام دهند و به زنانی که 
دارای کمترین ریسک بوده اند، گفته می شود نیازی به آزمایشات 
تریمستر دوم ندارند. زنانی که دارای ریسک متوسط باشند، تحت 
کوادری تست در تریسمتر دوم قرار می گیرند و نتایج تریمستر اول 

همراه با نتایج کوادری تست مجددا ارزیابی می شوند.

1  بیمار خانم 35 ساله ای است که با تشخیص پیلونفریت 
از 7 روز قبل بستری شده است. در روز هشتم بستری، 
به طور ناگهانی دچار تنگی نفس و درد قفسه سینه می شود. در 
 Cr= 2.5 طبیعی و CXR .معاینه، اندام های تحتانی نرمال است
است. در گام بعدی، کدام اقدام تشخیصی برای بیمار مناسب 
است؟ )پرانترنی اسفند94ـ  قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران((

 D-Dimer الف( اندازه گیری
ب( اندازه گیری تروپونین

ج( اسکن پرفیوژن ریه 
د( CT-Scan قفسه سینه با تزریق

 پاسخ: ج
 توضیح: هم اکنون اسکن ریه روش تشخیص خط دوم آمبولی 
ریه است. این روش بیشتر برای افرادی به کار برده می شود که 
نمی توانند مواد حاجب وریدی را تحمل کنند. در Case مورد 
 Cr= نظر سؤال چون بیمار مبتال به پیلونفریت است و از طرفی
کنتراست  با  سینه  قفسه   CT-Scan از  نمی توان  است،   2.5
وریدی استفاده کرد. یادآوری: روش اصلی تصویربرداری برای 
تشخیص آمبولی ریه CT قفسه سینه با کنتراست وریدی است.

کـامران  احمـدی

7  خانم 34 ساله ای به علت افزایش وزن، هیرسوتیسم 
و اختالل عادت ماهیانه مراجعه کرده است. در معاینه 
استریای ارغوانی روی شکم و عضالت پروگزیمال دارد. اولین 
اقدام جهت تشخیص بیمار کدام است؟ )پرانترنی اسفند94 ـ 

قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( تست سرکوب با دگزامتازون دوز باال 

ب( اندازه گیری ACTH پالسما
ج( اندازه گیری کورتیزول بزاق 
د( CT-Scan از غدد آدرنال

 پاسخ: ج
 توضیح: می توان برای تشخیص سندرم کوشینگ از سنجش 
کورتیزول بزاق استفاده کرد. در سیسیل 2010 برای اولین بار 
عالوه بر تشخیص سندرم کوشینگ با جمع آوری ادرار 24 
از کورتیزول  استفاده  ادرار،  آزاد  ساعته و سنجش کورتیزول 

بزاق نیز برای تشخیص سندرم کوشینگ آورده شده است.

8  خانم 38 ساله با شکایت از خارش بدن و زردی پوست 
و اسکلرا، همراه با نتایج آزمایشات و بررسی های پاراکلینیکی 
زیر به شما مراجعه می کند. در مرحله بعدی چه اقدامی می کنید؟ 

)پرانترنی اسفند94 ـ قطب 5 کشوری )دانشگاه شیراز((

 Liver Biopsy )الف
Antimitochondrial Antibody )ب

 Hepatobiliary CT-Scan )ج
 Endoscopic retrograde د( 

cholangiopancreatography
 پاسخ: ب

 توضیح: 
سیروز صفراوی اولیه: یک اختالل کبدی کلستاتیک با اتیولوژی 
میانسال  خانم های  اکثرا  است.  اتوایمیون  تابلوی  با  نامشخص 
و خارش  زردی  درصد(. خستگی،   90-95( می کند  درگیر  را 
تظاهرات اصلی هستند. هیپربیلی روبینمی از نوع کنژوگه است. 
یافته های آزمایشگاهی: افزایش Alk-P، بیلی روبین کنژوگه و 
IgM در این بیماران دیده می شود. در بیش از 90 درصد بیماری 

آنتی بادی ضد میتوکندریایی وجود دارد.
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