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شماره 952 30 آذر 1395

سؤاالت جراحی پرانترنی شهریور 95
برای آزمون  دستیاری آماده شوید

و آدنوكارسينوئيد می شود. 
از:  عبارتند  آپانديس  آدنوكارسينوم  تظاهرات  باليني:  عالئم 
تظاهر  شايع ترين  لمس.  قابل  توده  و  آسيت  حاد،  آپانديسيت 

آدنوكارسينوم آپانديس، آپانديسيت حاد است.
درمان: درمان در تمام بيماران، همي كولكتومي راست است.

عوارض: آدنوكارسينوم آپانديس تمايل به پاره شدن زودرس دارد، 
اگرچه اين مسئله با پيش آگهي بدتري همراه نيست. 

 پاسخ: ب 

14 بيمار جواني به علت فيستول روده ايـ  پوستي به دنبال جراحي 
مراجعه كرده است. امكان بسته شدن خودبخودي فيستول بيمار 
در كداميك از موارد زير بيشتر است؟ )پرانترنی شهريور 95 – قطب 

5 كشوری )دانشگاه شيراز((
الف( انسداد نسبي ديستال روده

ب( سابقه راديوتراپي لگن
ج( فيستول با مسير طوالني

د( وجود اپي تلياليزاسيون جدار فيستول
 توضيح: به جدول عواملي كه روي بسته شدن فيستول هاي 

روده اي اثر منفي دارند مراجعه شود.
 پاسخ: ج 

17 بيماري به دنبال تصادف و ضربه مغزي به اورژانس آورده 
مي كند.  لوكاليزه  را  دردناك  تحريك  محل  است.  شده 
هنگام تحريك دردناك صداهاي نامفهوم توليد مي كند و چشمان 
 GCS )Glasgow .خود را به دنبال تحريك دردناك باز مي كند
Coma Scale( وي چند است؟ )پرانترنی شهريور 95 – قطب 

5 كشوری )دانشگاه شيراز((
الف( 7
ب( 8
ج( 9
د( 10

 پاسخ: ج

21 بيمار 65 ساله اي با كانسر معده در بخش بستري شده 
كه به علت متاستاز كبدي كانديد عمل نيست. در آزمايشات 

ارسالي:
 :meq/L )NL 3.5 =K .)10.5-8.5 :meq/L )NL 7 =Ca
g/ 2 =Alb .190000 :Plt .9.8 =Hb .5500 =WBC .)5-3

)4 =dL )NL
گزارش شده است. كدام اقدام صحيح است؟ )پرانترنی شهريور 

95 – قطب 7 كشوری )دانشگاه اصفهان((
الف( اصالح Hb با تزريق خون و تجويز گلوكونات كلسيم

ب( Hb نياز به اصالحي ندارد و تجويز كلسيم خوراكي مكمل
ج( اصالح Hb با تزريق خون و تجويز كلسيم خوراكي مكمل

د( Hb و كلسيم بيمار نياز به اصالح خاصي ندارد
توضيح: هنگام اندازه گيري كلسيم توتال سرم بايد غلظت آلبومين 
را در نظر گرفت، چرا كه به ازاي هر g/dl 1 كاهش آلبومين، از 
كلسيم توتال سرم  mg/dl 0/8 كم مي شود. لذا در Case مورد 
 mg/dl  2 كاهش يافته، كلسيم g/dl ،نظر سؤال چون آلبومين

1/6 كاهش مي يابد، لذا كلسيم نياز به اصالح ندارد.
 پاسخ: د

20 بيمار 50 ساله اي به علت درد حين اجابت مزاج به شما 
مراجعه كرده كه به گفته وي طي 4 ماه اخير ايجاد شده 
و به انواع داروهاي موضعي پاسخ نداده است. در معاينه دو عدد 
 Skin tag فيشر در ساعت 3 و 9 در وضعيت ليتوتومي به همراه
مشهود است، كدام عبارت در حال حاضر براي وي منطقي نيست؟ 

)پرانترنی شهريور 95 – قطب 7 كشوری )دانشگاه اصفهان((
الف( ارسال CBC و الم خون محيطي

ب( انجام كولونوسكوپي كامل
ج( عمل جراحي اسفنكتروتومي پارشيل

د( انجام تست بررسي سل
 توضيح: يك فيشر آنال مزمن كه به صورت لترال قرار گرفته، 
مي تواند مطرح كننده بيماري كرون، ويروس HIV، سيفيليس، 

سل يا لوسمي باشد.
حال به سؤال باز مي گرديم و گزينه ها را يك به يك بررسي مي كنيم:
1ـ ارسال CBC و الم خون محيطي جهت Rule out لوسمي 

)گزينه الف(
2ـ انجام كولونوسكوپي كامل به منظور رد بيماري كرون )گزينه ب(
3ـ تست بررسي سل جهت ارزيابي از نظر ابتال به سل )گزينه د(

 پاسخ: ج

 CT-Scan 22 در بيمار خانم 25 ساله ای به طور تصادفي در
 cm6  شكم كه به علت ديگري انجام داده، متوجه توده
در غده فوق كليه راست شده ايم. بيمار هيچ عالمت و شكايت 
ديگري ندارد و كليه آزمايشات اوليه وي نرمال است. توصيه شما 
به ايشان جهت ادامه درمان كدام است؟ )پرانترنی شهريور 95 – قطب 

7 كشوری )دانشگاه اصفهان((
الف( نياز به اقدام خاصي ندارد

ب( رزكسيون جراحي غده فوق كليه راست
ج( تكرار CT-Scan شش ماه بعد

د( بررسي جهت يافتن كانسر زمينه اي اوليه
 توضيح: انسيدنتالوماي آدرنال 

به كشف يك توده در آدرنال هنگام تصويربرداري به دليل ديگر، 
Incidentaloma گفته مي شود.

مبتاليان به تومورهاي داراي عملكرد يا ضايعات بدخيم بايد تحت 
عمل آدرنالكتومي قرار گرفته شوند. آدرنالكتومي در بيماراني كه 
هستند  استئوپروز  يا  گلوكز  تحمل  اختالل  هيپرتانسيون،  دچار 
توصيه مي شود. ساير انديكاسيون هاي آدرنالكتومي عبارتند از: 1ـ 
ضايعات بزرگتر يا مساوي 4 سانتي متر، 2ـ ضايعاتي كه در جريان 
پيگيري بيمار رشد كرده اند نيز بايد تحت عمل آدرنالكتومي قرار 
بگيرند، 3ـ ضايعات بزرگتر از 5 سانتي متر در بيماران مسن همراه 
با بيماري قابل مالحظه، 4ـ ميلوليپوم هاي بزرگتر از cm 4 )به علت 

ايجاد خونريزي به درون ميلوليپوم(.
 پاسخ: ب 

23 آقاي 70 ساله كشاورزی با توده سفت زخمي در لب 
پايين از 6 ماه قبل مراجعه كرده است. در بيوپسي به عمل 
تمام  است.  گزارش شده  اسكواموس  كارسينوم  توده،  از  آمده 
روش هاي زير جزء درمان پيشنهادي است، بجز؟ )پرانترنی شهريور 

95 – قطب 7 كشوری )دانشگاه اصفهان((
Moh's microsurgery )الف

Surgical Excision )ب
Radiation Therapy )ج

Electro Cautery )د
 توضيح:

1ـ اكسيزيون جراحي درمان انتخابي SCC پوست است.
2ـ جراحي Moh's در مناطقي به كار برده مي شود كه از نظر 
 SCC مورد نظر سؤال كه Case زيبايي حائز اهميت است )مثل

لب دارد(
3ـ يكي از انديكاسيون هاي انجام رادياسيون در SCC، كارسينوم 

لب با 30 تا 50 درصد درگيري است.
 پاسخ: د

15 آقاي 50 ساله ديابتي و سيگاري، پس از 10 دقيقه پياده روي 
دچار دردي در ناحيه ساق پا مي شود كه با استراحت بهبود 
مي يابد. در معاينه پاها عالئم آتروفي پوست و ريزش موها ديده مي شود. 
در مورد اين بيمار كداميك از اقدامات زير ضرورت بيشتري دارد؟ 

)پرانترنی شهريور 95 – قطب 5 كشوری )دانشگاه شيراز((
الف( كنترل دقيق قند خون، قطع سيگار و درمان دارويي

ب( عمل جراحي باي پس عروقي اورژانسي
ج( بالون آنژيوپالستي در عروق زير زانو

د( تجويز هپارين وريدي
 توضيح: نارسايي شرياني غالبا سبب درد ايسكميك عضالت 
اندام تحتاني به ويژه هنگام ورزش مي شود. لنگش متناوب، با درد 
ساق پا و با شيوع كمتر درد ران و Buttok مشخص مي شود. اين 
درد با ورزش تشديد و با استراحت بهبود مي يابد. لنگش متناوب به 

علت ايسكمي عضالني طي ورزش ناشي از انسداد شرياني است.
هيچ درمان دارويي مؤثري براي بيماري آئورتوايلياك وجود ندارد ولي 
كنترل ريسك فاكتورها ممكن است به آهسته كردن پيشرفت بيماري 

كمك كند.
1ـ بايد فشار خون، هيپرليپيدمي و ديابت قندي كنترل شود.

2ـ سيگار بايد قطع شود.
3ـ يك درمان ضدپالكتي تجربي بايد آغاز شود.

4ـ يك برنامه ورزشي تدريجي بايد براي بيمار در نظر گرفته شود.
با اين اقدامات، بهبودي اندكي در مبتاليان به بيماري آئورتوايلياك 
مشاهده مي شود. در صورتي كه درمان دارويي و ورزش با شكست 
روبرو شود بايد سريعا بيمار تحت Revascularization عروق 

اندام ها قرار گيرد.
 پاسخ: الف

16 آقاي 30 ساله اي كه به علت آپانديسيت تحت عمل جراحي 
قرار گرفته، با جواب پاتولوژي به شما مراجعه مي كند كه 
گزارش شده  آپانديس  نوك  در  سانتي متري   0/5 آدنوكارسينوم 
اقدام درماني مناسب كدام است؟ )پرانترنی شهريور 95  است. 

– قطب 5 كشوری )دانشگاه شيراز((
الف( نياز به اقدام ديگري ندارد

ب( همي كولكتومي راست
ج( ادامه درمان با شيمي درماني

د( اندازه گيري مكرر CEA و تصميم گيري براساس آن
 توضيح: آدنوكارسينوم اوليه آپانديس

انواع: آدنوكارسينوم اوليه آپانديس توموري بدخيم با سه زيرگروه 
بافت شناسي شامل، آدنوكارسينوم موسيني، آدنوكارسينوم كولوني 

لوب  خونريزي  و  تصادف  دنبال  به  ساله ای   38 آقاي   18
 Uncal( آنكوس  هرنياسيون  دچار  راست  تمپورال 
herniation( شده است. كدام لوب مغزي وي احتمال انفاركتوس 
بيشتري دارد؟ )پرانترنی شهريور 95 – قطب 5 كشوری )دانشگاه 

شيراز((
الف( لوب فرونتال
ب( لوب تمپورال

ج( لوب پاريتال
د( لوب اكسي پيتال

 توضيح: ضايعات تمپورال، اونكوس را به سمت مديال 
منحرف مي كنند و به مغز مياني فشار وارد مي كنند. اين پديده 
هرني اونكال ناميده مي شود. شريان مغز خلفي )PCA( از بين 
اونكوس و مغز مياني عبور مي كند و ممكن است در اين شرايط 

مسدود شده و موجب انفاركتوس در لوب اكسي پيتال شود.
 پاسخ: د

کـامران  احمـدی

19 خانم 30 ساله ای با سابقه كانسر پستان در دو خواهرش 
كه در سونوگرافي و معاينه نكته خاصي ندارد، به شما 
مراجعه كرده است. پيشنهاد شما براي وي چيست؟ )پرانترنی 

شهريور 95 – قطب 7 كشوری )دانشگاه اصفهان((
الف( ماموگرافي

ب( MRI پستان
ج( توصيه به پيگيري ساليانه

د( تكرار سونوگرافي 3 ماه بعد
 توضيح: در كساني كه سابقه خانوادگي كانسر پستان دارند 
 MRI ،هستند BCRA همچنين كساني كه حامل موتاسيون ژن

براي غربالگري استفاده مي شود. 
MRI: در مواردي كه هم نتيجه ماموگرافي و هم نتيجه معاينه 
 MRI باليني، منفي است. احتمال تشخيص كانسر پستان به كمك
بسيار اندك است. از MRI براي غربالگري زنان با شرايط زير 

استفاده مي شود:
موتاسيون هاي  يا  قوي  خانوادگي  سابقه  دليل  به  كه  زناني  1ـ 
مستعدكننده، نيازمند غربالگري از سنين پايين هستند )ماموگرافي 

به دليل تراكم باالي پستان در زنان جوان، كمتر مفيد است(.
2ـ بررسي پستان مقابل در زناني كه سرطان تشخيص داده شده 

در يك پستان دارند.
نكته: علت ترجيح MRI به ماموگرافي در زنان جوان، تراكم 
زياد نسج پستان در زنان جوان است، به همين دليل ماموگرافي 

در زنان جوان ارزش چنداني ندارد.
:MRI كاربردهاي ديگر

1ـ بيماراني كه با متاستاز غدد لنفاوي مراجعه مي كنند درحالي 
كه تومور اوليه آنها در پستان قابل شناسايي نيست.

 Neoadjuvant 2ـ ارزيابي پاسخ به درمان در موارد انجام درمان
سيستميك

3ـ انتخاب بيماران جهت رادياسيون پارشيال به پستان
4ـ ارزيابي عود توموري كه تحت درمان قرار گرفته است.

 پاسخ: ب 


