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سؤاالت داخلی پرانترنی شهریور 95 قطب های مختلف
برای آزمون  دستیاری 96 آماده شوید»9«

 C هپاتیت  ویروسی  غربالگری عفونت  آزمایش   18
در افراد پرخطر مانند استفاده کنندگان از داروهای 
با کدام تست   HIV به عفونت  مبتال  تزریقی  اعتیادآور 
انجام می شود؟ )پرانترنی شهریور 95 - قطب 10 کشوری 

)دانشگاه تهران((
Serum ALT )الف

HCV- RNA- PCR )ب
ج( Anti HCV AB ایمونواسی

Serum HCV Antigen Test )د
نشان  با  هپاتیت  سرولوژیک  تشخیص  توضیح:   
علت  به  می گیرد.  انجام  سرم  در   anti- HCV دادن 
 anti- HCV آنکه آزمایش ایمونواسی برای شناسایی
 HCV- RNA اختصاصی نیست، باید از آزمایش سنجش
قبلی  افرادی که احتمال وجود عفونت  به خصوص در 
که  اهداکنندگان خون و کسانی  )مثل  است  آنها کم  در 
غربالگری  تست  لذا  کرد.  استفاده  هستند(  مثبت   RF
anti- HCV بوده و تست قطعی HCV- RNA است.

 پاسخ: ج

15 بیماری با تابلوی هپاتیت حاد ویروسی مراجعه کرده 
این  از  ناشی  صدمه  شدت  تعیین  جهت  به  است. 
هپاتیت حاد، کدامیک از آزمایشات زیر از اولویت کمتری 
 10 قطب   -  95 شهریور  )پرانترنی  است؟  برخوردار 

تهران(( کشوری)دانشگاه 
الف( آلبومین سرم

INR ب( زمان پروترومبین )انعقادخون( یا
ج( قند خون

د( سطح بیلی روبین خون
 توضیح:

mg/dl 20 شد، می توان  از  بیلی روبین سرم بیش  اگر   -1
نتیجه گرفت که بیماری شدید است.

2- اندازه گیری PT در مبتالیان به هپاتیت حاد ویروسی بسیار 
مهم است، زیرا افزایش PT نشان دهنده پیش آگهی بد است.
3- هیپوگلیسمی در مبتالیان به هپاتیت شدید رخ می دهد.

عارضه  بدون  ویروسی  حاد  هپاتیت  در  سرم  آلبومین   -4
کاهش نمی یابد.
 پاسخ: الف

19 به جهت پیشگیری از انتقال ویروس هپاتیت B از 
توصیه  کدام  نوزاد،  به  ویروس  باردار  ناقل  مادر  
کامل تر و صحیح تر است؟ )پرانترنی شهریور 95- قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( تزریق ایمونوگلوبولین انسانی در روز تولد به نوزاد

ب( تزریق واکسن هپاتیت B در روز تولد به نوزاد
ج( تزریق واکسن هپاتیت B و ایمونوگلوبولین اختصاصی 

HBIG در روز تولد به نوزاد
روز  در   HBIG اختصاصی  ایمونوگلوبولین  تزریق  د( 

تولد به نوزاد
مثبت   HBsAg مادران  از  نوزادانی که  توضیح:   
 0/5 ml به دنیا آمده اند، بالفاصله بعد از تولد یک دوز
ایمنوگلوبین )HBIG( در داخل عضله ران تزریق شده 
انجام  برنامه  طبق   B هپاتیت  واکسن  تزریق  سه  بعد  و 
اول  ساعت   12 طی  واکسن  اولین  تزریق  که  می شود 

بعد از تولد است
 پاسخ: ج

در خانم 25 ساله مبتال به SLE با:   21
 Hct= 23%, Hb= 7.5 gr/dL, Retic= 9% 
. Reticulocyte 
است؟  گزینه  کدام  با  معادل   production index
نظر  در   2 شیفت،  ضریب  و   15 نرمال:  )هموگلوبین 
)پرانترنی شهریور 95- قطب 10 کشوری  گرفته شود( 

)دانشگاه تهران((
الف( 1/5
ب( 4/5
ج( 2/25
د( 3/25

 توضیح: 
شمارش   × هموگلوبین((  هموگلوبین(/)طبیعی  ))بیمار 

رتیکولوسیت:
((7.5)/15) × 9% = 4.5%

سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر 2 می کنیم تا اندکس 
تولید رتیکولوسیت به دست آید.

(4.5)/2 = 2.25%
 پاسخ: ج

22 خانم 52 ساله ای با سابقه کانسر پستان به علت کمردرد 
مراجعه کرده است. درد بیمار از 24 ساعت قبل در ناحیه 
لومبار با انتشار به ناحیه سرینی آغاز شده است. بیمار به علت کانسر 
پستان پیشرفته از 5 سال قبل تحت درمان با داروهای هورمونی قرار 
دارد. آزمایشات مؤید آلکالن فسفاتاز باال و کلسیم خون نرمال است. 
در گرافی مهره ها، ضایعات اسکلروتیک مطرح کننده متاستاز وجود 
دارد. اولین اقدام شما کدام است؟ )پرانترنی شهریور 95- قطب 10 

کشوری )دانشگاه تهران((
الف( دگزامتازون وریدی
ب( بیوپسی از استخوان
ج( پرتو درمانی اورژانس

د( پامیدرونات وریدی
 توضیح: شایع ترین عارضه عصبی کانسر بعد از متاستازهای 
مغزی، اثرات فشاری بر روی نخاع است. 20 درصد از موارد فشار بر 
نخاع ناشی از کانسرهای ریه و پستان است. شایع ترین علت مراجعه 
در این بیماران، درد پشت با ماهیت ثابت، مبهم و پیشرونده است.
تزریق 10 میلی گرم دگزامتازون وریدی به صورت بولوس و سپس 

mg 24-4 هر 6 ساعت برای اغلب بیماران اندیکاسیون دارد.
 پاسخ: الف

به علت هیپراوریسمی در  24 مرد 59 ساله ای بدون عالمتی 
 ،8 mg/dL آزمایشات مراجعه کرده است. اسیداوریک سرم
 750 mg 0/9 و اسید اوریک ادرار 24 ساعته mg/dL  کراتینین سرم
است. عالوه بر توصیه ورزشی- غذایی، کدام اقدام مناسب تر است؟ 

)پرانترنی شهریور 95- قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( تجویز آلوپورینول
ب( تجویز کلشی سین

ج( تجویز پروبنسید 
د( پیگیری بیمار بدون دارو

 توضیح: اندازه گیری میزان اسیداوریک سرم یک روش غربالگری 
تشخیصی نیست، چراکه بسیاری از بیماران در موقع حمله بیماری 
دارای میزان نرمال اسیداوریک هستند و سطوح باالی اسیداوریک در 
درصد زیادی از افرادی که عالئم بالینی نقرس را ندارند، یافت می شود.

 پاسخ: د

23 خانم 62 ساله ای با درد مزمن زانوها، به علت تشدید حدودا 
دو ماهه درد زانوی چپ مراجعه کرده است. درد زانوها عمدتا 
هنگام فعالیت زیاد و پس ازآن بوده است. درد زانوی چپ در دو ماه 
اخیر با خشکی حدودا یک ساعته صبح همراه است. در معاینه 
کریپتاسیون و بزرگی استخوانی زانوها دارد. زانوی چپ گرمی خفیفی 
افیوژن قابل توجه دارد. کدام اقدام مناسب تر است؟ )پرانترنی شهریور 

95- قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( MRI زانو

ب( آنالیز مایع مفصلی و رادیوگرافی زانو
ج( توصیه بهداشتی- ورزشی و پیگیری وضعیت بیمار

د( تجویز پردنیزولون و متوتروکسات و پیگیری پاسخ درمانی
 توضیح: در صورت وجود هریک از موارد زیر آسپیراسیون و 

آنالیز مایع سینوویال را باید در نظر گرفت:
1- مونوآرتریت حاد یا مزمن

2- تروما توام با افیوژن مفصلی
3- مونوآرتریت در مبتالیان به پلی آرتریت مزمن )مثل Case مورد 
نظر سؤال که مدت ها است استئوآرتریت دارد ولی از 2 ماه قبل دچار 

مونوآرتریت در زانوی چپ شده است(
4- شک به عفونت مفصلی، آرتریت ناشی از کریستال یا همارتروز.

 پاسخ: ب

باخارش و  کارمند خانه سالمندان  16 خانمی 45 ساله 
معاینه  در  است.  کرده  مراجعه  قبل  ماه   3 از  زردی 
حال عمومی خوب است، عالیم حیاتی طبیعی است، تب 
ندارد، سابقه اسهال خونی ندارد، سابقه فامیلی زردی منفی 
است. در معاینه بدن به جز آثار خارش نکته غیرعادی ندارد. 
ذیل  موارد  از  کدامیک  فوق  بیمار  بررسی های  تکمیل  در 
دارای اولویت کمتری است؟ )پرانترنی شهریور 95 - قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( شرح حال کامل دارویی

ب( آزمایش AMA )آنتی میتوکندریال آنتی بادی(
ج( MRCP )MRI مجاری صفراوی کبد(

HBsAg د( آزمایش
 توضیح: سیروز صفراوی اولیه بیماری است که در 
زنان میانسال مشاهده می شود در این بیماران آنتی بادی ضد 
میتوکندری، افزایش IgM و تغییرات هیستولوژیک خاص 
مشاهده می می شود. یکی از مهم ترین عالئم در این بیماران 
خارش است. در این بیماران بررسی از نظر HBsAg الزم 

نیست.
 پاسخ: د

شدن  ظاهر  تکرار  علت  به  ساله ای   15 نوجوان   17
زردی در سفیدی چشم مراجعه کرده است. هیچ گونه 
است.  طبیعی  معاینه  ندارد.  خاصی  کسالت  یا  شکایت 

ارگانومگالی در شکم ندارد. آزمایشات:
WBC=4000, Hb=14, PLT: 200.000, ESR: 6, 
AST: 20, ALT: 30, ALK. Ph: 450 (NL: 300), 
Bili Total: 5, Bili Direct: 1, LDH: 200 (NL)

کدام جمله صحیح است؟ )پرانترنی شهریور 95 - قطب 
10 کشوری )دانشگاه تهران((

الف( بیشترین تشخیص سنگ مجاری صفراوی است و 
سونوگرافی شکم الزم است.

بررسی  و  است  ژیلبرت  سندرم  تشخیص  بیشترین  ب( 
بیشتری الزم ندارد.

ج( بیشترین تشخیص بیماری مزمن کبدی در مراحل اولیه 
است و آزمایش بیشتر کبدی الزم است.

متخصص  ویزیت  و  است  تشخیص همولیز  بیشترین  د( 
خون الزم است.

 توضیح: سندرم ژیلبرت اکثرا در سنین بلوغ یا مدت 
کوتاهی بعد از آن تشخیص داده می شود. سندرم ژیلبرت 
یک بیماری شایع است )8 درصد افراد جامعه( و شیوع 
آن در جنس مذکر بیشتر است. استرس، خستگی، نوشیدن 
الکل، کاهش دریافت انرژی )گرسنگی( و بیماری های همراه 
باعث افزایش بیلی روبین و زردی خفیف در مبتالیان به 

ژیلبرت می شود.
1- سندرم ژیلبرت یک بیماری ژنتیکی خوش خیم مزمن 
چشم  ملتحمه  و  پوست  زردی  آن  اصلی  عالئم  است. 
غیرکنژوگه  بیلی روبین  غلظت  افزایش  علت  به  که  است 
آنزیم گلوکورونیل  فعالیت  در خون رخ می دهد. کاهش 
ترانسفراز که کارش کونژوگه کردن بیلی روبین است، عامل 

این بیماری است.
2- روزه داری و گرسنگی عامل شعله وری این بیماری هستند.
پیگیری  بیماری خوش خیم است،  این  آنجایی که  از   -3

بیماران کفایت می کند.
 پاسخ: ب

افتراق کم خونی  یافته آزمایشگاهی زیر در  20 کدام 
فقرآهن از کم خونی ناشی از بیماری های مزمن و 
التهابی بیش از بقیه کمک کننده است؟ )پرانترنی شهریور 

95- قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( آهن سرم

ب( فریتین سرم
ج( پروتوپورفیرین گلبول قرمز

د( اشباع ترانسفرین
فریتین سرم مشخص کننده ترین ویژگی  توضیح:   
بین آنمی فقر آهن حقیقی و خونسازی متعاقب  افتراق 

کمبود آهن در التهاب است. 
 پاسخ: ب

کـامران  احمـدی

25 وجود عالمت »دق پاشنه پا« )ایجاد درد با ضربه زدن 
به پاشنه پا در حالت درازکش(، در کسی که با کمردرد 
مراجعه کرده است، به نفع پاتولوژی در کدام قسمت است؟ 

)پرانترنی شهریور 95- قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران((
الف( مفصل هیپ

ب( مفصل ساکروایلیاک
ج( مفصل فاست مهره
د( دیسک بین مهره ای

 توضیح: درد حاصل از بیماری های مفصل ران )هیپ( 
ممکن است درد بیماری ستون فقرات کمری را تقلید کند.

1- چرخش مفصل هیپ به داخل و خارج با دست در حالی 
که زانو و مفصل هیپ در فلکسیون هستند، موجب درد هیپ 

می شود به این حالت عالمت پاتریک گفته می شود.
2- دق کردن )Tap( پاشنه با کف دست در وضعیت اکستانسیون 
ساق پا می تواند باعث تولید درد شود )عالمت دق پاشنه پا یا 

)Heel percussion sign(
 پاسخ: الف

26 مرد 30 ساله ای به علت درد دو ماهه مچ دست مراجعه 
کرده است. درد در سمت رادیال مچ دست حس می شود 
و با تورم خفیف و تندرنس در همین ناحیه همراه است. خم کردن 
مچ دست به سمت اولنار همراه با فلکسیون شست باعث درد 
شدید ناحیه رادیال مچ می شود. محتمل ترین عامل زمینه ای عارضه 
فوق چیست؟ )پرانترنی شهریور 95- قطب 10 کشوری )دانشگاه 

تهران((
الف( آسیب مکانیکال
ب( رسوب کریستال

ج( آرتریت روماتوئید
د( استئوآرتریت
 توضیح:

در  مچ  موضعی  درد  موجب   :De Quervain تنوسینویت 
سمت رادیال می شود. در این بیماری تست Finkelstein مثبت 
است. علت این اختالل التهاب غالف تاندون عضالت زیر است:

Abductor Pollicis Longus -1
Extensor Pollicis Brevis -2

آزمون فینکل اشتاین هنگامی مثبت در نظر گرفته می شود که با 
خم کردن شست روی کف دست و مشت کردن دست روی 
به  انحراف  با  پایین همراه  به  آن و سپس حرکت فعال دست 
سمت استخوان اولنا، بیمار دچار درد موضعی در سمت رادیال 

مچ دست می شود.
 پاسخ: الف

27 خانم 28 ساله ای با سابقه سندرم تخمدان پلی کیستیک 
و کم کاری تیروئید تحت درمان، سابقه دیابت در پدر 
بیمار مثبت است، در معاینه 33Kg/M2=BMI و آکانتوزیس 
نیگریکانس دارد، از حدود یک ماه قبل تشخیص دیابت برای 
بیمار داده شده است. کدامیک از موارد زیر به نفع تشخیص نوع 
 10 قطب   -95 شهریور  )پرانترنی  نیست؟  بیمار  در  دیابت   2

کشوری )دانشگاه تهران((
الف( تخمدان پلی کیستیک

ب( کم کاری تیروئید
ج( BMI بیمار

د( آکانتوزیس نیگریکانس
 توضیح: جدول زیر

 پاسخ: ب


