
 

بولقلا  نئمطت  هللاركذب  الا 

يكشزپ شزومآ  نامرد و  تشادھب ، ترازو   

 

( ناکدوک )
نمهب 1396

بلطواد  تاصخشم 
 : يگداوناخ مان  102مان و   : تالاوس دادعت 

 : تراك 23هرامش  تاحفص : دادعت   
 : يیوجشناد ھقیقدهرامش   120 يیوگخساپ :  نامز   

 

 

 

 

 

 

 : مهم تاركذت 
.دامن باختنا  تسا  نكمم  خساپ  نيرتهب  هك  ار  يا  هنيزگ  اهنت  لاوس  ره  يارب  - 

.درادن  يفنم  هرمن  نومزآ  نيا  - 
هورگ فورح  اب  ار  دوخ  همانخساپ  هورگ  فورح  هداد و  رارق  يسررب  دروم  تقد  هب  تاحفص  تالاوس و  دادعت  رظن  زا  ار  تالاوس  هچرتفد  ييوگخساپ ، عورش  زا  لبق  - 

يضارتعا هنوگ  چيه  نومزآ  ناياپ  زا  سپ  تروصنيا  ريغ  رد  .ديهد  عالطا  هسلج  نيلوئسم  هب  لاكشا  هنوگره  دوجو  تروص  رد  .ديهد  تقباطم  فلا و ب )  ) هچرتفد
.دش دهاوخن  هتفريذپ 
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دادعت 10)  ) ناکدوک بلق 

کیلوتسیس۱) لفوس  هتفای و  شهاک  مود  یادص  بلق  عمـس  رد  .تسا  هدش  عاجرا  یسررب  تهج  گنیبالک  زونایـس و  تلع  هب  یا  هلاس  رسپ 2 
یفارگویدراکوکا نیح  رد  کدوک  .دینک  یم  هظحالم  ار  تسا  هدش  ماجنا  یفارگویدراکوکا  زا  لبق  هک  هنیس  هسفق  یفارگویدار  .دوش  یمن  هدینش 

: زج هب  تسا  حیحص  یو  تلاح  نیا  نامرد  یارب  ریز  دراوم  مامت  .دوش  یم  یلاح  یب  زونایس و  راچد 

 

( نیرفافلا لینف 
نژیسکاب)
نیفرومج)
اتبد) تسینوگآ 

حجرا۲) یو  یارب  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  .دراد  دصرد  اب 70  ربارب  نژیسکا  عابشا  نازیم  هک  تسا  ههام  راوخریش 9  کی  هب  طوبرم  ریز  لکش 
؟ تسا

 

 

( Glenn Operationفلا
Fontan Operationب)
Pulmonary shuntج)
Pulmonary Bandingد)
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کیموردنس۳) هنیاعم  رد  .دنا  هدروآ  تخس  سفنت  یرارق و  یب  تالمح  نتفرگن و  نزو  تلع  هب  ار  مرگ  دلوت 3400  نزو  اب  یا  ههام  راوخریش 4 
هیحان رد  کیلوتـسیسولوه  لفوس  کی  هتفای و  شیازفا  مود  یادـص  بلق ، عمـس  رد  .تسا  مرگ  وا 4100  یلعف  نزو  دـسر و  یمن  رظن  هـب 

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرتلمتحم  .دینک  یم  هظحالم  ار  یو  بلق  راون  .دراد  دوجو  سکپآ 

 

( Atrio-Ventricular Septal Defectفلا
Transposition of the Great Arteriesب)
Large Ventricular Septal Defectج)
Extreme Tetralogy of Fallotد)

ببـس۴) هک  یبلق  روموت  ددع  ود  یفارگویدراک ، وکا  یـسررب  رد  تسا ، هدش  هدروآ  کینیلک  هب  یبلق  ییاسران  یولبات  اب  هک  ههام  کدوک 6  کی  رد 
Depigmented یتسوپ تاعیاض  دراد و  دوجو   WPW یاه هناشن  بلق  راون  یسررب  رد  .دوش  یم  هدید  تسا  هدش  تروئآ  لارتیم و  دادسنا 

؟ تسا حرطم  ریز  یاه  روموت  زا  کیمادک  .دوش  یم  هدید  کدوک  ندب  رد  رشتنم 

 

( امویژنامهفلا
اموکراسوربیفب)
اموزگیمج)
امویمودبارد)

نشخ۵) لفوس  درفنم و  بلق  مود  یادص  هنیاعم ، رد  .دنا  هدروآ  کینیلک  هب  تیلاعف  نیح  رد  اهبل  فیفخ  یدوبک  یگتسخ و  اب  ار  هلاس  یکدوک 3 
.دهد یم  ناشن  ار  یویر  نایرش  حضاو  یگتـسجرب   CXR تسا. گرزب  یمک  زین  دـبک  دراد و   LSB رد ًاتدمع   Ejection type کیلوتسیس

؟ تسا رت  لمتحم  ریز  یاه  صیخشت  زا  کی  مادک 

 

( گرزبفلا  PDA
یششب) هچیرد  دیدش  یگنت 
هتفرشیپج) تولاف  یژولارتت 
گرزبد)  ASD

بلق۶) ییاسران  .دوش  یم  هدینـش  کیلوتـسیسولوه  لفوس  میا ، هدـش  زونایـس  هجوتم  یو  هنیاعم  نیح  رد  هک  یا  هزور  دازون 5  بلق  عمـس  رد 
یلو دراد  تیاو  نوسنیکراپ  فلو  مردنس  عفن  هب  یمئالع  بلق ، راون  رد  .تسا  هدش  هنیـس  هسفق  یفارگویدار  رد  بلق  ریگمـشچ  یگرزب  بجوم 

تسا ؟ مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .دنتسه  یعیبط  یبلق  یولج  تسار  تمس  یاهدیل  ژاتلو 

 

( هچیردفلا ییاسران  اب  نیاتشبا  یرامیب 
اهب) شش  یراشف  رپ  ینطب و  هراوید  صقن 
کیتسالپوپیهج) پچ  بلق  مردنس 
یزیلهدد) نیب  صقن  اب  گرزب  قورع  ییاجباج 
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.دنا۷) هدروآ  سناژروا  هب  ریز  یمتیرآ  اب  ار  یا  هلاس  کدوک 11 

هدش یناهگان  گرم  راچد  باوخ  نیحرد  رامیب  ردـپ  لبق ، لاس  ود  هک  دـننک  یم  رکذ  هقباس  رد  رامیب  ناهارمه  یمتیرآ ، سناژروا  نامرد  زا  سپ 
؟ تسا مادک  کدوک  نیا  یارب  مادقا  نیرت  بسانم  .دراد   SCN5A نژ رد  نویساتوم  رامیب ، یکیتنژ  یسررب  رد  .تسا 

 

( Propranololفلا
Close clinical follow-upب)
Implementation ICDج)
Amiodaroneد)

دبک۸) یگرزب  پولاگ و  متیر  یدراک ، یکات  هنپ ، یکات  هنیاعم  رد  .دـنا  هدروآ  لـبق  زور  زا 3  یگدـیرپ  گنر  یلاح و  یب  اب  ار  یا  هلاس  کـی  راوخریش 
زاف رد  ریز  یاهوراد  مامت  زیوجت  .دراد  پچ  نطب  کیلوتـسیس  درکلمع  شهاـک  تسا و  گرزب  پچ  نطب  زیلهد و   ، یفارگویدراکوکا رد  .دراد 

: زج هب  دوش  یم  هیصوت  داح 

 

( نونیرلیمفلا  
دیامزوروفب)  
لونرتورپوزیاج)  
نیماتوبودد)

؟۹) تسا ردان  دروم  مادک  دشاب ، یم  اراد  ار  ریز  تیعضو  سوتیاس  رظن  زا  هک  یرامیب  رد 

 

( Total Anomalous Pulmonary Venous Returnفلا
Dextrocardia, Pulmonary Atresiaب)
Interrupted inferior vena cava and azygusج)
Transposition of the Great Arteriesد)

(۱۰: زجب تسا  یرادراب  نویساکیدنا  ارتنک  زا  ناوج  نانز  رد  ریز  یاه  یرامیب  مامت 

 

( Severe Pulmonary Hypertensionفلا
Mechanical Prosthetic Valvesب)
Severe Obstructive Lesionsج)
Marfan syndrome , aortic root >4 cmد)

3 ?? 23

www.konkur.in

forum.konkur.in



دادعت 10)  ) ناکدوک ینوفع 

روط۱۱) هب  یرتسب  زا  دـعب  زور  دراد 3  رارق  کیتویب  یتنآ  اب  ناـمرد  تحت  هدـش و  یرتسب  شخب  رد  تیلیموئتسا  تلع  هب  هک  یا  هلاـس  کدوک 3 
نوخ راـشف  هدرک ، تفا  یرایـشوه  حطـس  .دوش  یم  هزیلارنج  یوتاـمتیرا  تاروثب  ًاـبقاعتم  دارگ و  یتناـس  هجرد  بت 38.9  راچد  یناـهگان 

یتارک هتفای و  شیازفا  یدبک  یاه  میزنآ  یهاگشیامزآ ، یـسررب  رد  .تسا  نوخرپ  همحتلم  دشاب و  یم  هویج  رتم  یلیم  کیلوتسیس 65/40 
؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .دشاب  یم  رتیل  یسد  رد  مرگ  یلیم  نین 2 

 

( Toxic epidermal necrolysis (TEN)فلا
Toxic shock syndrome (TSS)ب)
Staph. scaled skin syndrome (4S)ج)
Scarlet feverد)

تاذاحم۱۲) هب  یناهد  تاعیاض  هنیاعم ، رد  .تسا  هدش  نتسشن  نتفر و  هار  رد  لاکشا  راچد  لبق ، هتفه  کی  زا  فیفخ  بت  اب  یا  ههام  کدوک 13 
رد هدرک و  هدشر  یفنم  مرگ  لیـسابوکوک  هعیاض ، زا  هدش  هتفرگ  هنومن  رد  .تسا  کاندرد  یرمک  یاه  هرهم  دوش و  یم  هدید  مود  رالوم  نادـند 

؟ تسا مادک  یرامیب ، صیخشت  نیرت  لمتحم  یارب  یباختنا  یوراد  .تسا  هتفای  شهاک   L3 و L2 یا هرهم  نیب  یاضف  هدش ، ماجنا   MRI

 

( موسفلا لسن  یاه  نیروپسولافس 
نیساکیمآب)
نیبمافیرج)
لوزاسکومیرتوکد)

اهاپ۱۳) قاس  رد  تسا و  ندش  رتدب  لاح  رد  هدوب  یراطق  مه و  رـس  تشپ  کشخ  یاه  هفرـس  ولگ و  درد  دردرـس ، راچد  هک  یا  هلاس  ناوجون 18
رالیاه یتاپوندافنل  تسار و  هیر  یناتحت  بول  رد  ینومونپوکنورب  یامن  هنیـس  هسفق  یفارگویدار  رد  .دوش  یم  هدید  کاندرد  یوتامتیرا  لودن 

: زج هب  تسا  حیحص  یو  یارب  یبرجت  ینامرد  یاه  هیصوت  مامت  .دوش  یم  هدید 

 

( نوسکایرتفسفلا
نیسیامورتیزآب)
نیسیامورتیرالکج)
نیساسکولد) ـ فول

رد۱۴) راک  کدوک  کی  رد  تعاـس  رد  رتم  یلیم  لـهچ   ESR اـب فیفخ  یمنآ  بت و  قیرعت ، دردرمک ، تلع  نتفاـی  یارب  یـصیخشت  مادـقا  نیلوا 
؟ تسا ریز  دراوم  زا  کی  مادک  هاگراتشک 

 

( ناوختسافلا زغم  نویساریپسآ 
تلامب) بت  یارب   ELISA
Wright testج)
رمکد) یاه  هرهم  زا   MRI

هدـش۱۵) عاجرا  امـش  هب  فرط  نامه  یاه  کلپ  دـیدش  مدا  پچ و  مشچ  سیزومک  اب  هارمه  یلاح  یب  یرارق و  یب  بت و  اب  یا  هلاس  کدوک 7 
لایدم تمس  رد  تسویرپ  باس  هسبآ  نکسا ، یت  یـس  رد  .دراد  الاب   ESR و  CRP یلیفورتون و زوتیسوکل ، یهاگشیامزآ ، یـسررب  رد  .تسا 

؟ تسا مادک  یو  یارب  بسانم  ینامرد  مادقا  کیتویب ، یتنآ  اب  نامرد  رب  هوالع  .دوش  یم  هدهاشم  پچ  تیبرا 

 

( هسبآفلا رت  عیرس  هچ  ره  هیلخت  مشچ و  صصختم  اب  هرواشم 
تعاسب) ره 6  نامرد  هب  خساپ  یریگیپ  رامیب و  یبایزرا 
یدیروج) زوبمورت  زا  یریگشیپ  یارب  الاب  زود  اب  نوتروک  زیوجت 
دعبد) تعاس  نکسا 48  یت  یس  رارکت 
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(۱۶: زج هب  دوش  یم  یقلت  تبثم  رتم  یلیم  شش   PPD نویسارودنا ریز  طیارش  مامت  رد 

 

( لسفلا یرامیب  هب  کوکشم  لاسگرزب  درف  اب  کدوک  کی  کیدزن  سامت 
اب HIVب) تنوفع  هب  التبم  کدوک 
هیرج) فان  یتاپوندافنل  نمزم و  هفرس  اب  بت 
ملاسد) رهاظ  هب  هلاس  مین  ود و  کدوک 

(۱۷: زج هب  دشاب  یم  مهم  یاه  سامت  رد  ازناولفنآ  یارب  یسکالیفورپ  نویساکیدنا  ریز  دراوم  مامت 

 

( .دومنفلا زیوجت  ار  ازناولفنآ  نسکاو  دوش  یمن  اهنآ  رد  هک  یدارفا 
.تساب) هدرک  تفایرد  ار  نسکاو  لبق  هتفه  هک 3  یا  هلاس  ملاس 3  کدوک 
.تساج) هدش  یرادرب  لاحط  هک  یا  هدشن  هنیسکاو  درف 
ازناولفنآد) نایغط  یط  رد  نیلولعم  یرادهگن  نینکاس 

رد۱۸) مسیلوتوب  یرامیب  هیلعرب  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  .تسا  هدش  دیدش   drooling ندروخ و ریش  و  هیرگ   رد  فعض  راچد  یا  ههام  راوخریش 9 
؟ تسا راوخریش  نیا 

 

( بتفلا نادقف 
یرایشوهب)
رابلوبج) جلف  نادقف 
ندوب CSFد) یعیبط 

تبثم۱۹) کوکوتپیرک  یارب  یور 16  رایع 1  اب  سکتال  نویـسانیتولگآ  تست  تسا  هدش  نمزم  تیژننم  راچد  هک  زدیا  یرامیب  هب  التبم  کدوک  رد 
: زج هب  دشاب ، رثؤم  یو  نامرد  یارب  دناوت  یم  ریز  چراق  دض  یاهوراد  مامت  .تسا 

 

( نیسیرتوفمآ Bفلا
نیزوتیسولفب)
لوزانوکولفج)
نیگنوفوپساکد)

(۲۰: زج هب  تسا  حیحص  ناکدوک  نویسانیسکاو  دروم  رد  ریز  دراوم  مامت 

 

( .دوشفلا یم  ماجنا  هتفه  هلصافب 8  تبون  ود  رد   A تیتاپه نسکاو 
.دوشب) یم  هداد  زود  هس  رد   HPV نسکاو
.دنکج) یمن  داجیا  اجرباپ  ینمیا  لاس  ریز 2  کوکومونپ  یدیراکاس  یلپ  نسکاو 
.تساد) یگلاس  ود  کوکوگننم  یدیراکاس  یلپ  نسکاو  قیرزت  زاجم  نس  لقادح 

دادعت 10)  ) ناکدوک مسیلوباتم  زیر و  نورد  ددغ 

یـسررب۲۱) رد  .دـننک  یم  رکذ  ار  یویر  نمزم  ررکم و  یاـه  تنوفع  هقباـس  یو  نیدـلاو  .دـنا  هدروآ  دـیدش  دـق  یهاـتوک  لـیلد  هب  ار  یکدوـک 
؟ تسا رت  لمتحم  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  .تسا  هدش  شرازگ  یعیبط   GHBP ناپ و  IGF-1 حطس الاب ، دشر  نومروه  حطس  یهاگشیامزآ 

 

( دشرفلا نومروه  روتپسر  هیلع  رب  یداب  یتنآ 
رتروپسنارت IGF-1ب) رد  نویساتوم 
یسیونور STAT5bج) نژ  هدننک  دک  لانگیس  رد  شهج 
دشرد) نومروه  روتپسر  رد  تیساسح  مدع 
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(۲۲: زج هب  دوش  یم  هدید  ریز  دراوم  همه   ACTH هب تمواقم  مردنس  رد 

 

( یزالاشآفلا
مونوتاب) لالتخا 
هیکبشج) لالتخا 
یرکد)

(۲۳: زج هب  تسا  حیحص  اهدیئوکیتروکوکولگ  کیلوباتم  شقن  اب  هطبار  رد  ریز  دراوم  همه 

 

( زنژوئنوکولگفلا شیازفا 
نیلوسناب) هب  یلولس  تمواقم  شهاک 
زیلونژوکیلگج) شهاک 
زیلوپیلد) کیرحت 

(۲۴، یهاگشیامزآ یسررب  .تسا در  یزراپ  یمه  راچد  هتاردیهد و  تدش  هب  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  یرتسب  جنشت  بت و  اب  تباید  هب  التبم  رامیب 
: زج هب  تسا  حیحص  یو  یارب  ریز  ینامر  تامادقا د مامت  .تسا  هدش  شرازگ  زودیسا  و  نوتک 1 + رتیل ، یسد  رد  مرگ  یلیم  نوخ 800  دنق 

 

( یرتسبفلا مود  تعاس  زا   0.1U/Kg/hr نازیم هب  نیلوسنا  قیرزت 
یتفایردب) عیام  هب  میساتپ   20mEq/L ندرک هفاضا 
.دیسرج)  300mg/dL هب دنق  هک  ینامز  نیلاس 0.2  رد  زورتسکد 5 % هب  مرس  عون  رغت 
)د) لوا تعاس  رد 12  دوبمک  ناربج 50 %  ) نیلاس لامرن  لولحم  اب  نویساتاردیهد  هتسهآ  حالصا 

تفس و۲۵) دیئوریت  هنیاعم ، رد  .تسا   هتشاد  یناقوف  یسفنت  تنوفع  لبق  هتفه  .تسا  هدرک  هعجارم  دیئوریت  یگرزب  تلع  هب  یا  هلاس  رسپ 14 
مادک صیخشت  نیرت  لمتحم  .تسا  الاب   ESR و ناپ  TSH الاب ، دیئووریت  یاهتـست  یهاگـشیامزآ ، یـسررب  رد  .تسا  کاندرد  سمل  رد 

؟ تسا

 

( وتومیشاهفلا تیدیئوریت 
زویرگب) یرامیب 
داحج) تحت  تیدیئوریت 
رامیبد) دیئوریت  مردنس 

رد۲۶) اه  هضیب  دراد و  لاتورکـسا  سایداپـسوپیه  هنیاعم ، رد  .دـنا  هدروآ  سناژروا  هب  غارفتـسا  لاهـسا و  تلع  هب  ار  یا  ههاـم  کـی  راوخ  ریش 
تسا : ریز  حرش  هب  یهاگشیامزآ  یسررب  .دوش  یم  سمل  موتورکسا 

ACTH=330 mM/L (30-60 mM/L)
17-OHP=25ng/mL (1-2 ng/mL)
K=7mEq/L (3-5mEq/L)
Na=125 mEq/L (130-140 mEq/L)

؟ تسا حرطم  ریز  یاه  میزنآ  زا  کیمادک  دوبمک 

 

( زالیسکوردیهفلا - 21
زانژوردیهدب) دیئورتسا  یسکوردیه  اتب  - 3
زالیسکوردیهج) - 11
زالیسکوردیهد) - 17
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(۲۷: زج هب  دوش  یم  هدید  ریز  دراوم  مامت  کیسالک   MSUD یرامیب رد 

 

( دنقفلا تفا 
جنشتب)
نیسولج) شیازفا 
نینوئرتد) شیازفا 

زمرق۲۸) نابز  ناهد و  فارطا  یاه  مخز  نزو ، شهاک  غارفتـسا ، لاهـسا و  راچد  لبق  هام  کی  زا  دشاب  یم   PKU هب التبم  هک  یا  هلاـس  ود  کدوک 
؟ تسا مادک  دروم  نیرت  لمتحم  .تسا  هدش 

 

( .تسافلا هدوب  یدایز  نینالآ  لینف  یواح  ییاذغ  میژر 
.تساب) هتفر  الاب  نوخ  نیسول  حطس 
.تساج) ناپ  نوخ  نینالآ  لینف  حطس 
.تساد) رامیب  میالع  لماع   B یاه نیماتیو  دوبمک 

یناقوف۲۹) یسفنت  تنوفع  مئالع  هتشذگ ، زور  دنچ  رد  .تسا  هدش  عاجرا  یرایشوه  حطس  تفا  ررکم و  یاه  جنـشت  اب  یا  ههام  راوخ 10  ریش 
یــسررب رد  هدـش و  شرازگ   (550mM/L) مرـس یالاب  کاـینومآ  حطـس  یـسفنت و  زولاـکلآ  یهاگـشیامزآ ، یـسررب  رد  .تسا  هتشاد 

یرامیب صیخـشت  هب  ریز  یاه  شیامزآ  زا  کی  مادک  تساوخرد  .تسا  ناپ  نیلورتیس  نینیژرآ و  الاب و  نیماتولگ  مرـس ، یاهدیـساونیمآ 
؟ دنک یم  کمک 

 

( مرسفلا نوتک 
مرسب) تاتکال 

رارداج) هنیمآ  یاهدیسا  یفارگوتامورک 
رارداد) دیسا  کیتوروا 

ینحنم ۳۰3) یور  دق  رـضاح  لاح  رد  هدوب و  یعیبط  دلوت  نامز  رد  یو  نزو  دـق و  .تسا  هدرک  هعجارم  دـشر  لالتخا  لیلد  هب  یا  هلاس  رتخد 12 
هب تبسن   IGF-1 حطس .تسا  رت  بقع  یمیوقت  نس  زا  یناوختسا  نس  .دوش  یمن  هدید  غولب  مئالع  تسا و  یعیبط  هنیاعم  رد  .تسا  دصرد 

5.8cm/yr دشر تعرس  رـضاح  لاح  رد  .تسا  هدوب  ناپ  دـشر  نومروه  هب  یکیرحت  تست  خـساپ  راب  کی  .تسا  ناپ  یمیوقت  نس 
؟ تسا ریز  دراوم  زا  کی  مادک  وا  دق  یهاتوک  تلع  .دراد  رارق  دصرد  ینحنم 25  یور  نیدلاو  دق  نیگنایم  .تسا 

 

( یتشرسفلا دشر  ریخأت 
یدیئوریتوپیهب)
هب IGF-1ج) تمواقم 
یگداوناخ د) دق  یهاتوک 

دادعت 10)  ) ناکدوک هیلک 

نویساتاردیهد و۳۱) رضاح ، لاح  رد  .تسا  هدش   NPO تعاس یارب 12  تدم  ینالوط  یرونآ  مرگولیک و  نزو 10  اب  یا  هلاس  مین  کی و  یکدوک 
رت کیدزن  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  هب  تدـم  نیا  یارب  هدـنرادهگن  میدـس  رتیل و  یلیم  بسح  رب   5  % زورتسکد مرس  نازیم  .درادن   overload

؟ تسا

 

( میدسفلا نالاو  یکا  یلیم  200 و 15 
میدسب) نودب   450
Half saline 700ج)
 Normal saline 1000د)
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رلک 115 و۳۲) تانبرک 11 و  یب  میساتپ 2.3 و  میدس 134 ، یهاگشیامزآ ، یسررب  رد  .دنا  هدروآ   FTT یلاح و یب  اب  ار  یا  ههام  راوخریش 15 
رت مک  ریز   یاه  هتفای  زا  کی  مادک  یلیمکت ، یاه  یسررب  رد  .تسا  رتیل  رد  نالاو  یکا  یلیم  رلک 80  میساتپ 50 و  میدس 90 ، راردا  شیامزآ  رد 

؟ تسا لمتحم 

 

( یرویسلکرپیهفلا
یروتارتیسوپیهب)
یروزوکولگج)
زونیسلکورفند)

رتیل۳۳) رد  نـالاو  یکا  یلیم  مرس 178  میدس  یهاگـشیامزآ ، یـسررب  رد  .دنا  هدرک  یرتسب  دیدش  نویـساتاردیهد  اب  ار  یا  ههام  راوخریش 15 
؟ تسا رت  بسانم  ریز  یکاروخ  تاعیام  زا  کی  مادک  فرصم  لوا ، تعاس  رد 24  یدیرو  نامرد  رب  هوالع  .تسا 

 

( الومروففلا
ORSب)
دنقج) بآ 
هویمد) بآ 

یب۳۴) یرتسب ، موس  زور  رد  هدوب  هدنرادهگن  مجح  اب  یدیرو  تاعیام  اب  نامرد  تحت  لایرتکاب ، تیژننم  صیخـشت  اب  هک  یرتسب  هلاس  یکدوک 4 
یبآ مک  مئالع  رامیب  .دوش  یم  شرازگ   125mEq/L هدوب ، یعیبط  لوا  زور  هک  نوخ  میدس  یهاگشیامزآ ، یـسررب  رد  .تسا  هدرک  ادیپ  یلاح 
؟ تسا رت  لمتحم  ریز  یهاگشیامزآ  یاه  هتفای  زا  کی  مادک  یهارمه  .دشاب  یم   0.3mg/dL مرس نین  یتارک  هتشادن و  ار   overload ای

 

( Urine osmolality = 50 mOsm/kgفلا
Serum osmolality = 295 mOsm/kgب)
Urine Na = 60 mEq/Lج)
Serum uric acid = 12 mg/dLد)

مادک۳۵) رد  نویساتوم  .دراد  هفرط  ود  یایروکورکیم  تیـسآ  مدا و  رب  هوالع   T هنیاعم رد  .دنا  هدروآ  امـش  دزن  کرازانآ  مدا  اب  ار  یا  هزور  دازون 25 
؟ تسا یو  یرامیب  لماع  ریز  یاه  نژ  زا  کی 

 

( NPHS1فلا
NPHS2ب)
WT1ج)
LAMB2د)

هقباس۳۶) .دـنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  هتـشذگ  زور  زا  راردا  یرایتخا  یب  راردا و  ررکت  شزوس و  کیبوپارپوس ، هیحاـن  درد  تلع  هب  ار  یا  هلاـس  رتخد ۴ 
رادروخرب یرت  شیب  تیولوا  زا  رامیب   management یارب ریز  دراوم  زا  کی  مادک   AAP، هیصوت قبط  .دهد  یمن  هتشذگ  رد  ار  هباشم  مئالع 

؟ تسا
 

 

( هناثمفلا اه و  هیلک  زا  یفارگونوس 
هناثمب) زا  یگنر  سکع 
هدورج) هناثم و  درکلمع  لالتخا  ینیلاب  یبایزرا 
اهد) هیلک   DMSA پوتوزیا نکسا 
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راشف۳۷) .دهد  یم  زین  ار  یـسپید  یلپ  یروا و  یلپ  هقباس  .دنا  هدروآ  ینالـضع  پمارک  مساپـسا و  ررکم  تالمح  تلع  هب  ار  یا  هلاس  کدوک 10 
: تسا ریز  رارق  هب  اه  شیامزآ  جیاتن  هدوب و  هویج  رتم  یلیم   90/60 یو   نوخ 

Mg=1mg/dL(1.7-2.5)   ,   K=2.5mEq/L   ,   pH=7.55   ,   HCO3=35mmol/L
زج : هب  دوش  یم  هیصوت  یو  یارب  ریز  یاهوراد  مامت  زیوجت 

 

( نیدنالگاتسورپفلا یاه  هدننکراهم 
دیاسکاب) میزینم 
میساتپج) دیرلک 
نوتکالونوریپساد)

یو ۳۸125/90) نوخراشف  هدوب و  وتامدا  راـمیب  .تسا  یرتسب  شخب  رد   PSGN زا یشان  هیلک  داح  ییاسران  صیخـشت  اب  یا  هلاس  کدوک ۸ 
: زا دنترابع  اه  شیامزآ  جیاتن  .درادن  یرگید  تمالع  یو  .دشاب  یم  هویج  رتم  یلیم 

BUN=50 mg/dL  ,    Cr=4mg/dL  ,    Na=125mEq/L   ,   Ca=7mg/dL   ,   P=8mg/dL   ,   Hb=10g/dL
؟ تسا حیحص  ریز  ینامرد  تامادقا  زا  کی  مادک 

 

( رادقم 10mL/kgفلا هب  مکارتم  لوبلگ 
ات 130mEq/Lب) میدس  حیحصت  کینوترپیه و  میدس  دیرلک 
رادقم 1mL/kgج) هب  یدیرو  میسلک  تانوکولگ 
اذغد) اب  هارمه  هنازور  ددع  هس  میسلک  تانبرک  صرق 

هدوب و۳۹) رتیل  یلیم  هتشذگ 120  تعاس  رد 24  یو  راردا  عمج  .تسا  هدـش  یروگیلا  راچد  لبق  زور  زا  مرگولیک  نزو 20  اب  یا  هلاس  کدوک 6 
modified متسیس ساسا  رب  .تسا  هدیسر  ندب  حطـس  عبرم  رتم  یازا 1.73  هب  هقیقد  رد  رتیل  یلیم  زا 35  رت  مک  هب  نـین  یتارک  سناریلک 

؟ دراد رارق  یهورگ  هچ  رد  ناکدوک  یارب   Rifle

 

( Riskفلا
Injuryب)
Failureج)
Lossد)

رد۴۰) ارتروا  سوتآم  هتشاد و  سایداپـسوپیه  نآ ، رب  هوالع  .دنا  هدش  یلاخ  موتورکـسا  هجوتم  نامیاز  قاتا  رد  رـسپ  دازون  کی  نیتور  هنیاعم  رد 
؟ دنتسه رادروخرب  یرت  شیب  تیولوا  زا  ریز  ینامرد  / یصیخشت تامادقا  زا  کی  مادک  .دراد  رارق  سینپ  هنت  طسو 

 

( پیتویراکفلا
هنتخب)
VCUGج)
هناثمد) اه و  هیلک  زا  یفارگونوس 

دادعت 10)  ) ناکدوک شراوگ 

دراد ؟۴۱) نویساکیدنا  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  رد  ایوس  ریش  فرصم 

 

( یمزوتکالاگفلا
داحب) تیرتناورتساگ 
کیلوکج)
کیپوتآد) یرامیب 
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WBC:7000/mm3   ,    Hb:9g/dL   ,    MCV:90   ,    PLT:80,000/mm3   ,   Retic:5%   ,   AST:250 U/L  ,   
ALT:180 U/L  ,   Bil:8.6 mg/dL

دازون ۴۲3) .تسا  هدرک  هعجارم  یهدریش  هرواشم  تمالس و  تبقارم  تیزیو  تهج  دوخ ، مرت  لوف  دازون  نیرازـس  نامیاز  نیلوا  بقاعتم  یردام 
تسا ؟ مادک  مادقا  نیرت  بسانم  .تسا  یکاش  لپین  درد  زا  ردام  اما  دروخ ، یم  ریش  بوخ  تسا و  هزور 

 

( دازونفلا یارب  نیتاتسین  هرطق  عورش 
یهدریشب) تیعضو  هدهاشم 
ردام ج) یارب  یچراق  دض  مرک  زیوجت   
دازوند) ردام و  نامز  مه  نامرد 

رد۴۳) تشوگ  هکت  کی  یپوکسودنآ ، رد  .دننک  یم  رکذ  کدوک  رد  ار  امزگا  هقباس  نیدلاو ، .دنا  هدروآ  یژاف  سید  بت و  تلع  هب  ار  یا  هلاس  رسپ 9 
تسا ؟ مادک  یصیخشت  مادقا  نیرت  هدننک  کمک  .دش  هدید  ناهد  زا   15cm هلصاف

 

( تسینفلا زاین  یمادقا 
یرمب) هطقن  هس  زا  لقادح  یسپویب 
یرتمج)  pH
)د) ولاوس میراب   ) مارگوگافوزا

زج۴۴) هب  هنیاعم ، رد  .تسا   3.5kg کدوک نزو  .دنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  بسانم  یریگ  نزو  مدـع  غارفتـسا و  تلع  هب  ار  یا  ههام  راوخریش 1.5 
؟ دراد رارق  تیولوا  رد  مادقا  مادک  .درادن  یا  هتفای  نزو  دوبمک 

 

( Upper GIفلا
یفارگونوسب)
نژرلآوپیهج) میژر 
H2 Blockerد)

.دروخ۴۵) یم  تسد  هب  هدـند  هبل  ریز   4cm لاحط و   3cm دبک هنیاعم ، رد  .تسا  هدـش  یرتسب   هتـشذگ  هام  زا  رتکیا  تلع  هب  یا  هلاس  رسپ 8 
تسا : حرش  نیدب  یهاگشیامزا  یسررب 

 
؟ دنک یم  یرامیب  صیخشت  هب  یرت  مک  کمک  ریز  یاه  تست  زا  کی  مادک 

 

( راردافلا سم  نیمسالپولورس و 
HBsAgب)
ANA-ASMAج)
سبموکد) تست 

؟۴۶) دوش یم  هدید  ورسلوا  تیلوک  هب  التبم  دارفا  زا  رت  مک  نورک  هب  التبم  نارامیب  رد  ریز  مئالع  زا  کی  مادک 

 

( abdominal massفلا
pyoderma gangrenosumب)
mouth ulcerج)
growth failureد)
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؟۴۷) دوش یم  هدید  رت  مک  ریز  یاه  هتفای  زا  کی  مادک  هدومن ، هعجارم  ناتسبات  رد  هک  فیفخ  بت  یکبآ و  دیدش  لاهسا  اب  یکدوکرد 

 

( عوفدمفلا دایز  مجح 
رامیبب) نتشاذگ   NPO مغر یلع  لاهسا  همادا 
عوفدمج) یعیبط  یتیلالومسا 
عوفدم 120mOsm/kgد)  ion gap

؟۴۸) دوش یم  هدید  دیدش  شراخ  لاهسا و  تسا و  یعیبط  ( GGT  ) زادیتپپ سنارت  لیماتولگ  اماگ -  زاتسلک ، عاونا  زا  کیمادک  رد 

 

( لوافلا عون   PFIC
مودب) عون   PFIC
موسج) عون   PFIC
لیژالآد) مردنس 

؟۴۹) تسا حرطم  رت  مک  ریز  یاه  صیخشت  زا  کی  مادک  .تسا  شراخ  اب  هارمه  زاتسلک  راچد  یا  ههام  راوخریش 3 

 

( لیژالآفلا مردنس 

PFIC1ب)
یوارفصج) یارجم  یزرتآ 
PFIC IIIد)

؟۵۰) تسیچ کایلس  یرامیب  یشراوگ  هاگتسد  جراخ  هضراع  نیرت  عیاش 

 

( نهآفلا رقف  یمنآ 
تیرترآب)
دقج) یهاتوک 
نیرکودناد) تالالتخا 

دادعت 10)  ) دلوت نوماریپ  یدازون و  بط 

(۵۱QT هلـصاف یبلق ، یـسررب  رد  .تسا  هدش  هدـهاشم  رونیم  یدازردام  یاه  یراجنهان  یتیـسینوترپیه و  یرارق ، یب  یـسران ، دازون  هنیاعم  رد 
؟ تسا رت  لمتحم  یرادراب  نارود  رد  ردام  طسوت  ریز  یاهوراد  زا  کی  مادک  فرصم  .تسا  ینالوط 

 

( لودیرپولاهفلا
نیتسکولفب)
نیمارپج) یمیا 
تاورپلاود)

هک۵۲) ییاه  بسچ  لحم  رد  .تسا  هدوب  نامرد  تحت  یرتسب و   NICU رد زور  تدم 20  یارب  یسفنت  سرتسید  تلع  هب  یا  هتفه  دازون 34 
؟ تسا مادک  لوئسم  مسیناگرا  نیرت  لمتحم  .تسا  هدیدرگ  تسوپ  کیتورکن  تاعیاض  راچد  هدوب ، هدش  هدافتسا  یو  یارب  ًالبق 

 

( کوکولیفاتسافلا
ایشارسب)
ادیدناکج)
سوریوولاگموتیسد)
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ریز۵۳) یاه  صیخـشت  زا  کی  مادک  .تسا  مواقم  تفـس و  فان ، تفاب  هنیاعم  رد  .دوش  یم  جراخ  یدـیئوکوم  تاحـشرت  یدازون  فان  هیحان  زا 
؟ تسا رت  لمتحم 

 

( پیلوپفلا
مولونارگب)
دیئومردج) تسیک 
اموتارتورتنآد)

یم۵۴) تبثم   A و  O بیترت هب  دازون  رداـم و  نوخ  هورگ  .تسا  هدـش  یرتسب  یدرز  تلع  هب  مرگ  دـلوت 3200  نزو  اب  یا  هتعاس  مرت 48  دازون 
نیبور یلیب  یهاگـشیامزآ ، یـسررب  رد  .دنک  یم  هیذغت  ردام  ریـش  زا  تسا و  مرگ  یو 3150  یلعف  نزو  بوخ و  دازون  یمومع  لاـح  .دـشاب 

زا : دنترابع  اه  شیامزآ  ریاس  .تسا  هتفرگ  رارق   intensive یپارتوتف تحت  هدش و  شرازگ  رتیل  یسد  رد  مرگ  یلیم  مین  میقتسم  لاتوت 22 و 
Hb:12g/dL   ,   Retic:8%   ,   Coombs:Positive

مادک ینامرد  مادقا  نیرت  بسانم  ینحنم ، هب  هجوت  اب  .تسا  هدیسر  رتیل  یـسد  رد  مرگ  یلیم  هب 20  دازون  لاتوت  نیبور  یلیب  ددـجم  کچ  رد 
؟ تسا

 

( نوخفلا ضیوعت 
یدیروب) نیلوبولگونومیا 
ینامردج) عیام 
الومروفد) عورش  ردامریش و  عطق 

(۵۵sepsis work تحت یرتسب و  نادازون  شخب  رد  یدازون  یاه  سکلفر  شهاـک  ندروخن و  ریـش  بت ، تلع  هب  هک  یا  هزور  مرت 14  دازون  رد 
: دشاب یم  ریز  حرش  هب   LP هجیتن هتفرگرارق ،  up

WBC: 100/mm3   ,    PMN: 70%   ,    Lymph: 30%
RBC: 0
Protein: 200 mg/dL
Glucose: 40 (blood sugar: 100 mg/dL)

؟ تسا هارمه  دب  یهگآ  شیپ  اب  ریز  طیارش  زا  یمادک ک  دوجو 

 

( نوخفلا راشف  شیازفا 
تبثم CSFب) تشک 
زوتیسوکلج)
تعاسد) زا 72  شیب  جنشت 
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ایحا۵۶) نیتسخن  یاه  ماگ  ماجنا  زا  سپ  .تسا  فیعض  ینالضع  نوت  یلو  یعیبط  دازون  سفنت  .تسا  هدش  دلوتم  لانیژاو  نامیاز  اب  یمرت  دازون 
: زج هب  درک  هدافتسا  ناوت  یم  دازآ  نژیسکا  نداد  یارب  ریز  یاه  شور  همه  زا  .دراد  یزکرم  زونایس  دازون  یبایزرا ، رد 

 

( نایرجفلا هب  هتسباو  گب 
هدنوشب) عستم  دوخ  گب 
نژیسکاج) کسام 
سیپد) یت 

نویساریپسآ۵۷) مردنس  زورب  زا  یریگشیپ  رد  دناوت  یم  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  ماجنا  موینوکم ، هب  هتشغآ  کیتوینمآ  عیام  اب  هتفه  دازون 41  رد 
؟ دشاب رثؤم  موینوکم 

 

( ماجنا amnioinfusionفلا یارب  نیلاس  لامرن  زا  هدافتسا 
دوجو late decelerationب) تروص  رد  نامیاز  ماجنا 
ینامیازج) لاناک  زا  رس  جورخ  زا  سپ  سکنرافوزان  نشکاس 
نادازوند) هیلک  رد  هیر  نویساریپسآ  یارب  نیتور  یراذگ  هلول 

هتشاد۵۸) رتیل  یسد  رد  مرگ  یلیم  نوخ 23  دنق  ردام و  ریش  اب  هیذغت  دلوت  زا  سپ  تعاس  کی  .تسا  هدش  دلوتم  تباید  هب  التبم  ردام  زا  یدازون 
زا کی  مادک  .دـشاب  یم  یعیبـط  دازون  هنیاعم  .تسا  هدش   24mg/dL دازون نوخ  دـنق  دـلوت  مود  تعاس  رد  هتفاـی و  همادا  هیذـغت  .تسا 

؟ تسا حیحص  ریز  تامادقا 

 

( دعبفلا تعاس  مین  نوخ  دنق  لرتنک  ردام و  ریش  اب  هیذغت  همادا 
یکاروخ 4cc/kgب) دصرد  زورتسکد ۵  زیوجت 
یدیرو 2cc/kgج) دصرد  زورتسکد 10  زیوجت 
دعبد) تعاس  کی  نوخ  دنق  لرتنک  الومروف و  ردام و  ریش  اب  هیذغت  همادا 

یان۵۹) لخاد  یراذگ  هلول  اب  دازون ، یسفنت  تیعضو  تیبثت  زا  سپ  .تسا  هدش  دلوتم  زونایس  دیئوفاکسا و  مکش  هدمآرب ، هنیـس  هسفق  اب  یدازون 
؟ دشاب یم  بسانم  یو  نامرد  یارب  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  .دیئامن  یم  لقتنم  نادازون  هژیو  تبقارم  شخب  هب  ار  یو 

 

( یسفنتفلا زولاکلآ  داجیا  یارب  نویسالیتنورپیه 
نژوزگاب) تناتکافروس  کیتکالیفورپ  زیوجت 
85ج)  % زا رتمک  ارجم  زا  لبق  نژیسکا  عابشا  ظفح 
پچد) نطب  درکلمع  لالتخا  رد  پورتونیا  زا  هدافتسا 

دلوت۶۰) مراهچ  زور  رد  .تسا  هدومن  تفایرد  تناتکافروس  تبون  ود  هتـشاد و  رارق  روتاریپسر  اب  ناـمرد  تحت   RDS تلع هب  یا  هتفه  دازون 28 
رپ یاه  ضبن  بلق ، رد  کیلوتسیس  لفوس  دوجو  هجوتم  هنیاعم ، رد  .تسا  هدرک  ادیپ   Co2 retention هتفای و شیازفا  یو  نژیسکا  هب  زاین 

: هدش تساوخرد   CBC رد .دنا  هدش   bounding و
WBC:6500/mm3(PMN=31%)   ,    Hb:14g/dL   ,   HCT:45   ,    platelet:32,000/mm3

؟ تسا مادک  دازون  نیا  رد  بسانم  ینامرد  مادقا 

 

( تناتکافروسفلا زیوجت 

تاعیامب) تیدودحم 
یقاشنتساج) نوزاتمازگد 
نیساتمودنیاد) قیرزت 
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دادعت 10)  ) ناکدوک یژولوتامور 

یمردورتیرا۶۱) شار و  یکرچریغ ، هفرطود  تیویتکنژنوک  اب  شیپ  هتفه  کی  زا  نامرد  هب  مواقم  هدیشک و  لوط  بت  تلع  هب  یا  ههام  کدوک 16 
تسا : حرش  نیدب  یهاگشیامزآ  یسررب  .تسا  هدش  یرتسب  هزیلارنج 

ESR=65mm/hr   ,   Alb=2.0g/dL   ,   Hb=9.5g/dL   ,   WBC=20,000/mm3

SGPT=110U/L   ,   SGOT=95U/L   ,   plt=600,000/mm3   ,   CRP=20mg/dL
؟ دشاب یم  رت  بسانم  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک 

 

( نیریپسآفلا عورش 
نیریپسآ و IVIGب) عورش 
یفارگویدراکوکاج) ماجنا  نیریپسآ و  IVIG و  عورش 
نامردد) یارب  میمصت  سپس  یفارگویدراکوکا و  ماجنا 

هدش۶۲) یرتسب  شخب  رد  دـبای  یم  دـیدشت  بت  نامز  رد  هک  یتسوپ  یاه  شار  تسار و  یوناز  تیرترآ  هدیـشک ، لوط  بت  اب  یا  هلاس  رتخد 3 
عفن هب  رامیب  ینیلاب  مئالع  رانک  رد  ریز  یاهرکرام  زا  کی  مادک  شیازفا  .تسا  هدـیدرگ  ینپوتیـس  ناپ  یلاگمونلپـساوتاپه و  راچد  ًاریخا  .تسا 

؟ تسا اهژافورکام  ندش  لاعف  مردنس 

 

( مرسفلا نژونیربیف 
مرسب) میدس 
ESRج)
PTTد)

راب۶۳) کی  هام  دنچ  ره  هدـیدرگ  التبم  تبثم   ANA رلوکیترآ وگیلوا   JIA هب لبق  لاس  زا 3  هک  یا  هلاس  کدوک 9  رد  مشچ  هنیاعم  نامز  نیرتهب 
؟ تسا

 

( 3فلا
4 ب)
6ج)
12 د)

تشک۶۴) هتشادن و  یترجاهم  تیهام  کدوک  تیرترآ  .دنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  تسد  ود  ره  چم  تسار و  پیه  لصافم  مروت  اب  ار  یا  هلاس  رسپ 7 
یم رارق  نسکورپان  اب  ناـمرد  تحت  یـشنکاو  تیرترآ  لاـمتحا  اـب  ار  کدوک  .تسا  تبثم   A هورگ کوکوتپرتـسا  تنوفع  یارب  کدوک  قلح 

نیرتهب .دـیدرگ  یم  یفارگویدراکوکا  رد  تروئآ  لارتیم و  هچیرد  طسوتم  ات  فیفخ  ییاسران  هجوتم  یریگ ، یپ  نامز  رد  دـعب  هاـم  ود  .دـیهد 
؟ تسا مادک  کدوک  نیا  صوصخ  رد  میمصت 

 

( داحفلا یمسیتامور  بت  دننامه  نیلیس  ینپ  اب  هیوناث  یسکالیفورپ 
لاسب) کی  یارب  نیلیس  ینپ  اب  هیوناث  یسکالیفورپ 
رگیدج) هام  یارب 6  نسکورپان  اب  نامرد  همادا 
رگیدد) هام  رامیب 2  یریگ  یپ  ینامرد و  میژر  هب  نوتروک  ندوزفا 
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هب۶۵) لائتیلپوپ  هرفح  رد  مرن  ماوق  اب  هدوت  کی  هنیاعم  رد  .درادـن  درد  راـمیب  .دـنا  هدروآ  وناز  تشپ  رد  یا  هدوت  دوجو  تلع  هب  ار  هلاـس  یرسپ 7 
تسا حیحص  یو  دروم  رد  دراوم  مامت  .تسا  صیخشت  لباق  یگداسب  کیرات  یاضف  رد  هوق  غارچ  کی  زا  رون  ندیبات  اب  هدوت  .دروخ  یم  تسد 

: زج هب 

 

( .دوشفلا ماجنا  دیاب  یلامتحا  تاعیاض  ریاس  در  یارب  اما  تسا  یعیبط  وناز  یفارگویدار 
.دشابب) یم  دنبوناز  نداد sNSAID و  یپارتویزیف ، هداس  تامادقا  دراوم  رثکا  رد  هیلوا  نامرد 
.دوشج) یسررب   JIA لثم وناز  نویزوفا  للع  لیاس  رظن  زا  دیاب  کدوک  نیا 
.دوشد) یم  هیصوت  تسیک  یحارج  تشادرب  یناوتان  داجیا  هام و  نیدنچ  زا  دعب  عفر  مدع  تروص  رد 

رد۶۶) ار  یگدروخامرس  هقباس  .دگنل  یم  نتفر  هار  نیح  رامیب  .تسا  هدش  هدروآ  ناکدوک  سناژروا  هب  نار  وناز و  هیحان  درد  تلع  هب  هلاس  یرسپ 6 
.دراد یجراخ  نویـساتور  رد  تیدودحم  پیه  لصفم  دراد و  دارگ  یتناس  هجرد  ترارح 37.8  هجرد  هنیاعم ، رد  .دـهد  یم  لبق  زور  دودح 10 

تسا ؟ مادک  یصیخشت  مادقا  نیرت  بسانم 

 

( نگلفلا هداس  یفارگویدار 
نگلب) یفارگونوس 
پیهج) لصفم  عیام  نویساریپسآ 
رامیبد) کیژولوتامور  یسررب 

ینارگن۶۷) زاربا  یو  یهاگشیامزآ  یسررب  رد  الاب  رایسب   ANA حطس زا  تسا  لبق  لاس  زا 3   SLE هدش هتخانش  دروم  هک  یا  هلاس  رتخد 8  نیدلاو 
مادک مادقا  نیرت  بسانم  .دشاب  یم  مرگ  یلیم  هنازور 5  نوتروک  مرگ و  یلیم  هنازور 200  نیکورلک  یسکوردیه  اب  نامرد  تحت  وا  .دننک  یم 

؟ تسا

 

( .میهدفلا یم  همادا  رغت  نودب  ار  قوف  نامرد  درادن و  یصاخ  مادقا  هب  زاین 
.میهدب) یم  شیازفا  مرگ  یلیم  هب 10  ار  نآ  نازیم  تسا و  مک  یتفایرد  نوتروک  زود 
.دوشج) عورش  ینمیا  هدننک  بوکرس  یوراد  ًاعیرس  هیلک  هرواشم  رب  هوالع  دیاب  تسالاب و  طیارش  نیا  رد  یویلک  یریگرد  لامتحا 
.مینکد) یم  عطق  ار  نآ  هدش و   ANA بذاک شیازفا  ببس  نیکورلک  یسکوردیه 

یم۶۸) قافتا  راب  کی  هام  ره  تالمح  نیا  .تسا  هدش  درد  ولگ  مکـش و  درد  بت ، راچد  بوانتم  روط  هب  شیپ  لاس  کی  زا  یا  هلاس  مین  ود و  رسپ 
هب کیتامارد  خساپ  یلو  درادن  مئالع  شهاک  رب  یهجوت  لباق  ریثأت  بت  دض  یکیتویب و  یتنآ  نامرد  .دشک  یم  لوط  زور  ات 4  دودح 3  دتفا و 

ناشن ار   E148Q توگیزورته نویـساتوم  هک  هدش  ماجنا  یو  یارب  یا  هنارتیدم  بت  یرامیب  کیتنژ  یـسررب  .دـهد  یم  نوزاتمازگد  زیوجت 
.دوش یم  رارکت  نانچمه  رامیب  بت  هاـم  هس  زا  سپ  یلو  دوش  یم  عورـش  نیـس  یـشلک  یو  یارب  شیاـمزآ  هجیتن  هب  هجوت  اـب  .تسا  هداد 

؟ تسا مادک  مادقا  نیرت  بسانم 

 

( نیسفلا یشلک  زود  شیازفا 
کیژولویبب) یاهوراد  عورش 
بتج) راب  ره  رد  نوزاتمازگد  زیوجت 
موادمد) یکاروخ  دیئورتسا  عورش 
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بت۶۹) اب  یسوریو  تنوفع  هب  التبا  لابند  هب  شیپ  هام  ود  زا  یو  لکشم  .دنا  هدروآ  مشچ  فارطا  گنر  شفنب  شار  بت و  اب  ار  یا  هلاس  کدوک 7 
یهاگشیامزآ یسررب  رد  .درادن  یحضاو  ینالضع  فعض  یلو  دراد  دولآ  فپ  تروص  هنیاعم ، رد  .تسا  هدش  عورش  اهتشا  شهاک  و 

SGOT=140U/L (Nl: up to 45)   ,   CPK=900U/L (Nl: up to 400)
؟ تسا حیحص  یو  دروم  رد  ریز  دراوم  زا  کیمادک  .تسا  هدش  شرازگ  یباهتلا  یتاپویم  رب  لاد  یرصتخم  دهاوش  هدش  ماجنا   EMG رد .دراد 

 

( .تسافلا یفاک  نامرد  نودب  یو  یریگ  یپ  دشاب و  یم   Postviral تیزویم هب  التبم  رامیب 
.تساب) دایز  یو  رد  نآ  ضراوع  یرامیب و  دیدشت  کسیر  هک  ارچ  دوش  نامرد  تیزویموتامرد  صیخشت  اب  رامیب 
.دومنج) ربص  دیاب  ینالضع  فعض  زورب  ینیلاب و  مئالع  زورب  ات  نامرد  عورش  یارب  یلو  دشاب  یم  حرطم  تیزویموتامرد  لامتحا 
.دوشد) یسررب    اه یمیخدب  هژیوب  اهیرامیب  ریاس  ظاحل  زا  دیاب  رامیب 

؟۷۰) تسا رت  عیاش  یا  هنارتیدم  بت  یرامیب  رد  ریز  یتسوپ  تاعیاض  زا  کیمادک 

 

( دیئولپوزیرافلا شار 
موزودنب) متیرا 
سیرالوکیترج) ودیویل 
مروفد) یتلوم  متیرا 

دادعت 10)  ) ناکدوک هیر 

یگدروخ۷۱) امرس  اب  تسا و  موادم  ًابیرقت  اهادص  نیا  .دنا  هدروآ  دلوت  ودب  زا  راد  ادص  سفنت  تلع  هب  یعیبط  ومن  دشر و  اب  ار  یا  ههام  رسپ 16 
نیدلاو ینارگن  تلع  هب  .تسا  یعیبط  تانیاعم  ریاس  دوش و  یم  هدینـش  هشارت  یور  یدنلب  سخ  سخ  طقف  هیر ، عمـس  رد  .دوش  یم  دیدشت 

؟ تسا یرورض  یو  یارب  ینامرد  مادقا  مادک  .تسا  یعیبط  هک  هدش  یفارگویژنآ   MRA ولاوس و مویراب  هنیس و  هسفق  یفارگویدار 

 

( Aortopexyفلا
Airway stentب)
تنوورتآج) روخب 
لوماتوبلاسد) روخب 

؟۷۲) دراد یرت  مک  هدیاف  یسفنت  یپارتویزیف  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  رد 

 

( رالوکسامورنفلا یاه  یرامیب  رد  یویر  تالکشم  یریگشیپ 
نادازونب) ندرک  هبوتسکا  زا  دعب  یزاتکلتآ  زا  یریگشیپ 
یکیناکمج) هیوهت  اب  ناکدوک  رد  یزاتکلتآ  نامرد 
یحارجد) لمع  زا  دعب  هلصافالب  یزاتکلتآ  زا  یریگشیپ 

یمن۷۳) رتهب  یکاروخ  میسکیفس  فرصم  کشزپ و  هب  هعجارم  اب  دوش و  یم  کدوک  یاه  هفرس  هجوتم  هلاس  رتخد 2  کی  ردام  هام  ید  مود  زور  زا 
هنیاعم رد  .درادـن  یلاح  یب  ینیب و  شزیربآ  بت ، .دراد  یبسانم  دـشر  دـهد و  یمن  ار  یـسفنت  تالکـشم  رارکت  یژرلآ و  هقباس  کدوک  .دوش 

هنیـس هسفق  یفارگویدار  هتفه ، ود  زا  سپ  .تسا  یعیبط  اه  ناگرا  ریاـس  بلق و  هنیاـعم  .دوش  یم  هدینـش  تسار  تمـس  رد  رتشیب  لـکارک 
یارب ریز  تامادـقا  زا  کی  مادـک  .تسا  یقاب  نانچمه  ینیلاب  مئالع  هتفه  کی  زا  سپ  .دهد  یمن   choking زا یـشرازگ  ردام  .تسا  یعیبط 

؟ تسا رت  هدننک  کمک  یرامیب  نامرد  صیخشت و 

 

( اهفلا نیلوبولگونومیا  یریگزادنا 
نیلوکربوتب) قرع و  تست 
دیجیرج) یپوکسوکنورب 
هیرد) نکسا  یت  یس 
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یزمرق۷۴) هنیاعم ، رد  .دنا  هدروآ  لبق  زور  هس  زا  دردولگ  هفرس و  هسطع ، ینیب ، شزیربآ  دارگ و  یتناس  هجرد  بت 38.5  تلع  هب  ار  یا  هلاس  رسپ 4 
هب  ، دوش یم  هیصوت  یو  مئالع  لرتنک  یارب  ریز  ینامرد  تامادقا  مامت  .دراد  همحتلم  یزمرق  ینیب و  زا  دایز  یکبآ  تاحشرت  اه و  هزول  رـصتخم 

: زج

 

( یکاروخفلا نفونیماتسا 
ینیبب) لخاد  تنورتآ  هناشفا 
یکاروخج) نتیداز  تبرش 
ینیبد) لخاد  نیلاس  هناشفا 

؟۷۵) تسیچ هدنهدناشن   C-E هطقن .دشاب  یم  مسآ  هب  التبم  رامیب  کی  رد  نایرج ) مجح - یرتموریپسا (  ریز  ریوصت 

 

( یمدزابفلا یاوه  نایرج  رثکادح 
طسوتمب) ییاوه  هار  دادسنا 
مدزابج) طسو  رد  اوه  نایرج 
یمدزابد) یاوه  نایرج  طسوتم 

یسدع۷۶) ندروخ  اب  هعجارم  زور  حبص  زا  یلو  دراد  رارق  ییاذغ  میژر  تحت  یگهام  زا 6  واگ  ریش  نیئتورپ  هب  تیساسح  تلع  هب  یا  هلاس  رسپ 4 
زیوجت اب  .دنک  یم  هجوت  بلج  یمد  رودیرتسا  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  یـسفنت  سرتسید  ادص و  یگتفرگ  رادادـص ، سفنت  اه ، بل  مروت  راچد 

؟ تسا مادک  یو  یارب  هیلوا  مادقا  .دنک  یمن  یرغت  رامیب  میالع  نژیسکا 

 

( نولوزیندرپ 3mg/kgفلا لیتم  یدیرو  قیرزت 
نیرفن 0.01mL/kgب) یپا  ینالضع  قیرزت 
کیمسار 0.5mL/3mL NSج) نیرفن  یپا  قاشنتسا 
زورد) جنپ  ات  هس   2mg/kg یکاروخ نولوزیندرپ 

هدـید۷۷) یدوبهب  هنوگچیه  نامرد  عورـش  زا  هتفه  کی  یط  دـشاب  یم  یکیتویب  یتنآ  نامرد  تحت  هک  یویر  هسبآ  هب  التبم  هلاـس  کدوک 5  رد 
تسا ؟ مادک  یدعب  ینامرد  مادقا  .دراد  ار  هنیس  هسفق  درد  هفرس و  بت ، نانچمه  رامیب  هدشن و 

 

( یحارجفلا هلخادم 
هسبآب) زا  یریگ  هنومن 
یدیروج) نیلوبولگونومیا  زیوجت 
یکیتویبد) یتنآ  نامرد  همادا 
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رت۷۸) شیب  ریز  یاه  سفنت  زا  کیمادک  زورب  لامتحا  .تسا  هدش  الودـم  زنوپ و  رد  یزیرنوخ  راچد  یدـنلب  زا  طوقـس  تلع  هب  یا  هلاس  کدوک 4 
؟ تسا

 

( کوتسافلا نیش  سفنت 
یزکرمب) نویسالیتنورپیه 
هنپرپیهج)
رالوگرد) سفنت 

هچ۷۹) .تسا  هدش   (rapid and shallow) هاتوک عیرـس و  سفنت  راچد  بول ، دـنچ  یریگرد  اب  نازورکن  ینومونپ  تلع  هب  یا  هلاس  کدوک 4 
؟ تسا هدش  داجیا  کدوک  نیا  هیر  تیعضو  رد  یرغت 

 

( هیرفلا سنایلپمک  شهاک 
هنیسب) هسفق  هراوید  یریگرد 
هیرج) سنایلپمک  شیازفا 
یتایحد) تیفرظ  شیازفا 

مادـک۸۰) رامیب  نیا  یارب  هشارت  هلول  یلخاد  رتماید  .دـشاب  یم  نویـسابوتنیا  دـیدناک  یلاح  دـب  یـسفنت و  ییاسران  تلع  هب  یا  هلاس  کدوک 8 
؟ تسا

 

( 8فلا
5ب)
6ج)
4د)

دادعت 10)  ) ناکدوک باصعا  زغم و 

زا ۸۱8) .تسا  یعیبط  یبصع  لماک  هنیاعم  تسا و  هتشاد  یعیبط  لماکت  .دنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  هجیگرـس  تالمح  لیلد  هب  ار  یا  هلاس  رسپ 3.5 
.دش دهاوخ  غارفتسا  عوهت و  هب  رجنم  دوش  یم  ینالوط  یتقو  هک  یا  هنوگ  هب  دنک  یم  ادیپ  لداعت  مدع  هجیگرس و  تالمح  هنایهام  شیپ  هام 

تسا ؟ مادک  یلیمکت  یصیخشت  مادقا  .تسا  یعیبط   EEG و Brain MRI

 

( MRV/MRAفلا
Caloric testب)
ABRج)
VEPد)

رارکت۸۲) راب  نیدنچ  هنازور  تاکرح ، نیا  .دنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  هیناث  دنچ  یارب  هنت  اه و  هناش  رس ، عیرـس  یـشزرل  تاکرح  اب  ار  یا  ههام  رتخد 6 
یژولورون لماکت و  هنیاعم  .دنرادن  هداوناخ  رد  جنشت  هقباس  دنتـسین و  بوسنم  نیدلاو  .تسا   راوخریـش  هیذغت  لابند  هب  بلغا  دوش و  یم 

؟ تسا رترثؤم  مادقا  مادک  .تسا   یعیبط  لاتکیارتنیا   EEG و Brain MRI تسا. یعیبط 

 

( .دینکفلا یم  عورش  لیرباس  رامیب  تهج  ناراوخریش  مساپسا  صیخشت  اب 
.دینکب) یم  عورش   ACTH رامیب یارب  ناراوخریش  مساپسا  لامتحا  اب 
.دریگج) یم  رارق  سکالفیر  یتنآ  نامرد  تحت  ناراوخریش  سکالفیر  صیخشت  اب 
.دوشد) یم  هتفرگ  رظن  تحت  ًالعف   shuddering تالمح صیخشت  اب 
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رادیب۸۳) اب  هک  دوش  یم  مادنا  مامت  یشرپ  تاکرح  راچد  باوخ  رد  لبق  هتفه  زا 2  .دنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  جنشت  لامتحا  اب  ار  یا  ههام  راوخریش 3 
بوسنم ریغ  نیدلاو  درادن و  دوجو  جنشت  هقباس  هداوناخ  رد  .تسا  هدوب  مرت  لوف  وا  .دوش  یم  رارکت  باوـخ  رد  ًاررکم  دور و  یم  نیب  زا  ندرک 

؟ تسا مادک  صیخشت  نیرت  لمتحم  .تسا  یعیبط  باوخ  رد   EEG تسا. یعیبط  ًالماک  یلماکت  یبصع و  هنیاعم  .دنتسه 

 

( ناراوخریشفلا مساپسا 

باوخب) سونولکویم 
هزیلارنژج) کینولکویم  جنشت 
کینولکد) لاکوف  یتلوم  جنشت 

تینیتر۸۴) یپوکسوملاتفا  رد  یسکاتآ و  و  زویتکیا   هنیاعم ، رد  .دنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  هفرطود  هدنورشیپ  ییاونش  شهاک  اب  ار  یا  هلاس  رتخد 5 
یعطق صیخـشت  هب  ریز  تامادقا  زا  کی  مادـک  .دوش  یم  شرازگ   120mg/dL نیئتورپ هدـش  ماجنا   LP رد   .دوش  یم  تفای  ازوتناـمگیپ 

؟ دنک یم  کمک  یرامیب 

 

( مرسفلا دیسا  کیناتیف  یسررب 
نشودب) تهج  زا   MLPA
ینالضعج) یسپویب 
یسوریود) یسررب  تهج   CSF هنومن نداتسرف 

هدش۸۵) زاغآ  شیپ  لاسکی  زا  اهدردرس  .تسا  یبوفونف  یبوفوتف و  عوهت ، اب  هارمه  دردرس  .دنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  دردرـس  اب  ار  یا  هلاس  کدوک 6 
نیرتهب .تسا  یعیبط   EEG و Brain MRI یبصع ، هنیاعم  .دراد  دوجو  رامیب  هلاخ  رد  دردرس  هقباس  هداوناخ  رد  .دوش  یم  رتهب  ندیباوخ  اب  و 

؟ تسا مادک  یباختنا  نامرد 

 

( لیرباسفلا
لولونارپورپب)
نیزیرانولفج)
مازابولکد)

هدش۸۶) جوز 7  هفرطود  جلف  سپس  جوز 6 و  جلف  سپس  زوتپ و  راچد  ادتبا  .دنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  هدنورشیپ  یژلپوملاتفا  اب  ار  یا  هلاس  رسپ 10 
؟ تسا مادک  یباختنا  نامرد  .تسا  هتفای  شیازفا  مرس  رد   GQ1b IgG Ab یهاگشیامزآ ، یسررب  رد  .تسا 

 

( IVIG/steroidفلا
ررکمب)  LP
دیمالوزاتساج)
لوتینامد)

تفا۸۷) یزغم ، هرکمین  کی  یریگرد  اب  هارمه  هدنورـشیپ و  لیـشراپ  عون  زا  جنـشت  .دهد  یم  خر  لاس  ینس 6-8  هورگ  ناکدوک  رد  هک  یجنـشت 
هب تسا  نکمم  یرامیب  لیاوا  رد   IVIG و  Exchange امـسالپ دیئورتسا و  یالاب  زود  اب  نامرد  .تسا  یبصع  لاکوف  یاهدوبمک  یتخانش و 

دراد ؟ تقباطم  روکذم  یاه  هتفای  اب  ریز  یاه  یرامیب  زا  کی  مادک  .دوش  رجنم  مئالع  دوبهب 

 

( یرامیب MSفلا
SSPEب)
یفورتسیدوکلونردآج)
تیلافسنآ Rasmussenد)
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اما۸۸) تسا  دوهـشم  ناهد  هشوگ  ندش  جک  هیرگ ، ماگنه  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  عاجرا  تروص  یدازردام  جـلف  لامتحا  اب  یا  هلاس  کی  راوخریش 
بـصع تمالـس  زونگاید  ورتکلا  هعلاطم  دـشن و  هظحالم  یعیبط  ریغ  هتفای  یلماکت  یبصع و  هنیاـعم  رد  .دـنوش  یم  هتـسب  ًالماک  اه  مشچ 

؟ دوش یم  هیصوت  مادقا  مادک  حرطم  صیخشت  هب  هجوت  اب  .داد  ناشن  ار  لایساف 

 

( بلقفلا هرواشم 

شراوگب) هرواشم 
دبکج) یفارگونوس 
زغمد) یفارگونوس 

دلوت۸۹) نزو  اب  سران  نامیاز  لصاح  راوخریـش  .تسا  هدـش  عاجرا  یناتحت  یاه  مادـنا  یتفـس  یلماکت و  ریخأت  تلع  هب  یا  ههاـم  راوخریش 9 
هدوب و کیتساپسا  یناتحت  یاه  مادنا  تسا و  رایـشوه  هنیاعم  رد  .تسا  هدوب  یرتسب  دلوت  یادتبا  زا  هتفه  تدم 3  هب  هک  تسا  مرگ   1300

.دوشیم ندش  یچیق  رچسوپ  راچد  یناتحت  یاه  مادنا  نتشاد  هاگن  هداتسیا  تلاح  رد  تسین و  نتسشن  هب  رداق  رامیب  .دنراد  یـسکلفر  رپیه 
؟ تسا رت  لمتحم  هتفای  مادک  دوجو  لامتحا  رامیب   MRI رد .دنتسه  لامرن  نوت  تردق و  رظن  زا  یناقوف  یاه  مادنا 

 

( Porencephalic cystفلا
Cortical malformationب)
Cystic encephalomalaciaج)
Periventricular leukomalaciaد)

مهرس۹۰) تشپ  تالمح  تسین و  نتفرگ  ندرگ  هب  رداق  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  عاجرا  جنشت  یلماکت و  ریخأت  تلع  هب  یا  ههام  رتخد 6  راوخریش 
جنشت دض  یاهوراد  اب  نامرد  هب  هدش و  عورـش  یگهام  زا 3  تاکرح  نیا  هک  دیوگ  یم  ردام  .دوش  یم  هدهاشم  اه  مادـنا  روسکلف  مساپـسا 
شرازگ موزولاک  سوپروک  یزنژآ  زغم  یرادربریوصت  رد  کسید و  کیتپا  موبولک  لانیترویروک و  یاهنوکال  مشچ  هنیاعم  رد  .تسا  هدادن  خساپ 

تسا ؟ رت  لمتحم  ریز  یاه  مردنس   زا  کی  مادک  .دش  هدهاشم  یمتیرآ  سپیه  یفارگولافسناورتکلا  رد  .دوش  یم 

 

( Aicardiفلا
Joubertب)

Viciج)
Warburgد)

دادعت 10)  ) ناکدوک ناطرس  نوخ و 

(۹۱: زج هب  تسا  حیحص  ریز  تاکن  همه  درادناتسا )  ) یلومعم نیراپه  فرصم  دروم  رد 

 

( .دوشفلا میظنت  نس  یارب  لامرن  رثکادح  ربارب  دیاب 1.5-2.5  رامیب  PTT
.درادب) یزیچان  ریثأت  نیبمورت  یتنآ  دوبمک  راچد  نارامیب  رد 
.تسینج) مزال  نامرد  شیاپ  عورش و  رد  تکالپ  شرامش 
.دوشد) یمن  هیصوت  نادازون  رد   PTT اب ینامرد  شیاپ 
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رتمیلیم۹۲) رد  نویلم  راهچ  دودح  زمرق  یاه  لوبلگ  دادعت  .تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  تحت  رتیـسورکیم  مورکوپیه  یمنآ  اب  یا  هلاس  جـنپ  کدوک 
: تسا ریز  حرش  هب  اه  سکدنا  ریاس  و  رتیل   یسد  رد  مرگ  هدزای  نیبولگومه  بعکم ،

Hb A2 :1.8% , MCV:70 , MCH:23
: زج هب  تسا  حیحص  یو  دروم  رد  ریز  دراوم  مامت 

 

( .دنکفلا یم  صیخشت  هب  یمهم  کمک  کدوک  هیذغت  هقباس 
.مینکب) زیوجت  یشیامزآ  تروص  هب  نهآ  هام  کی  میزاجم  نهآ  رقف  صیخشت  یارب 
.دنکج) یم  یدایز  کمک  صیخشت  یارب  کدوک  نیا  رد  تراب  نیبولگومه 
.دوشد) یم  یدایز  کمک  صیخشت  هب  رامیب  نیا  ردپ  رد  هباشم  یمنآ  دوجو  تروص  رد 

لبق۹۳) هتفه  رد  یسفنت  تنوفع  زج  هب  هقباس  ، رد  .دنا  هدروآ  هاگنامرد  هب  هدش  عورش  شیپ  زور  زا 2  هک  مادنا  یاه  یدوبک  اب  ار  یا  هلاس  رسپ 5 
تکالپ شرامش 30000  یطیحم ، نوخ  شیامزآ  .دراد  دوجو  اه  مادنا  رد  رشتنم  یاروپ  روپ  یشتپ و  طقف  هنیاعم ، رد.تسا  هتشادن  یلکشم 

تسا ؟ رت  بسانم  ریز  تامادقا  زا  کی  مادک  .تسا  یعیبط  اه  هدر  ریاس  .دهد  یم  ناشن  ار  تشرد  هزادنا  اب  رتیلورکیم  رد 

 

( ناوختسافلا زغم  نویساریپسآ 
هیلع HIVب) یداب  یتنآ  رتیت ANA و  یبایزرا 
اب IVIGج) نامرد  عورش 
نامردد) نودب  رامیب  ینیلاب  نتفرگ  رظن  تحت 

(۹۴: زج هب  تسا  حیحص  یو  هرابرد  ریز  دراوم  مامت  .تسا  هداد  ناشن  ار   G6PD میزنآ دوبمک  یدرز  ، هب  التبم  هزور  دازون 4  رد  یرگلابرغ  شیامزآ 

 

( .دشابفلا یم  تربلیگ  اب  یهارمه  لامتحا  دیدش  یدرز  تروص  رد 
.دشابب) یدرز  زاس  هنیمز  دناوت  یم  ردام  رد  نادیسکا  یاهوراد  فرصم 
.دوشج) یسررب  دازون  ردام و  ینوخ  هورگ  دازون و  میفتسم  سبموک 
.دهدد) یمن  خر  سورتکینرک  للع  ریاس  در  زا  نانیمطا  تروص  رد 

(۹۵: زج هب  تسا  حیحص  دلوت  زا  دعب  هتفه 6  رد  سران  دازون  کی  رد  ناپ  نیبولگومه  هدهاشم  هرابرد  ریز  دراوم  مامت 

 

( .دوشفلا یمن  هدیدرتیل  یسد  رد  مرگ  زا 8  رتمک  نیبولگومه 
.تساب) رتمک  سران  نادازون  رد  زمرق  یاهلوبلگ  رمع  لوط 
.تسینج) یفاک  زئوپوتامه  یارب  مرس  نیتئوپورتیرا  حطس 
.درادند) یشقن  نآ  رد   E نیماتیو دوبمک 

(۹۶: زج هب  دوش  یم  هدید  زوتیسورفسا  رد  ریز  یاه  هتفای  مامت 

 

( یدازونفلا یدرز 
یراوخب) ریش  نارود  دیدش  یمنآ 
ارفصج) هسیک  گنس 
رثؤمد) ریغ  یزاسنوخ 
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رد۹۷) .دراد  یدـلج  یاه  شار  هنیاعم ، رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یبایزرا  تحت  یلاگمونلپـسا  یتاپوندافنل و  یگدـیرپ ، گنر  اب  یا  ههاـم  کدوک 19 
اب یعیبط  هتیرالولس  ناوختسا ، زغم  نویساریپسآ  رد  .تسا  هدش  شرازگ  ینپوتیسوبمورت  یمنآ و  زوتیسونم ، زوتیسوکل ، یهاگشیامزآ ، یسررب 

: زجب دوش  یم  هیصوت  رامیب  دروم  رد  ریز  یاه  یبایزرا  مامت  .دش  هدید  تسالب  دصرد  زا 20  رتمک  کیتسالپ و  سیدولیم  تارغت 

 

( ایفلدالیففلا موزومورک 

یژولورونب) مشچ و  هنیاعم 
نژوکنا RASج) یاه  شهج 
t(15,17)د)

بت و۹۸) کیمتسیس  هنیاعم  رد  .تسا  هدرک  هعجارم  هتفه  کی  تدم  هب  هدیشک  لوط  ررکم و  غارفتـسا  عوهت و  یرارق ,  یب  اب  یا  هلاس  کدوک 2 
، یطیحم نوخ  نیتور  شیامزآ  رد  .دوبن  رودـقم  رامیب  مشچ  هت  هنیاعم  .درادن  یتبثم  هتکن  تسا و  رادـیاپ  یتایح  میالع  .درادـن  هژننم  مئالع 

؟ تسا حیحص  ریز  مادقا  مادک  .درادن  یا  هتکن  عوفدم  راردا و  یمیشویب ،

 

( تسافلا رامیب  نیا  رد  یباختنا  یرادرب  ریوصت  شور  بجاح  هدام  نودب  اب و  زغم  نکسا   CT
مرسب)  B-HCG نیئتورپ و وتف  افلآ -  تساوخرد 
یصیخشتج) ربمول  نویسکنوپ 
.دشابد) رظن  تحت  یتیامح  تامادقا  اب  رگید  هتفه  کی  ات 

(۹۹: زج هب  تسا  حیحص  ریز  تالمج  مامت  ناکدوک  یاهناطرس  زورب  رد  نآ  نامرد  ینوکناف و  یمنآ  تدم  زارد  ضراوع  دروم  رد 

 

( .تسافلا یرورض  ناوختسا  زغم  نویساریپسآ  یا  هرود  ماجنا 
.دوشب) ماجنا  دیاب  ًامتح  ندرگ  رس و  یا  هرود  یرادربریوصت  هنیاعم و 
.دوشج) یم  ریذپان  تشگرب  سیتاپه  سیزویلپ  ببس  ناوختسا  زغم  دنویپ 
.دوشد) یم  هدید  ناوختسا  زغم  دنویپ  زا  سپ  ناهد  یاهرسناک 

صیخشت۱۰۰) مادک  .دراد  یفورترپیه  یمه  هنیاعم  رد  .تسا  هدش  هدروآ  هاگنامرد  هب  بوخ  یمومع  لاح  اب  هفرط  کی  یمکش  هدوت  اب  یراوخ  ریش 
؟ تسا حرطم 

 

( موتسالبورونفلا
موتسالبوتاپهب)
زملیوج) روموت 
نیکچوهد) ریغ  موفنل 

دادعت 2)  ) یکشزپ قالخا 

؟۱۰۱) تسا ینعم  هچ  هب  یکشزپ  رد  یمونوتا 

 

( کشزپفلا رایتخا 
رامیبب) رایتخا 
ینفج) یاهرازبا  اب  یکشزپ  راکدوخ  تامدخ 
صاخد) یکشزپ  تامدخ 
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؟۱۰۲) تسا هیقب  هب  تبسن  یرتمک  تیمها  دجاو  کشزپ ، دزن  ریز ، حلاصم  زا  کی  مادک  یکشزپ  یرادزار  ماگنه  رد 

 

( رامیبفلا تحلصم 
نایفارطاب) تحلصم 

کشزپج) تحلصم 

هعماجد) تحلصم 

 

 

 

دیشاب قفوم 

قیرط زا  ًافرـص  ار  دوخ  تاضارتعا  خروم 13/6/95  هبنش  زور  تعاس 16  تیاغل  نومزآ ) هیلوا  دـیلک  مـالعا  زا  سپ   ) 95 خروم 11/6 / هبنـشجنپ  زور  زا  دنناوت  یم  یمارگ  نایوجـشناد 
.دوب دهاوخن  رودقم  هدش  مالعا  نامز  زا  دعب  تاضارتعا  شریذپ  هک  تسا  یهیدب  .دنیامن  لاسرا   sanjeshp.kmu.ac.ir سردآ هب  نامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نومزآ  زکرم  تیاس 
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