


فصل اول: اصول معاینه عصبی



در خصوص هوشیاری کدام جمله درست است ؟

الف( هوشیاری دارای 2 بخش است: سطح هوشیاری و محتوای هوشیاری

ب( حفظ بیداری بر عهده تشکیالت رتیکولر ساقه مغز است

ج( محتوای هوشیاری نتیجه عملکرد کورتکس مغز است .

د( هر 3 گزینه درست است.
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جمله نادرست کدام است؟

الف( اولین قدم در معاینه نورولوژی، بررسی محتوای هوشیاری است

ب( سطوح هوشیاری بصورت لتارِژی، استوپور و کما تقسیم بندی می شوند

ج( دراستوپور، بیمار با تحریک شدید، ناله می کند

د( در کما، هیچ پاسخ کالمی دیده نمی شود
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در معاینه محتوای هوشیاری هدف اصلی چیست؟

الف(. آیا بیمار دچار ضایعه منتشر مغزی )دمانس( است

ب( آیا بیمار دچار ضایعه موضعی مغزی)آفازی، آپراکسی، آمنزی( است

ج( آیا بیمار از اختالالت روانپزشکی رنج می برد.

د( همه گزینه های فوق
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در آلزایمر کدام جزء حافظه بیشترین اختالل را نشان می دهد ؟

الف(. حافظه فوری

ب( حافظه اخیر

ج( حافظه دور

د( الف و ب
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بیماری با افت سطح هوشیاری را به اورژانس آورده اند. بیمار صبح پس از برخاستن از 

خواب دچار همی پلژی و همی سنسوری چپ شده است. ضایعه در کجاست؟

الف( فرونتو پاریتال راست

ب( فرونتو تمپورال راست

ج ( فرونتو پاریتال چپ

د ( فرونتو تمپورال چپ 

5 



مردی 78 ساله امروز پس از برخاستن از خواب، دچار افت سطح هوشیاری شده است. 

در معاینه قادر به تکلم نیست، ولی اطاعت می کند ولی کلمات را نمی تواند تکرار کند و 

صحبت نمی کند،  بیمار دچار چه نوع آفازی شده است؟

الف( آفازی بروکا

ب (آفازی ورنیکه

ج (آفازی هدایتی

د (آفازی ترانس کورتیکال موتور
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بیماری به علت اختالل در تکلم مراجعه کرده است، بیمار به سرعت جمالت بی معنی 

سابقه  نیست.  دستورات  درک  و  تکرار  به  قادر  می کند،  با هم مطرح  ارتباط  بدون  و 

دارد. ضایعه در کجاست؟  نیز  پرفشاری خون 

Left frontal cortex )الف

Left temporal cortex  )ب

Right frontal cortex  )ج

Right  temporal cortex  )د
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معاینه عصب بویایی، در کدام حالت ذیل ضروری نیست ؟ 

الف( ترومای سر 

ب( استنشاق گازهای سمی 

ج( شک به ضایعه لوب فرونتال

د( شک به ضایعه تمپورال
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 در فلج عصب ااا کرانیال کدام عضله سالم می ماند؟ 

الف( رکتوس فوقانی

ب( رکتوس داخلی

ج( رکتوس خارجی

د( رکتوس تحتانی
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خانم 60 ساله ای با سابقه 10 ساله دیابت به علت افتادگی کامل پلک راست مراجعه 

کرده است. چشم راست به سمت خارج منحرف است. مردمک همان سمت میدریاز 

بوده و به نور پاسخ نمی دهد. کدامیک از تشخیص های زیر صحیح است؟ 

الف( نوروپاتی دیابتی 

ب( مننژیت سلی

ج( آنوریسم مغزی 

د( میاستنی گراویس
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در خصوص فلج عصب تروکلئار جمله نادرست کدام است؟

الف( بیمار از دوبینی افقی شاکی است.

ب( بیمار  از مشکل مطالعه کردن شکایت دارد.

ج( در نگاه به جلو، چشم مبتال به سمت باال منحرف می شود.

د( دوبین

ی( بیمار با اداکشن چشم مبتال بیشتر می شود
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در فلج عصب ابدوسنس جمله نادرست کدام است؟

الف( در نگاه به دور، بیمار دچار دوبینی افقی می شود.

ب( دوبینی در نگاه به سمت عضله سالم تشدید می شود.

ج( چشم مبتال ،کمی به داخل منحرف می شود.

د( حرکت چشم درگیر، به سمت لترال محدود است.
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بیمار در نگاه به سمت راست ،چشم راست به خارج حرکت می کند ولی چشم چپ به 

داخل حرکت نمی کند، ضایعه در کجاست؟

الف( INO . راست 

ب( INO . چپ

ج( One and a half . سمت راست 

د( One and a half . سمت چپ
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مردی 85ساله از صبح امروز به طور ناگهان دچار همی پلژی چپ شده است. چشم 

های بیمار به سمت راست منحرف شده است. ضایعه تخریبی بیمار درکجاست؟

الف( کورتکس راست

ب( کورتکس چپ

ج( ساقه مغز راست

د( ساقه مغز چپ
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مردی 75 ساله امروز پس از برخاستن از خواب، دچار فلج یک طرفه صورت در سمت 

راست شده است. در معاینه در وقت بستن چشم ها، چشم راست کامال بسته می شود 

ولی در وقت سوت زدن، گوشه لب و دهان در سمت راست منحرف می شود. بیمار 

مبتال به چه وضعیتی است؟

الف( فلج مرکزی عصب 7 بعلت ضایعه کورتیکال راست

ب( فلج مرکزی عصب 7 بعلت ضایعه کورتیکال چپ

ج( فلج مرکزی عصب 7 بعلت ضایعه ساقه مغز در سمت راست

د( فلج مرکزی عصب 7 بعلت ضایعه ساقه مغز در سمت چپ
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در خصوص اسپاستیسیتی جمله نادرست کدام است ؟

الف ( بعلت درگیری نورون محرکه فوقانی ایجاد می شود.

ب ( عضالت فلکسور در اندام ها درگیر می شوند .

ج ( افزایش مقاومت در تمامی مسیر حرکت اندام ها یکنواخت نیست .

د ( پدیده چاقوی ضامن دار دیده می شود 

16 



در خصوص ریژیدیته )Rigidity( جمله نادرست کدام است ؟

الف ( به علت اختالالت اکستراپیرامیدال ایجاد می شود و

ب ( عضالت  فلکسور بیشتر از اکستانسور درگیر می شوند .

ج ( پدیده " لوله سربی " دیده می شود .

د ( همزمان ریژیدیته و ترمور باعث ریژیدیته چرخ دنده ای می شود 
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در خصوص انواع gate ذیل جمله نادرست کدام است ؟

الف ( راه رفتن به صورت قیچی در ضایعات پاراپارزی اسپاستیک دیده می شود .

ب ( راه رفتن اسبی ، در افتادگی پا دیده می شود .

ج ( راه رفتن ارد کی، در نوروپاتی ها دیده می شود .

د ( راه رفتن آپراکسی، در NPH دیده می شود .
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فصل دوم: پاراکلینیک در نورولوژی



کنتراندیکاسیون مطلق انجام LP کدام است ؟

LP الف ( عفونت موضعی در محل

ب ( احتمال وجود ضایعات فضاگیر داخل مغز

ج ( اختالالت انعقادی

د( احتمال ضایعه فضاگیر نخاع
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در خصوص LP ، جمله نادرست کدام است ؟

الف( راحت ترین محل برای ورود سوزن LP ، فضای بین مهره ای L3 و L4 است .

ب( شایع ترین عارضه بعد از LP ، سردرد است .

در  کننده مشخصی  تعیین  نقش   ، به مدت چند ساعت   LP از  بعد  دراز کشیدن  ج( 

کاهش سردرد های بعد از LP دارد .

د( مصرف کافئین در کاهش سردرد های بعد از LP موثر است .
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جمله نادرست کدام است ؟

الف( فشار نرمال CSF در بالغین، 100 تا 180 میلی متر آب است .

ب( در صورتی که تعداد  RBC ، بیش از 200 عدد در سی سی شود، رنگCSF کدر می شود .

ج( لخته شدن مایع CSF به نفع پونکسیون تروماتیک است.

د( افزایش تعداد WBC در CSF می تواند بعضا نرمال باشد .
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جمله نادرست کدام است ؟

الف( مفید ترین تست تشخیصی در بیماران مشکوک به صرع، EEG است.

ب( وجود امواج تیز، سوزنی و یا تیز آهسته و سوزنی آهسته قویا به نفع تشخیص 

صرع است .

ج( 2 درصد افراد سالم دارای امواج تشخیصی در EEG هستند .

د( 100 درصد بیماران مبتال به صرع ، الگوی غیر طبیعی درEEG دارند .
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کدام مورد ذیل، از موارد برتری CT اسکن به MRI نیست؟

الف( ایمن بودن انجام آن در زمانی که قطعه فلزی در بدن بیمار است.

ب( وضوح تصویر خون.

ج( مشاهده بهتر کلسیم، چربی و استخوان 

د( تشخیص زود هنگام سکته ایسکمیک
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فصل سوم: کما و سایر اختالالت هوشیاری



بیماری 3 هفته پیش به دنبال ایست قلبی به اغماء رفته است. در حال حاضر تنفس 

خودبخودی و منظم داشته و بعضی مواقع چشم ها را باز کرده و به نظر می رسد به 

جهت مختلف نگاه می کند ولی نگاه یا حرکت هدفداری مشاهده نمی شود. کدام واژه 

زیر در مورد وضعیت این بیمار صدق می کند؟  

Brain Death )الف

 Vegetative State )ب

Locked Syndrome )ج

 Drowsiness )د
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بیماری به دلیل اغماء از 4 هفته پیش در ICU بستری است. در حال حاضر از دستگاه 

ونتیالتور جدا شده است. چشم ها را خودبخود باز می کند. سیکل های خواب و بیداری 

با  زیر  موارد  از  ندارد. کدامیک  بیرونی  به محرک های  دار  پاسخ هدف  ولی  داشته  را 

شرایط بیمار منطبق است؟

 Locked – in Syndrome )الف

 Vegetative )ب

Non – Convulsive Status Epilepicus )ج

Brain Death )د
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کدامیک از جمالت زیر در مورد سندروم Locked – in صحیح نیست؟

Basis Pontis الف( ضایعه در

ب( در این سندروم بیمار هوشیار است.

ج( EEG همیشه غیر طبیعی است.

د( حرکات افقی چشم مختل می شود. 
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بیماری را در شرایط شبیه به کما نزد شما آورده اند. بیمار Mute و کوادری پلژیک است. 

وی قادر به حرکات صورت نیست ولی می تواند چشم ها را باز کند و به باال، پائین یا 

بینی خود نگاه کند. محل ضایعه در این بیمار کجا است؟ )پیش کارورزی اسفند 88( 

الف( ضایعه منتشر مغزی

ب( تگمنتوم میدبرین

ج( پونز

د( تحتانی مدوال
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در مورد مرگ مغزی، همه موارد زیر صحیح هستند، بجز: 

الف( رفلکس اوکوسفالیک پاسخ نمی دهد.

ب( در الکتروانسفالوگرافی کندی منتشر می شود. 

ج( بیمار هیچگونه پاسخی به محرک های حسی و کالمی نمی دهد.

د( فعالیت تنفسی خودبخودی وجود ندارد. 
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بیماری پس از تصادف، دچار افت سطح هوشیاری شده است. در معاینه تنها آه و ناله 

می کند و با تحریکات دردناک چشم هایش را باز نمی کند و صرفا دست راستش را 

عقب می برد. GCS بیمار چقدر است ؟

الف( 6

ب( 7

ج( 5

د( 8
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بیماری در کوما در شستشوی گوش راست  با آب سرد، چشم هایش به سمت راست 

منحرف می شوند ولی حرکات نیستاگموس ندارند ، ضایعه در کجاست؟

الف( ساقه مغز سمت راست

ب( ضایعه وسیع کورتیکال

ج( ساقه مغز سمت چپ

د( ضایعه  وسیع ساقه مغز
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در خصوص الگو های تنفسی کدام جمله نادرست است؟

الف( تنفس شین استوک، پیش آگهی بدی دارد .

ب( تنفس کاسمول، ارتباط واضحی بین آن و مکان ضایعه وجود ندارد .

ج( تنفس آپنوستیک، به علت ضایعات پائین پونز ایجاد می شود .

د( تنفس آتاکسیک یا بیوت، به علت ضایعه مدوال است.
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فصل چهارم : بیماری های عروق مغز



در خصوص سکته های مغزی جمله نادرست کدام است ؟

الف( سکته های مغزی سومین علت مرگ و میر و مهم ترین علت ناتوانی هستند .

ب( ایران از مناطق با بروز باالی سکته های مغزی در دنیا محسوب می شود .

ج( سکته های مغزی اغلب با تاخیر 10 تا 20 ساله به نسبت ضایعات عروق قلبی رخ می دهند .

د( در 80 درصد موارد حداقل یک عامل خطر ساز وجود دارد .

ه( رخداد عالئم  در سکته مغزی حاد است و در طی زمان، سیر بهبود یابنده دارند .
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در خصوص سیستم عروقی خون رسانی به مغز کدام جمله نادرست است؟

الف( شرائین کاروتید داخلی ، سیستم خون رسانی قدامی مغز را درست می کنند .

ب( سیستم خون رسانی قدامی مغز ، در انتها به 2 شاخه ACA و MCA تقسیم می شود .

ج( شریان بازیالر در انتها به 2 شاخه Post Communication artery تقسیم می شود .

د( سیستم خلفی مغز، مسئول خون رسانی به ساقه مغز ، قسمت هایی از دیانسفالون 

و 1/3 خلفی نیمکره های مغز است .
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در خصوص سکته های مغزی جمله درست کدام است ؟

الف( سکته های مغزی به 2 گروه ایسکمیک )85%( و هموراژیک )15%( تقسیم می شوند .

ب( TIA و RIND جزء سکته های ایسکمیک هستند .

ج( در انفارکتوس مغزی ، مدت حضور عالئم بیش از 2 هفته است .

د( در انفارکت های آتروترومبوتیک ، معموال استقرار عالیم تدریجی تراز انفارکت های 

آمبولیک است .
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تابلو های بالینی انفارکت الکونار کدام است ؟

الف( همی پارزی خالص

ب( همی سنسوری خالص

ج( آتاکسی و همی پارزی

د( دیس آرتری و کندی حرکات اندام

ه( تمام گزینه های فوق
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مردی 62 ساله با پاراپارزی و بی اختیاری ادراری و مدفوعی به طور حاد مراجعه کرده 

است. بیمار سابقه HTN نیز دارد. کدام شریان احتماال درگیر است ؟

MCA )الف

ACA )ب

ICA )ج

PCA )د
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در خصوص انفارکت در محدوده MCA جمله نادرست کدام است؟

الف( ضعف حرکتی با ارجحیت اندام فوقانی می دهد .

ب( درگیری تنه MCA ، آفازی گلوبال می دهد .

ج( درگیر MCA می تواند پسودوآتتوز بدهد .

د( معموال اختالالت حسی سطحی دیده نمی شود .
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جمله نادرست کدام است ؟

الف( آموروزیس فوگاس و دیسفاژی را در ضایعات مسیر شریان کاروتید می بینیم .

ب( آتاکسی، جزء عالئم درگیری شریان ورتبروبازیالر است.

ج( دوبینی و دیسفاژی را در درگیری ورتبروبازیالر می بینیم.

د( شایع ترین عالمت درگیری PCA ، اختالل در خواندن ) Alexia ( است .
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در خصوص سکته های مغزی کدام جمله نادرست است ؟

الف( روش اصلی تصویر برداری در فاز حاد CVA ، CT اسکن بدون تزریق است .

ب( یافته کالسیک CVA ایسکمیک در CT اسکن ، ضایعه هیپودنس است .

ج( یافته کالسیک CVA هموراژیک در CT اسکن، ضایعه هیپردنس است .

د( در فاز حاد CVA، ممکن است تا 48 ساعت یافته ای در اسکن دیده نشود.
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جمله نادرست کدام است ؟

ترانس  اکوی  باید  دارند  آریتمی  معاینه  در  که  مغزی  با سکته  بیماران  تمام  در  الف( 

توراسیک) TTE ( انجام شود .

ب( EF کمتر از 15 درصد، موید منشا آمبولی در استروک است .

ج( در افراد زیر 65 سال،  بعضا اکوی از راه مری )TEE( را با TTE باید انجام داد .

د( داپلکس سونوگرافی عروق گردن را می توان به عنوان تست غربالگری برای کشف 

تنگی عروق گردن محسوب نمود.
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در خصوص TIA جمله نادرست کدام است ؟

الف( در گروه کم خطر TIA، ریسک استروک  در 3 ماه اول حدود 5 درصد است .

ب( در گروه پر خطر TIA ، ریسک استروک در 3 ماه اول حدود 20 درصد است .

ج( اغلب سکته های مغزی در طی 24 ساعت اول بعد از TIA، رخ می دهند .

د( در افتراق TIA پر خطر از کم خطر ، DM ) دیابت ( مطرح است .
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بیماری 65 ساله، از صبح امروز دچار تاری دید چشم شده است که حدود 2 ساعت 

طول کشیده است . در معاینه BP بیمار 155 روی 95 است . در معاینه نورولوژی هیچ 

یافته غیر طبیعی دیده نشد و در تاریخچه پزشکی، بیمار مبتال به DM و در حال مصرف 

داروهای پایین آورنده قند خون است . جهت بیمار چه اقدامی باید انجام شود ؟

الف( بیمار باید بستری شود و تحت بررسی قرار گیرد.

ب( نیازی به بستری نیست ولی باید بیمار به دقت بررسی شود.

ج( نیازی به بستری نیست ولی باید برای بیمار آنتی پالکت شروع شود.

د( نیاز به اقدام درمانی نیست ولی باید CT اسکن انجام شود.
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در خصوص درمان های حمایتی در انفارکت های مغزی جمله نادرست کدام است؟

الف( بهتر است بیمار حداقل 24 ساعت اول بعد از CVA ناشتا باشد .

ب( سرم دریافتی ترجیحا ایزوتونیک ) نرمال سالین یا رینگر ( باشد .

ج( بعد از 24 ساعت، در صورت هوشیاری و بلع مناسب می توان رژیم غذایی معمولی شروع نمود.

د( تجویز H2 بالکر یا پنتوپرازول توصیه می شود .

ه( در صورتی که ساچوریشن اکسیژن زیر 95 درصد آمد، اکسیژن نازال توصیه می شود .

و( وضعیت نیمه نشسته توصیه می شود .

ز( چرخش هر 2 ساعت یک بار بیمار، توصیه می شود.
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در خصوص درمان ترومبولیتیک )rtPA( جمله نادرست کدام است ؟

الف ( درمان استاندارد انفارکت ایسکمیک در 4/5 ساعت اولیه است .

ب ( تجویز به جای آن باعث افزایش بهبودی در حدود 30 درصد موارد می شود .

ج ( زمان کالسیک مصرف، 6 ساعت اول است .

د ( عارضه اصلی آن خونریزی است .
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هپارین در کدام مورد زیر در سکته مغزی اندیکاسیون دارد؟

الف( ریسک آمبولی باال 

ب( دایسکشن ورتبرال و کاروتید

ج( ترومبوز سینوس های وریدی مغز

د( افزایش انعقاد پذیری خون

ه( در تمام موارد فوق ، باید هپارین داده شود.
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خانم 35 ساله ای با سابقه مصرف OCP از 2 روز پیش دچار سردرد شدید و ناگهانی 

شده است و صبح امروز دچار تشنج شده است. در معاینه ادم پاپی 2 طرفه دارد، در 

خصوص این بیمار کدام جمله نادرست است؟

الف( MRI و MRV روش تشخیص انتخابی در بیمار است .

ب( در CT اسکن با تزریق، ممکن است عالمت Empty delta sign دیده شود .

ج( ممکن است انفارکتوس هموراژیک در بیمار دیده شود .

د( مصرف وارفارین علیرغم خونریزی مغزی ، توصیه می شود .

ه( در MRI مغزی ممکن است تغییر سیگنال در تاالموس 2 طرف به صورت لوبیای بهم چسبیده دیده می شود.

و( احتماال بیمار دچار خونریزی مغزی در ضایعه فضاگیر شده است.
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در خصوص انسفالوپاتی هیپرتانسیو جمله نادرست کدام است ؟

الف( معموال در افراد میانسال و مسن دیده می شود .

ب( افزایش ناگهانی و سریع فشارخون تا حد 180/120 است .

ج( شایع ترین تظاهر اولیه ، سردرد شدید است .

د( بروز همی پارزی و آفازی شایع نیست .

ه( اکالمپسی نیز یک نوعی از انسفالوپاتی هیپرتانسیو است.
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در خصوص آرتریت GCA( Giant Cell( جمله نادرست کدام است؟

الف( عالئم اصلی آن سردرد و نابینایی است

ب( بیشتر در خانم های باالی 50 سال دیده می شود. 

ج( نبض شریان تمپورال ممکن است از بین رفته باشد و شریان تمپورال برجسته و ندولر باشد.

د( سردرد ها معموال شب ها بدتر و دائمی هستند.

ه( کوری معموال ناگهانی ایجاد می شود و در 20 درصد بیماران کوری در ابتدا گذرا است.

)Jaw Claudication( گاها در جویدن، بیمار دچار درد فک می شود که غذا خوردن ممکن نیست )و

ز( بعضا بیماران از دردهای 2 طرفه کمر بند لگنی و شانه ای شاکی هستند و به ندرت بهبود می یابند. 

ح( 10 درصد، فلج اعصاب 3 و 6 نیز وجود دارد و سکته مغزی شایع است.
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فصل پنجم: صرع و سایر اختالالت تشنجی



در خصوص صرع جمله نادرست کدام است؟

الف( 5 تا 10 درصد افراد جامعه در طول زندگی حداقل یک بار حمله صرع را تجربه کرده اند .

ب( بیماری صرع عبارت است از حمالت صرعی غیر برانگیخته که برای 2 بار یا بیشتر 

تکرار شده باشد.

ج( حمالت صرعی نوزادان جزء حمالت فراگیر اولیه صرع تقسیم بندی می شود .

د( Secondary generalized seizure جزء حمالت صرعی کانونی محسوب می شود .
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در خصوص حمله کانونی پیچیده )CPS( جمله نادرست کدام است ؟

الف( از بخش تحتانی لوب تمپورال و یا لوب فرونتال معموال منشاء می گیرند .

ب( ممکن است با اورا همراه باشد.

ج( رخداد اتوماتیسم معموال دیده نمی شود.

د( حتی در حین مدت CPS ، ممکن است نوار مغز نتواند کانون امواج صرعی را نشان دهد.
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کودکی 7 ساله به درمانگاه آورده شده است. مادر کودک اظهار می کند هراز گاهی 

کودک دچار پلک زدن سریع و حرکاتی مثل جویدن می شود. کودک نمرات پائین امالء 

دارد. در نوار مغز، امواج سوزنی موجی 2 طرفه با فرکانس سه بار در ثانیه دیده می شود 

که با هیپرونتیالسیون امواج بطور واضحی ظاهر می شود. تشخیص شما چیست؟

الف( صرع کانونی پیچیده 

ب( صرع کانونی ساده

 ) Absence ( حمالت غیاب )ج

د( حمالت کانونی که به طور ثانویه فراگیر شده اند.
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در خصوص تشنج تونیک – کلونیک فراگیر جمله نادرست کدام است؟

الف( شایع ترین علت آن اختالالت متابولیک است .

ب( فاز تونیک حدود 30-10 ثانیه طول می کشد .

ج( در فاز کلونیک افزایش فعالیت سمپاتیک دیده می شود .

د( بی اختیاری ادراری در فاز کما رخ می دهد.
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کودک  بعضا  که  کند  اظهار می  کودک  مادر  اند.  آورده  درمانگاه  به  را  ساله   7 کودک 

حمالت چرت لحظه ای بهم می زند! بطوری که سر بیمار ناگهان حالت افتادگی پیدا 

می کند. چند بار نیز کودک روی زمین افتاده است که با آسیب به زانو ها همراه بوده 

است. در خصوص بیمار کدام تشخیص درست است ؟

الف( کودک مبتال به حمالت صرع غیاب است .

ب( صرع آتونیک باید رد شود.

ج( حمالت میوکلونیک، تشخیص اول است .

د( در این کودک ، گیجی و خواب آلودگی پس از حمله، معموال دیده می شود .
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دختری 15 ساله با حمالت پرش در دست ها مراجعه کرده است. این حمالت بیشتر 

در صبح های زود رخ می دهند. در خصوص این بیمار جمله نادرست کدام است ؟

الف( مبتال به صرع میوکلونیک جوانان )JME( است .

ب( محرومیت از خواب باعث تشدید حمالت فوق می شود .

ج( سابقه فامیلی وجود ندارد .

د( نیاز است بیمار بطور مداوم ، دارو هایش را ادامه دهد .
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جوانی 22 ساله با سابقه حمالت تشنجی مراجعه کرده است . بیمار دچار حمالت افت 

سطح هوشیاری با خیره شدن و ملچ ملچ همراه است . در MRI مغزی ، اسکلروز در 

هیپوکامپ سمت راست دیده می شود ، متاسفانه حمالت تشنجی ، با دارو ، کنترل 

نشده اند. در خصوص این بیمار جمله نادرست کدام است؟

 )MTLE( مبتال به سندروم صرع مزیال لوب تمپورال است )الف

ب( اسکلروز هیپوکامپ در MRI بسیاری از بیماران دیده می شود .

ج( پاسخ به دارو های ضد صرع خوب نیست .

د( پاسخ به جراحی اصال مناسب است .
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جمله نادرست کدام است ؟

الف( CVA علت تقریبا نیمی از حمالت صرعی در سنین باالی 65 سالگی است .

ب( شایع ترین علل حوادث عروقی مغز که ایجاد تشنج می کنند ضایعات آمبولیک هستند.

ج( کمبود B1 یکی از عالمت های مهم تشنج در دوران شیردهی است .

د( صدمات نافذ سر در 50 درصد موارد می توانند تشنج بدهند.

56 



و  افت سطح هوشیاری  دچار  ناگهانی  بطور  دندانپزشکی  روی صندلی  ساله   28 مرد 

بررسی های  در  ادامه داشته است.  ثانیه  اندام ها شده است که حدود چند  سفتی 

چیست؟ شما  تشخیص  یابد.  نمی  افزایش   ، سرم  پروالکتین  سطح  آزمایشگاهی 

الف( حمله غیاب

 CPS )ب

JME )ج

د( سنکوپ
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جمله نادرست کدام است ؟

الف( کاربامازپین و فنی توئین داروی خط اول برای درمان حمالت صرعی موضعی هستند.

ب( بین دوز کاربامازپین و سطوح سرمی آن یک رابطه خطی وجود دارد .

از دوز استاندارد می تواند موجب عوارض  افزایش جزیی دوز فنی توئین، باالتر  ج( 

چشمگیر آن شود .

د( طول عمر کاربامازپین از فنی توئین بیشتر است .
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در خصوص والپروئیک اسید جمله نادرست کدام است؟

الف( خط اول در درمان صرع ایدیوپاتیک است .

ب( بهترین درمان در صرع ژنرالیزه اولیه تونیک کلونیک است .

ج( ترکیب آن با ملح سدیم،  باعث کاهش عوارض خون آن می شود .

د( بندرت باعث دپرسیون مغز استخوان و هپاتوتوکسیتی قابل برگشت می شود .
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در خصوص الموتریژن جمله نادرست کدام است؟

الف( باید از نظر بروز بثورات جلدی بیمار را تحت نظر داشت.

ب( وقتی که الموتریژن به والپروئیک اسید اضافه شود دوز دارو باید کم داده شود .

ج( بعضا خلق بیماران پس از شروع الموتریژن پائین می رود .

د( بعضا میوکلونوس در JME بعد از شروع الموتریژن تشدید می شود .
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در خصوص صرع پایدار جمله نادرست کدام است؟

الف( شایع ترین علت صرع استاتوس، قطع مصرف دارو های ضد صرع است .

و  تیامین  تجویز  درمانی  اقدام  اولین  ورنیکه،  انسفالوپاتی  به  شک  صورت  در  ب( 

دکستروز وریدی است.

ج( در رابطه با دارو های ضد تشنج ، ابتدا باید داروی سریع االثر مانند دیازپام تجویز نمود.

د( بعد از دیازپام باید بالفاصله داروی فنوبارب تجویز شود.
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فصل ششم: تومورهای مغزی



در خصوص تومورهای مغزی جمله نادرست کدام است ؟

الف( تومور های مغزی ثانویه ) متاستاتیک ( ، شایع ترین تومور های مغزی محسوب می شوند .

ب( گلیوم های درجه باال از جمله تومور های مغزی هستند که مکررا دچار خونریزی می شوند .

ج( در تومورهایی که به ساب کورتیکال تهاجم می کنند احتمال تشنج باالتر است .

د( سردردی که در چند دقیقه ایجاد می شود و حدود 20 تا 40 دقیقه طول می کشد و 

سریعا فروکش می کند از مشخصات تیپیک سردرد های تومورال است.
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در خصوص تومورهای مغزی جمله نادرست کدام است؟

الف( شایع ترین تومورهای مغز، تومور های ثانویه هستند .

ب( شایع ترین تومورهای اولیه مغز، تومور های گلیال هستند .

ج( شایع ترین تومورهای گلیال مغز، آستروسیتوما است .

د( آستروسیتوم پیلوسیتیک جوانان )grade 1( بعد از جراحی پیش آگهی عالی دارد .

ه( گلیوبالستوم مولتی فورم، بد خیم ترین فرم تومورهای آستروسیتوما است .

و( آستروسیتوم نوع پیلوسیتیک در کودکی شایع است و غالبا در کورتکس است .

ز( آستروسیتوم درجه باال غالبا در بالفین است و متاستاز خارج مغزی نادر است.
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در خصوص تومور الیگودندرو گلیوم جمله نادرست کدام است؟

الف( از آستروسیتوم سیر بد خیم تری دارد .

ب( اغلب در سوپراتنتوریال است .

ج( در 30 درصد موارد با کلسیفیکاسیون همراه است .

د( درمان آن جراحی است .
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در خصوص اپاندیموم جمله نادرست کدام است ؟

الف( از سلول های پوششی و دیواره بطن های مغز است .

ب( در بالغین عمدتا در کانال نخاعی باالخص در ناحیه لومبوساکرال است .

ج( ماده حاجب را بطور یکنواخت جذب می کند .

د( از طریق CSF متاستاز می دهد .

ه( با جراحی ، پیش آگهی آن بد است .
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در خصوص ژرمینوم جمله نادرست کدام است؟

الف( ژرمینوم شایع ترین تومور ژرم سل است .

ب( محل تومور ، غالبا داخل بطن سوم به خصوص در ناحیه پینه آل است .

ج( با اختالالت محور هیپوفیز - هیپوتاالموس ، اختالالت میدان بینایی، هیدروسفالی 

و دیابت بی مزه همراه است .

د( ماده حاجب را بطور یکنواخت جذب نمی کند .
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در خصوص مدولوبالستوم، جمله نادرست کدام است ؟ 

الف( عمدتا، در قسمت خلفی ورمیس مخچه و سقف بطن چهارم کودکان است .

ب( شایع ترین تومور بد خیم کودکان است .

ج( عمدتا از طریق CSF منتشر می شود .

د( پیش آگهی آن همیشه بد است . 
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در خصوص لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی جمله نادرست کدام است؟

الف( ناشی از بد خیمی لنفوسیت های B است .

ب( در افراد بدون نقص ایمنی مشخصا بطور یکنواخت ماده حاجب را جذب می کند .

ج( درمان اصلی شیمی درمانی است .

د( عالئم بالینی و تصویر برداری پاسخ خوبی به استروئید می دهند .
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در خصوص آدنوم هیپوفیز جمله نادرست کدام است ؟

الف( تومور خوش خیم هیپوفیز قدامی است .

ب( زیر 1 سانتی متر اصطالحا میکروآدنوم است .

ج( با اختالل بینایی، دوبینی ، سردرد و رینوره CSF همراه است .

د( بهترین روش تشخیص ارزیابی هورمونی است .
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در خصوص تومورهای مغزی جمله نادرست کدام است ؟

الف( مننژیوم در زنان شایع تر است و غالبا در میانسالی است .

ب( ماده حاجب را بطور یکنواخت جذب می کند .

ج( درمان قطعی جراحی است .

د( شوانوم غالبا از قسمت وستیبوالر عصب 8 کرانیال است .

ه( شوانوم ماده حاجب را بطور یکنواخت جذب می کند .

و( عالمت اصلی شوانوم اختالل در سیستم تعادلی و آتاکسی است .

ز( درمان شوانوم جراحی است .
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در خصوص تومورهای مغزی جمله نادرست کدام است ؟

الف( کرانیوفارینژیوم غالبا سوپراتنتوریال است .

ب( در 85 درصد موارد کلسیفیه است .

ج( می تواند اختالالت رشد در کودکان و اختالالت غدد در بالغین بدهد .

د( درمان انتخابی شیمی درمانی است .

ه( بیشتر متاستاز های مغزی از طریق CSF هستند .

و( ریه، شایع ترین منشاء متاستاز مغزی است .

ز( متاستاز از پروستات ، تخمدان و لنفوم هوچکین به مغز نادر است.

71 



فصل هفتم : عفونت های سیستم عصبی مرکزی



درباره عفونت های مغزی جمله درست کدام است ؟

الف ( انسفالیت یعنی عفونت و التهاب منتشر پارانشیم مغز 

ب ( آبسه مغزی یک عفونت کانونی در پارانشیم مغز است که توسط کپسول عروقی 

احاطه شده است.

ج ( سربریت، آبسه مغزی بدون کپسول است .

د ( آمپیم ساب دورال کانون چرکی در زیر سخت شامه است .

ه ( انسفالومیلیت یعنی التهاب مغزی و نخاع با هم

و ( همه موارد فوق صحیح هستند 

72 



درباره مننژیت جمله نادرست کدام است ؟

الف ( تب ، سردرد و سفتی گردن و کاهش هوشیاری ) تریاد مننژیت ( در 75 درصد 

موارد دیده می شود .

ب ( تهوع ، استفراغ  و  فوتوفوبی در 85 درصد موارد دیده می شوند .

ج ( عالمت تشنج در 45 درصد بیماران دیده می شود .

د ( افزایش ICP علت اصلی خواب آلودگی و کما در این بیماران است .

ه ( ادم پاپی شایع است .

و ( تریاد کوشینگ ) برادی کاردی، هیپرتانسیون و تنفس نامنظم ( از یافته های ICP باال است .
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بیماری با شک قوی به مننژیت  بستری شده است . بیمار سابقه ضربه اخیر به سر ندارد 

، سطح هوشیاری و سیستم ایمنی بیمار طبیعی است ،  ادم پاپی و نقص فوکال عصبی 

دیده نمی شود ، جهت  بیمار اقدام مناسب چیست ؟

الف ( باید به سرعت کشت خون و LP انجام شود .

ب ( ابتدا CT اسکن مغزی انجام می دهیم .

ج ( آنتی بیوتیک شروع  و CT اسکن می کنیم .

د ( آنتی بیوتیک شروع  و سپس LP می کنیم .
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در خصوص درمان مننژیت  باکتریال جمله نادرست کدام است ؟

الف ( اصالح فشار خون و درمان شوک سپتیک ، اولین قدم درمانی است .

ب ( در 60 دقیقه اول ورود بیمار به اورژانس باید آنتی بیوتیک شروع شود .

ج ( درمان آنتی بیوتیک امپریکال را بعد از آماده شدن جواب کشت CSF شروع می نماییم.

د ( برای نوزادان زیر 4 هفته ، شروع ونکومایسین الزم نیست .

ه ( از 4 هفتگی به باال ، درمان سه دارویی استفاده می شود .
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در خصوص مننژیت پنوموکوکی جمله نادرست کدام است ؟

الف ( 24 تا 36 ساعت پس از شروع آنتی بیوتیک باید بیمار مجددا LP شود .

ب ( عدم استریل شدن CSF ، نشان دهنده مقاومت دارویی است .

ج ( تزریق اینتراتکال آنتی بیوتیک ، در موارد مقاومت دارویی روش ارجح است .

ونکومایسین   + سفتریاکسون  از  توان  می   ، سیلین  پنی  به  مقاومت  در صورت   ) د 

استفاده نمود 
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در خصوص تجویز دگزامتازون در مننژیت باکتریال جمله نادرست کدام است ؟

الف ( دگزامتازون را باید 15 دقیقه قبل از شروع آنتی بیوتیک تجویز نمائیم .

ب ( تنها زمانی موثر است که تولید TNF شروع نشده باشد .

ج ( باعث کاهش نفوذ ونکومایسین به داخل CSF می شود .

د ( احتمال تشنج و کما را کاهش می دهد .

ه ( احتمال کری را نیز مشخصا کاهش می دهد .
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در خصوص پیش آگهی در مننژیت  باکتریال جمله نادرست کدام است ؟

الف ( بیشترین مورتالیتی در صورت عدم درمان در استرپتوکوک پنومونیه دیده می شود .

ب ( کاهش سطح هوشیاری در زمان پذیرش با پیش آگهی بد همراه است .

ج ( حمالت تشنجی تاخیری با پیش آگهی بد همراه است .

د ( کاهش غلظت گلوکز CSF کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر با پیش آگهی بد همراه است .
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در خصوص آبسه مغزی جمله نادرست کدام است ؟

الف ( در 20 درصد موارد،  منشاء اولیه آبسه های مغزی مشخص نیستند .

ب ( آبسه مغزی یک عفونت چرکی پارانشیم مغز است که به وسیله کپسول عروقی 

احاطه شده است.

ج ( پنوموکوک و مننگوکوک در پاتوژنز آبسه مغزی بیشتر مطرح هستند .

د ( آبسه با منشاء خون، غالبا لوب گیجگاهی ) 2/3 موارد( و مخچه ) 1/3 موارد( را 

درگیر می سازد .

ه ( آبسه های با منشاء خونی، غالبا متعدد و در مسیر MCA واقع هستند 
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در خصوص تظاهرات بالینی آبسه های مغزی جمله نادرست کدام است ؟

الف ( شایع ترین عالمت آن سردرد است .

ب ( تریاد سردرد، تب و نقایص عصبی فوکال در کمتر از 50 درصد موارد مشاهده می شود .

ج ( فقدان تب ، تشخیص آن را رد نمی کند .

د ( عالئم تحریک مننژ، از عالئم شایع آبسه مغزی محسوب می شوند .
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در زمینه تشخیص " آبسه های مغزی"  جمله نادرست کدام است ؟

الف ( MRI در نشان دادن مراحل اولیه سربریت بهتر از CT اسکن است .

ب ( MRI در نشان دادن آبسه های خلفی مغز بهتر از CT اسکن است .

ج ( نمای DWI در افتراق آبسه از تومور کمک کننده است .

د ( در MRS ، الکتات باال مطرح کننده آبسه است .

ه ( وجود هوا در آبسه بدون سابقه جراحی، مطرح کننده منشاء ترومای نفوذی به مغز است .

و ( نزدیک به 10 درصد موارد کشت خون مثبت یافت می شود .

ز ( انجام LP در موارد شک به آبسه ممنوع است .
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در خصوص درمان آبسه های مغزی جمله نادرست کدام است ؟

الف ( درمان تجربی معموال شامل مترونیدازول و پنی سیلین یا سفالوسپورین های نسل سوم است .

ب ( درمان آنتی بیوتیک برای 6 تا 8 هفته ادامه می یابد و پس از آن درمان خوراکی برای 2 تا 

3 ماه ادامه می یابد .

ج ( درمان جراحی ممکن است دوره درمان را به 1 تا 2 هفته کاهش دهد.

د ( برداشت کامل آبسه از طریق کرانیوتومی، تنها در موارد آبسه های مولتی لوکوله ) چند کانونی( 

، آبسه قارچی و آبسه دارای گاز اندیکاسیون دارد .

ه ( دارو های ضد تشنج را 6 تا 12 ماه می دهیم .

و ( گلوکوکورتیکوئید ها را معموال می دهیم .

ز( MRI را باید به صورت ماهیانه یا 2 بار در ماه تکرار کرد تا زمانی که عدم انهانسمنت دیده شود .
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در خصوص " انسفالیت هرپسی"  جمله نادرست کدام است؟

الف ( شایع ترین انسفالیت کشنده تک گیر است .

ب ( ویروس HSV.1،  مسئول آن است .

ج ( شایع ترین عالمت، تب است .

د ( باعث نکروز هموراژیک یک طرفه در لوب تمپورال می شود 
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در خصوص تشخیص " انسفالیت هرپسی"  جمله نادرست کدام است ؟

با گادولینیوم، در منطقه آسیب دیده، جذب گادولینیوم )انهانسمنت(  MRI الف ( در 

دیده می شود .

ب ( در CSF، افزایش فشار، پروتئین، لنفوسیت و قند نرمال و یا کم دیده می شود .

ج ( PCR در CSF بیش از 95 درصد اختصاصی و حساس است .

د ( از مرحله اولیه بیماری، آنتی ژن و آنتی بادی ضد HSV.1 در CSF مثبت می شود .

ه ( نوار مغزی غیر طبیعی در ناحیه تمپورال در 75 درصد موارد دیده می شود 
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در خصوص " داروی آسیکلوویر" جمله درست کدام است ؟

الف ( در صورت شک به انسفالیت هرپسی، به ویژه در صورتی که تظاهرات فوکال 

وجود داشته باشد، باید دارو شروع شود.

ب ( دوز دارو در بالغین mg/kg10 هر 8 ساعت برای 14 روز است .

ج ( آسیکلوویر خوراکی در درمان تاثیری ندارد .

د ( قبل از تزریق، آسیکلوویر باید در 100 سی سی  رقیق شود .

ه ( تزریق دارو باید به طور آهسته در یک ساعت انجام شود .

و ( مهم ترین عارضه آسیکلوویر، عوارض کلیوی است.

 ه( همه موارد فوق

85 



در خصوص" لکوانسفالوپاتی چند کانونی پیشرونده ) PML ( " جمله درست کدام است ؟

الف ( عامل آن ویروس JCV است.

ب ( تقریبا همه مبتالیان، نقص سیستم ایمنی دارند .

ج ( در دوران بزرگسالی تقریبا 85 درصد جمعیت عمومی، سروپوزیتیو هستند .

د ( عالئم بالینی شامل نقایص بینایی ، اختالل ذهنی ) دمانس و تغییرات شخصیت ( ، ضعف و 

همی پارزی یا پارزی یک اندام و آتاکسی است .

ه ( سردرد ، تشنج و عالئم اکستراپیرامیدال کمتر دیده می شود .

د ( تشخیص غالبا با MRI است .

ز ( نمای CSF معموال طبیعی است و وجود DNA ویروسی در CSF تشخیصی است .

ح ( سیتارابین و سیدوفوویر درمان های پیشنهادی هستند .

ط ( همه گزینه ها صحیح است 
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در خصوص " مننژیت آسپتیک "  جمله  نادرست کدام است ؟

الف ( تشنج و عالئم عصبی کانونی در این بیماری نادر است .

ب ( روش PCR مایع مغزی نخاعی روش انتخابی تشخیص است .

ج ( ویروس HSV.1 نیز می تواند مننژیت آسپتیک بدهد که اصطالحا مننژیت موالرت 

گفته می شود.

د ( درمان با آنتی بیوتیک های امپریکال باید بعد از تهیه کشت CSF شروع شود 
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در خصوص بیماری "کروتزفلد ژاکوب ) CJD (" جمله نادرست کدام است ؟

الف ( بیماری با دمانس، آتاکسی، عالئم اکستراپیرامیدال و کوری کورتیکال همراه است .

ب ( اولین عالمت بیماری افت منتال و میوکلونوس است .

ج ( نوار مغز با آهستگی منتشر و امواج شارپ همراه است .

د ( انسفالوپاتی اسفنجی نیمه حاد نیز به آن گفته می شود 
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فصل هشتم : عوارض نورولوژیک بیماری های سیستمیک



کدام سندروم ذیل، از عوارض "هیپوکسی " است؟

الف ( پارکینسونیسم

ب ( کره - آتتوز

ج ( آتاکسی مخچه ای

د ( میوکلونوس

ه ( آمنزی کورساکوف

و ( همه موارد فوق از عوارض هیپوکسی محسوب می شوند
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 در خصوص انسفالوپاتی ناشی از " مسمومیت با مونوکسید کربن ) CO ( "  جمله 

؟ نادرست کدام است 

الف ( رنگ پوست ممکن است آلبالویی شود.

ب ( در سی تی اسکن با گذشت زمان، ضایعات اختصاصی در پالیدوم دو طرفه دیده می شود.

ج ( درمان تجویز اکسیژن با فشار باال است.

د ( هیپوکسی با ایسکمی دیده می شود.
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در خصوص" انسفالوپاتی کبدی " جمله نادرست کدام است ؟

الف ( عالمت آستریکسیس دیده می شود.

ب ( رفلکس های گراسپ و ساکینگ ، DTR  باال و بابنسکی ممکن است دیده شود.

ج ( در نوار مغز ، امواج تری فازیک که به طور عمده در نواحی فرونتال مغزی غالب 

هستند، دیده می شود.

درمان  بروموکریپتین  و  فلومازنیل  مانند  بنزودیازپین ها  آنتاگونیست  از  استفاده   ) د 

اصلی هستند
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فصل نهم : ضربه های سیستم عصبی مرکزی



در خصوص تکان مغزی ) Concussion ( جمله درست کدام است ؟

الف ( تکان مغزی یک آسیب تروماتیک مغزی )TBI(  خفیف با سی تی اسکن مغزی 

نرمال است.

، بعلت چرخش میدبرین و تاالموس  ب ( در تکان مغزی، کاهش سطح هوشیاری 

ایجاد می شود .

ج ( عالئم سردرد، گیجی و تحریک پذیری ممکن است مدت ها ادامه یابند که به آن 

" سندروم بعد از تکان مغزی" گفته می شود .

د ( هر 3 گزینه صحیح است 
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در خصوص آسیب آکسونال منتشر ) DAI ( جمله نادرست کدام است ؟

الف ( بیشتر در ناحیه فرونتال و تمپورال دیده می شود .

ب ( CT اسکن حساس تر از MRI است .

ج ( محل آسیب عمدتا در حد فاصل ماده سفید و خاکستری است .

د ( ضایعه مشخصی ممکن است دیده نشود .
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در خصوص " هماتوم اپیدورال"  جمله نادرست کدام است ؟

الف ( بیشتر در ناحیه تمپورال رخ می دهد .

ب ( عدسی شکل است و از درز های جمجمه نمی گذرد .

ج ( منشاء وریدی دارد.

د ( یک فاصله بی عالمتی )lucid interval( نیز دیده می شود 
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در خصوص " هماتوم ساب دورال" جمله نادرست کدام است ؟

الف ( بیشتر در ناحیه فرونتال و پاریتال است .

ب ( خونریزی بصورت هاللی شکل است و از درز های جمجمه می گذرد .

ج ( عمدتا در اثر پارگی وریدها است .

د ( در ساب دورال تحت حاد ، خونریزی بصورت هیپردنس است 
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اندیکاسیون انجام CT اسکن در بیماران ترومای سر کدام است ؟

ب ( استفراغ بیش از یک بار الف ( تشنج 

د ( سن باالی 60 ج ( GCS زیر 15 

د ( فراموشی رتروگراد بیش از 30 دقیقه ه ( فراموشی آنته گراد پایدار 

و ( نقایص انعقادی خون ه ( سقوط بیش از 5 پله 

ح ( عقب افتادگی ذهنی مصدوم ز ( مسمومیت با الکل 

ط ( تمام موارد فوق
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در خصوص تشنج و ICP  باال بعد از آسیب تروماتیک مغزی جمله نادرست کدام است ؟

الف ( تشنج در 17 درصد موارد رخ می دهد .

ب ( کاربرد فنی توئین برای پیشگیری از تشنج در هفته اول تروما توصیه می شود .

ج ( بر اساس فدراسیون ترومای مغزی ، ICP باالی 20 میلی متر جیوه باید درمان شود.

د ( مانیتول و سالین هیپرتونیک، پر مصرف ترین داروهای کاهنده ICP باال محسوب می شوند.

ه ( استفاده ازکورتیکو استروئید ها جهت کاهش ICP توصیه می شود.

و ( استفاده از هیپرونتیالسیون  مزمن جهت کاهش ICP توصیه می شود.
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در خصوص "آسیب تروماتیک ستون فقرات ) SCI ( " جمله نادرست کدام است ؟

الف ( از حرکات شدید به گردن شدیدا باید اجتناب شود .

ب ( تون رکتوم و رفلکس بولبو کاورنو باید سنجیده شود .

ج ( عکس ساده ) X -R ( در بررسی گردن و منطقه کمری بسیار مفید است .

د ( MRI اورژانسی در بیماران ترومایی حاد باید درخواست شود.
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