


درد صورت و افزایش فشار داخل جمجمه،سردرد : دهم فصل 



؟جمله نادرست کدام است 1

.استICPافزایشعالمتشاهپاپیادم(الف

.استباالICPعالئمازشبکیه،هیالوئیدسابخونریزی(ب

رابطشریانآنوریسمدرگشادمردمکباهمراهکرانیالسومعصبدرگیری(ج
.شودمیدیدهخلفی

وصیهتبابنسکیچکوچشمتهمعاینهسردرد،بهمبتالبیمارمعاینهدر(د
.شودمیاکید



نیست؟کدام مورد جزء معیار های تشخیص میگرن 

دو طرفه بودن ( الف

ضربان دار بودن( ب

همراهی با تهوع و استفراغ( ج

شدید بودن( د
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است؟جمله نادرست کدام میگرنی، در خصوص اورای 

.استفرم شایع ترین اورای بینایی ( الف

.استاسکوتوم پاراسنترال اختصاصی ترین اورای بینایی میگرنی ( ب

در زمان اورا، تغییر در جریان خون مغز، به صورت کاهش پرفیوژن در ( ج
.دهدمیسطح کورتکس اکسی پیتال روی 

پدیده منفی داریم میگرنی، در اورای ،TIAبر خالف ( د
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است؟در خصوص میگرن بازیالر جمله نادرست کدام 

بینیدووسرگیجهمثلعالئمیبامغزساقهعملکردسوءصورتبهاورا(الف
.کندمیتظاهر

.کشدمیطولدقیقه30معموالبازیلرمیگرناورای(ب

.نموداستفادههاتریپتانازتوانمیمیگرننوعایندرمانبرای(ج

.شودمیدیدهمعموالدارضربانهایسردرد(د
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است؟کدامنادرستجمله

.وندشمیشروعکودکیدرهمیشهافتالموپلژیکوپلژیکهمیمیگرن(الف

ظاهردقیقه30تا20مدتبهپارزیهمیعالئمپلژیک،همیمیگرندر(ب
.کندمیبروزسردردآندنبالبهوشوندمی

مشخصطرفیکمعموالسردردحمالتجهت،پلژیکهمیمیگرندر(ج
.است

ازکهددهرخاستممکنکرانیالسومعصبفلجافتالموپلژیک،میگرندر(د
.یابدادامهماهچندتاروزچند
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است؟از میگرن، جمله درست کدام پیشگیرانه در خصوص درمان 

بایدباشیم،داشتههفتهدرحمله4تا3ازبیشیعنیمکررسردرداگر(الف
.شودشروعپیشگیرانهدرمان

.شودمیتوصیهسال1تاماه6معموالپیشگیرانهدرمان(ب

.تندهسمیگرنپیشگیرانههایدرمانجزءکلسیمکانالهایکنندهمسدود(ج

.فوقمواردهمه(د
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است؟میگرن در دوران بارداری کدام سردردهای جمله نادرست در خصوص 
شدید،سردردهایصورتبهموارد3/1دربارداری،دوراندرمیگرنیسردردهای(الف
.هستندتغییربدون3/1وخفیف3/1

دیدتشایشانسردردحاملگیبادارند،سردردقاعدگیدوراندرکههاییمیگرندر(ب
.شودمی

،هایتواسکولمثلعللیبایدشود،آغازحاملگیدربارنخستینبرایسردرداگر(ج
.داشتنظردرراهاآنوریسمومننژیوم

هایردردسجهتتوانمیاپیوئیدهایاوکلرپرومازینمتوکلوپرامید،استامینوفن،از(د
.کرداستفادهبارداریدورهمیگرن

.هستندکنندهکمکحاملگیمیگرنسردردهایکاهشدرمنیزیومهایمکمل(ه
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است؟در خصوص میگرن در کودکی جمله نادرست کدام 
.تر استسردردها کوتاهمدت ( الف

.استبسیار بارزتر اشتهایی بی( ب

ل در ساعات قبل از سردرد، کودک تمایل زیاد به مصرف بعضی از مواد غذایی مث( ج
.داردکاکائو 

.طرفه استیکعمدتا سردردها ( د

.کندمیبا حمالت مثل دل درد و تهوع و سرگیجه و عدم تعادل تظاهر بعضا  ( ه

.استکاربرد آسپرین به علت سندرم ری ممنوع ( و

.استNSAIDSساده مثل استامینوفن و های مسکندرمان شامل استفاده از ( ز
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است؟در خصوص سردرد تنشی، جمله نادرست کدام 

.استنوع سردرد ترین شایع( الف

.استفاقد عالئم فوکال نورولوژی و عالئم گوارشی میگرن ( ب

.استشایع سالی میانو در ها خانمدر ( ج

.شودمیعالئم تنشن در عضالت ، ثانویه به فشار روحی ایجاد ( د
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است؟جمله نادرست در خصوص سردرد تنشی کدام 

.نموداستفادهتوانمیNSAIDSیااستامینوفنخفیفموارددر(الف

.کرداستفادهپیشگیریهایداروازبایدمزمنموارددر(ب

ازکه،استتنشیسردردازپیشگیریدرداروموثرترین،تریپتیلینآمی(ج
.کندمیعملNMDAآنتاگونیستطریق

.ردکاستفادهدارکدئینداروهایازتوانمیشدیدتنشیسردردصورتدر(د
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است؟جمله درست کدام ای خوشهدر خصوص سردرد 

.شایع تر استبرابر 9تا 3در مردان ( الف

.استسالگی 40تا 20سن آن معموال ( ب

.استشدهعامل ژنی دیده نشده ، اما در بعضی از اقوام بیشتر دیده ( ج

.شودمیو در یک سمت تکرار طرفه یکحمله سردرد همیشه ( د

.استبدون ضربان ( ه

.دهدمیساعت پس از به خواب رفتن رخ 2تا 1معموال ( و

.شودمیعالئم اتونوم در خالل حمالت دیده ( ز

.شودنمیترس از نور و صدا بسیار کمتر از میگرن است و استفراغ و اورا دیده ( ح

.برودبر خالف میگرن ، فرد تمایل دارد که راه ( ط

.هستندهمه جمالت فوق صحیح ( ی
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است؟کدام جمله نادرست ای خوشهدر درمان سردرد 

دی،زیرجلسوماتریپتانصد،درصداکسیژنازتوانمیحاددرمانجهت(الف
.نموداستفادهعضالنییازیرجلدیهیدروارگوتامین

.کرداستفادهپردنیزولونازتوانمیپیشگیریدرمانجهت(ب

.استموثرکالستربیماریحاددرماندروراپامیل(ج

.کرداستفادهنیزلیتیومازتوانمینگهدارندهدرماندر(د
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تراسنیمهدرشدیدوناگهانیوکشندهتیردردباساله45خانمی
ثانیهچندحددردرداینکندمیاظهار.استکردهمراجعهصورتش

،معاینهدر.دهدمیرخزدنمسواکازبعدباالخصوکشدمیطول
نرمالمغزیMRI.استطبیعیکامالصورتعضالتحرکتوحس
چیست؟تشخیصاولیناست،

ایخوشهسردرد(الف

طرفهیکمیگرنسردرد(ب

ژمینالترینورآلژی(ج

گلوسوفارینژیالنورآلژی(د
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کهکندمیاظهار.استکردهمراجعهسرشراستنیمهدردردباساله58خانم
وهشانعضالتدرداز.استشدهراستچشمگذرایدیدتاریدچاربارچنداخیرا  
تعضالسفتیودرددچارجویدنوقتدرضمنا  .استشاکینیزپاهاوپشت
است؟کدامنادرستجملهبیمارایندر.شودمینیزتحتانیفک

.استایمنیخودمنشاءدارایبیماری(الف

.شوندمیگرفتارآقایانازتربیشبرابر4زنان(ب

بدونایدارضربانتواندمیواستطرفهیکمعموالکهاست،بیماریعالمتترینشایعسردرد(ج
.باشدضربان

.شوددیدهاستممکننیزروماتیکامیالژیپلی(د

.استESRرفتنباالآزمایشگاهییافتهترینشایع(ه

.استتمپورالشریانبیوپسیانجامقطعیتشخیص(و

.استپالسمافرزیاIVIGانتخابیدرمان(ز
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باراولینبرایکندمیاظهار.استکردهمراجعهشدیدسردردبابیماری
روعشسریعوحادصورتبه.استکردهتجربهراسردرداینعمرشدر

است؟کدامنادرستجملهبیماراینجهت.استشده

.استمغزتزریقبدوناسکنCTتشخیصگاماولین(الف

وریدی،سینوسترومبوزبهتوانمیبیمارافتراقیهایتشخیصاز(ب
اینتراکرانیالهیپوتانسیونگردنی،هایشریاندیسکسیونهیپوفیز،آپوپلکسی

.نموداشارهآمبولیازناشیایمخچهانفارکتو((CSFنشتاثردر

.استفوقبیماردرتشخیصترینمهم((SAHمغزیآنوریسمپارگی(ج

.نداردجاییمعموالLP،بیماراینبرایتشخیصهایروشدر(د
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است؟کدامدرستجمله

.بدهدسردردتواندمیجیوهمترمیلی120ازباالتردیاستولیخونفشار(الف

بروزرزودتسردردسوپراتنتوریالنسبتبهاینفراتنتوریالضایعاتدر(ب
.کندمی

کشیدهفرونتوتمپورالناحیهبهسردردمعموالسوپراتنتوریالضایعاتدر(ج
دنگروسرپسناحیهبهسردرداینفراتنتوریال،ضایعاتدرولیشودمی

.شودمیکشیده

ردردسعالئمازتواندمیخواب،ازشدنبیدارازپسصبحدرسردردتشدید(د
.باشدتومورال

فوقهایگزینههمه(ه
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است؟کدامنادرستجمله

.دهندمیمغزیسیتوتوکسیکادم،هاتوکسینوایسکمی(الف

.دهندمیوازوژنیکادمالتهاب،وهاتومور(ب

.استبینابینیادمعللازهیدروسفالی(ج

.استموثربینابینیادمرفعدرکورتون(د
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کدامدرستجملهجمجمه،ایدیوپاتیکهیپرتانسیونخصوصدر
است؟

.استترشایعزناندر(الف

.استبیماریایناصلیعالمتسردرد(ب

.شودمیدیدهطرفهدوپاپیادممعاینهدر(ج

CTیاMRIبایدبیمارانتمامدر(د SCANدادانجام.

.استآبمترسانتی25ازباالترCSFفشارمعموال(ه

.استLPواستازوالمیدشاملدرمان(و

.شودمیتوصیهبیمارانبهنیزوزنکاهش(ز

فوقمواردهمه(ح
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کدامدرستجملهجمجمه،ایدیوپاتیکهیپرتانسیونخصوصدر
است؟

.استترشایعزناندر(الف

.استبیماریایناصلیعالمتسردرد(ب

.شودمیدیدهطرفهدوپاپیادممعاینهدر(ج

CTیاMRIبایدبیمارانتمامدر(د SCANدادانجام.

.استآبمترسانتی25ازباالترCSFفشارمعموال(ه

.استLPواستازوالمیدشاملدرمان(و

.شودمیتوصیهبیمارانبهنیزوزنکاهش(ز

فوقمواردهمه(ح
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درد کمر ، گردن و اندام ها: یازدهمفصل 



است؟کدامنادرستجملهفقراتستونآناتومیخصوصدر
.استشدهتشکیلمهره33ازفقراتستون(الف

.دهندمیتشکیلایمهرهبینهایدیسکرافقراتستونارتفاع%25حدوددر(ب

خلفیقسمتو(دیسکومهرهجسمشامل)قدامیقسمتازنخاعیمهرههر(ج
.استشدهتشکیلزائده7وایمهرهکمانشامل

.هستندعرضیوخاریزائدهشاملایمهرهزوائد(د
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است؟کدامنادرستجمله
.شودمیانجامرانمفصلبررسیجهتپاتریکمانور(الف

مفصلیبیماریدهندهنشانکند،دردایجادبیمارپایپاشنهبهدستکفضربهاگر(ب
.باشدتواندمی

.استالزکتستازترحساسوتراختصاصیمتقاطع،الزکتست(ج

حالتپشتیهایمهرهوجلوبهقوس،لومباروسرویکالهایمهرهعادی،حالتدر(د
.دارندقوز

سادهبرعکساسکنCTازاستفاده،ایمهرهخلفیقسمتشکستگیتشخیصبرای(ه
.استارجح
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است؟کدامنادرستجملهاسپوندیلولیز،خصوصدر

.استالمینابهپایکاتصالمحلنزدیکیدراستخوانینقص(الف

دنیبفعالیتباواستنوجوانیسنیندرمداومکمردردعلتترینشایع(ب
.شودمیتشدید

.کرداستفادهاسکنCTومایلسادهعکسازتوانمیتشخیصجهت(ج

.ودشنمیایجادمعموالصدماتاثردرواستمادرزادینقصاسپوندیلولیز(د
.
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؟استکدامنادرستجمله،لیستزیساسپوندیلوخصوصدر

بهجاقدامطرفبهفاستوپایکمهره،جسملیستزیس،اسپوندیلودر(الف

.شوندمیجا

.استترشایعهاخانمدراختاللاین(ب

.استL5رویL4محلدرسرخوردگیمحلترینشایع(ج

.آیددستبهstepعالمتاستممکنعمقیلمسدر(د

.استجراحیدرمان(ه
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است؟در خصوص بیماری دیسک کمری جمله نادرست کدام 

– L4درمحل آن ترین شایع( الف L5 وL5 – S1است.

.دهدمیچاقی شانس آن را افزایش ( ب

.استفتق دیسک قبل از بیست سالگی نادر ( ج

.تر استشایعفتق دیسک در افراد مسن ( د
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؟هستندکدامدیسکجراحیهایاندیکاسیون

حرکتیروندهپیشضعف(الف

رودهیامثانهاسفنکتریمشکالت(ب

مقاومکارانهمحافظههایدرمانبههفته،4علیرغمکهکنندهناتواندرد(ج
.باشد

فوقمورد3هر(د
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هایاندامدرضعفدچارماشین،باتصادفازپسساله55مردی
معاینه،در.استشاکینیزکمریدردازبیمار.استشدهتحتانی
نهپریناحیهحسوآیندنمیدستبهتحتانیهایاندامهایرفلکس
تشخیص.استشاکینیزادراریاحتباسازبیمار.استمختل

چیست؟

کمریدیسکپارگی(الف

کمریکانالتنگی(ب

اسبدمسندروم(ج

فوقمواردهمه(د
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دردرددچاررویپیادهباپیشچندیازکندمیمطرحساله65مرد
شماصتشخی.شودمیبهترنشستنبادرداینکهشودمیکمرناحیه

چیست؟

نخاعیکانالتنگی(الف

فقراتستونآرتریتاستئو(ب

کمریدیسک(ج

.شودردبایدنخاعیتومور(د
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؟استکدامنادرستجملهنخاعیهایمهرهاستئومیلیتخصوصدر

.استآنمعمولعاملاستافیلوکوک(الف

ابشوندهبهتروحرکاتباشوندهبدترکمریدردیافتهترینشایع(ب
.استESRافزایشوهامهرهرویتندرنسهمراهاستراحت،

.داردوجودمعمواللکوسیتوزوتب(ج

.هستندتشخیصیباالیویژگیوحساسیتباMRIیاوCT(د
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است؟کدامنادرستجملهکمریهایمهرهاستئوپورزخصوصدر

علتترینشایع(2تیپ)سنازناشییاو(1تیپ)یائسگیازبعداستئوپورز(الف
.هستندتروماغیردالیلبهایمهرهجسمشکستگی

.دهدمیرخشدیداستئوپورزهای2/1درفشاریشکستگی(ب

.استبرابر5تا4اولشکستگیازبعدشکستگیعودشانس(ج

(هامهرهسادهعکس).استX-Rayتوسطوبالینیتشخیص(د

ازاشینشکستگیشانستاموکسیفن،وپوستیاستروژنها،فسفوناتبیس(ه
.دهندمیکاهشرااستئوپورز

مثللتهابیاعللفکربهباید،توراسیکمیانهازباالترهایمهرهفشاریشکستگیدر(و
ASبود.
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مراجعهدردکمروشکمیحاددردباسیگاریایساله65مرد
بیمارواستکردهافتشدیدابیمارBPمعاینهدر.استکرده
.دآیمیدستبهدارضربانتودهشکمی،معاینهدر.استآلودهخواب

است؟کدامنادرستجملهبیماراینخصوصدر

.شودمیدرخواستشکمMRIیاسونوگرافی(الف

.استیکتیپبسیاربیماریاینبرایحاد،دردکمربابودنسیگاریمثبتسابقه(ب

دیدهموارداغلبدرشوکوپشتیدردشکمی،دردشاملبیماریاینتریاد(ج
.شودمی

.استاولیهتشخیصبیمارایندر((AAAشکمیآنورسیمپارگی(د
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است؟در خصوص کمر درد حاد جمله درست کدام 
اشد،  بزرگساالن مشروط به آنکه درد به اندام تحتانی انتشار پیدا نکرده ب% 85ماه در 3درد کمر کمتر از ( الف

.کند میبهبودی کامل پیدا 

.(شودمیو با استراحت بهتر بدتر حرکت با ). در اکثر موارد، درد کمر صرفا مکانیکی است( ب

.تصویربرداری دارد، به ندرت نیاز به ماه یکدرد کمتر از ( ج

.کندمیروز استراحت در بستر کفایت 2حداکثر ( د

.  تراکشن در کمردرد حاد سودی ندارد( ه

.استتوصیه به فعالیت فیزیکی معمول با پرهیز از بلند کردن اجسام سنگین سودمند ( و

!استنشدهو یا دیاترمی و تحریک الکتریکی یا مغناطیسی اثبات TENSطب سوزنی ، ( ز

.داردو یا کمربند طبی اثر متوسطی در درمان بند گردناستفاده کوتاه مدت از ( ح

.ندارندمخدری اپیوئیدی اثری بیش از استامینوفن دردهای ضد ( ط

(  ماه نباشدیکبه آنکه درد بیشتر از مشروط )کورتون دورال اپیدر رادیکولوپاتی همراه با کمردرد، تزریق گاها  ( ی
.شودبرای مدت کوتاهی مفید واقع تواند می

همه موارد فوق( ک
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است؟کدامنادرستجملهگردنی،دیسکبیماریخصوصدر

.استگردنیدیسکرفتگیدرگردنی،هایرادیکولوپاتی%25علت(الف

.شوددیدهاستممکنSpurlingعالمتگردن،دیسکدررفتگیدر(ب

بیطبندگردنبدونیاودردهاضدازاستفادهشاملگردنی،دیسکوپاتیدرمان(ج
.باشدمیسختنوع

ی،طبدرمانبهمقاومدردرونده،پیشحرکتینقصشاملجراحیهایاندیکاسیون(د
.استنخاعیطناببهفشارهاینشانهیاوروزانهمعمولهایفعالیتمحدودیت

32



TOSسینهقفسهخروجیسندرومخصوصدر کدامنادرستجمله((
است؟

حسکاهشو(انگشتیبین)اینترینسیکعضالتضعف،TOSنوروژنیکفرمدر(الف
.شودمیایجاد5و4انگشتاندر(دستیکف)پالمارناحیه

.استتشخیصکنندهردعضله،وعصبنواربودنطبیعی(ب

لوگیریجبیماریپیشرفتازولی،شودنمیبهترعضالتآتروفیوضعفجراحی،با(ج
.شودمی

ادانسدوآمبولیعالئمخون،فشارکاهشسمت،هماندستدر،شریانیTOSدر(د
.شودمیدیدهحسیعالئمبدونشریان

.استسونوگرافی،شریانیTOSتشخیصبرایتهاجمیغیرروش(ه
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سرگیجه و اختالالت سیستم وستیبوالر: دوازدهمفصل 



است؟در خصوص سرگیجه کدام جمله نادرست 
.ستادر ضایعات محیطی، معموال شدت تهوع و استفراغ شدید تر از ضایعات مرکزی ( الف

.تاسشدت سرگیجه در ضایعات مرکزی، اغلب متناوب و شدیدتر از سرگیجه محیطی ( ب

.گیریممیجهت نیستاگموس را با جهت فاز تند نیستاگموس در نظر ( ج

.استو جهت آن بر خالف جهت ضایعه طرفه یکدر ضایعات محیطی، نیستاگموس ( د

.دافتمیدر ضایعات محیطی، بیمار در زمان ایستادن و یا راه رفتن به سمت ضایعه ( ه

الص، در ضایعات محیطی،  نیستاگموس هیچگاه عمودی نیست و نیستاگموس افقی خ( و
.شایع نیست

کس عمودی، افقی و یا چرخشی باشد و فیتواند میدر ضایعات مرکزی،  نیستاگموس ( ز
یکس ، در صورتی که در ضایعات محیطی، فشودنمیکردن نگاه، سبب مهار نیستاگموس 
.شودمیکردن نگاه باعث مهار نیستاگموس 
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است؟کدامنادرستجملهوستیبوالرنوریتخصوصدر

دریطی،مححادوستیبولوپاتییاحادالبیرنتیتوستیبوالریانوریت(الف
.استترشایعجوانبالغین

گوشوزوزوشنواییکاهشمثل،8عصبشنواییقسمتدرگیریعالئم(ب
.نداردوجود

.بگیردقرارپایینسمتبهمبتالگوشکهخوابدمیطوریبیمار(ج

ضدداروهایازتوانمیامااست،یابندهبهبودخودخودبهبیماریسیر(د
.نموداستفادهنیزپردنیزولونوسرگیجه
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جمله((BPPVمخیخوشوضعیتیایحملهسرگیجهخصوصدر
؟استکدامنادرست

.استسرگیجهعلتترینشایع(الف

.استکربناتکلسیمقطعاتشدنجداعلتبه(ب

.شودمیایجادوضعیتتغییربافقطسرگیجهBPPVدر(ج

.استسربهتروما،BPPVعلتترینشایع(د
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است؟کدامنادرستجمله،منیربیماریخصوصدر

.استسالگی50تا20آنبروزسنوترشایعمرداندرمنیر(الف

.استدقیقه20ازبیشترمواردبیشتردرسرگیجهمدت(ب

Tumarkin’sعالمتبعضا  (ج otolithicشودمیدیده.

.استبیمارانهمهدرسالیکطیدرشنواییکاهش(د

.استطرفه2موارد،3/1درشنواییکاهش(ه

تزریقیجنتامایسینمقاوم،موارددرونمکزیادمصرفشاملدرمان(و
.است
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نیست؟از علل سرگیجه کدام مورد ذیل 

صرع( الف

هیپر تیروئیدی( ب

میگرن( ج

((Internal Auditory arteryداخلیانسداد شریان شنوایی ( د
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زوال عقل و سندروم های فراموشی: سیزدهمفصل



است؟کدامدرستجملهحافظهخصوصدر

.مدتطوالنیواخیرآنی،حافظه:شودمیتفکیکقسمت3بهحافظه(الف

.استپذیرآسیببسیاراخیرحافظه(ب

.نداردمحدودیتطوالنیحافظهولیمحدوداخیروآنیحافظهظرفیت(ج

Amnesicحافظهاختاللسندرومدر(د Syndrome""مختلشدتبهحافظه
"عقلزوالسندروم"آنبهباشدموجودنیزشناختیاختاللاگر.شودمی

Dementiaشودمیگفته.

.هستندصحیحفوقهایگزینههمه(ه
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است؟کدامنادرستجملهعقلزوالسندرومخصوصدر

.دارندشدیددمانسسال،65باالیافراددرصد5امریکا،در(الف

.هستنددچاردمانس،درمانقابلعللبهدمانس،بیمارانموارد4/1در(ب

.شوندمیمحسوبمغزیمتابولیکبیماریدمانس،علتترینشایع(ج

اءاعضسایردرگرفتاریشانسدارند،آلزایمریبیمارکههاییخانوادهدر(د

.یابدمیافزایش

.استمردانبرابر3زناندرآلزایمرشیوعمیزان(ه
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است؟کدامنادرستجملهآلزایمر،خصوصدر
.استحافظهاختاللبیماری،نشانهترینزودرس(الف

درصد30تابعضاوموارددرصد8تا5دراشتهاییبیوخوابیبی،افسردگی(ب
.شودمیدیدهموارد

ترمسنافراددروشودمیدیدهموارددرصد15درتعبیرسوءهایسندروم(ج
.دهندمیرخبیشتر

.داردمستقیمرابطهعقلی،زوالشدتبارفتاریاختاللشدت(د

.شودمیدیدههممیوکلونوسوژنرالیزههایتشنج(ه

موارددرنوزادیدورههایرفلکسولیاستطبیعیمعموالعصبیمعاینه(و
.نمایدبروزاستممکنپیشرفته

.استسال8متوسطبطوربیمارانماندنزندهمدت(ز
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؟استکدامنادرستجملهآلزایمرخصوصدر

.استطرفیهایبطنگشادییافته،ترینمهم،تصویربرداریدر(الف

رفتنبینازباهمراهمغز،آتروفیمنتشرپدیدهیکپاتولوژی،در(ب
.شودمیدیدهعصبیعناصرسایرومغزیهاینورون

رینروفیبریالهایکالفوسنیهایپالکپاتولوژی،مشخصهترینمهم(ج
.است

استیلکولین"فعالیتدرصد90تا50کاهشبیوشیمیایی،یافتهترینثابت(د
.است"ترانسفراز

.کندنمیتغییریآلزایمردراصالtauپروتئین(ه
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با((FTDدمانسفرونتوتمپورالیاپیکبیماریافتراقخصوصدر

است؟کدامنادرستجملهآلزایمر

.استزودترپیکبیماریشروعسن(الف

.استشناختیاختاللازبارزتررفتاریاختالالت(ب

.استبارزترتمپورالوفرونتالهایلوبدرآتروفی،MRIدر(ج

.فوقمواردهمه(د
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است؟کدامنادرستجملههانتینگتونبیماریخصوصدر

.است4کروموزومرویCAGگستردهتکرارعلتبه(الف

.تاسمرتبطمتابولیکیاختاللشدتباایکرهوغیرطبیعیحرکات(ب

الالتاختشدتباواستبیمارینشانهاولیناغلبپیشرونده،عقلزوال(ج
.استمرتبطمتابولیکی

.استغالباتوزوم(د

.شودمیمحسوبکورتیکالعقلیزوالعللاز(ه

44



است؟کدامنادرستجملهلوئیاجسامباعقلیزوالخصوصدر

.استعقلیزوالشایععالمتدومین(الف

مغزقشرهاینورونسیتوپالسمدر(لوئیاجسام)ائوزینوفیلیکهایانکلوزیون(ب
.شودمیدیدهمغزساقهو

ودوجبیناییتوهماتودارنوسانشناختیاختالالتباحافظهواضحافت(ج
.دارد

.استخوباسترازکولینآنتیهایداروبهپاسخ(د

رامیدالاکستراپیعوارضبهخصوصبه،سایکوتیکآنتیداروهایازاستفادهدر(ه
.هستندحساس

.شودنمییافتاکستراپیرامیدالعالئممعموال(و
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است؟کدامنادرستجملهعروقی،عقلیزوالخصوصدر

.استعقلیزوالشایععلتسومین(الف

سکتهموقعدرسال،60باالیمغزیسکتهدچاربیماراندرصد20تا15در(ب
عقلیزوالدچارمغزی،سکتهازبعددرصد5ودارندنیزعقلیزوالمغزی،
.شوندمی

.شودنمیدیدهپسودوبولبارپالسیعالئم(ج

دیدهاستممکنمتعدد،ریزهایانفارکتیاوبزرگکورتیکالهایانفارکت(د
.شود
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جمله((NPHطبیعیمغزیداخلفشارباهیدروسفالیخصوصدر

است؟کدامنادرست

تیاریاخبی)اسفنکتریاختاللوآتاکسیحافظه،افتشاملآنتریاد(الف

.است(ادراری

.استحادصورتبهعالئمشروع(ب

یجانبهایبطنتوجیهقابلغیرگشادی،بیماریرادیولوژیمشخصه(ج

.استباشد،باالجمجمهداخلفشارآنکهبدون

.استدرمانقابلعقلیزوالعللاز(د
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است؟کدامنادرستجمله"کاذبدمانس"خصوصدر

.ودشمیدادهتشخیصعقلیزوالاشتباه،بهکهاستافسردگیهمان(الف

ثابتبیماریطیدربیمارعملکرداختالالتوناگهانیعالئمشروعمعموال(ب

.است

ازوکندمیمبالغهآندروداردآگاهیخودشناختیاختاللازبیمار(ج

.استشاکیحافظهکاهش

.استشایعهیپوکوندریاسیس(د

.شودمیبدترهاشبدرمعموالاختالالت(ه

.استطبیعیآزمایشگاهی،ونورولوژیمعاینه(و
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است؟کدامنادرستجمله((TGAگذراکلیفراموشیخصوصدر

درگیرنسبتیکبهزنومردودهدمیرخ7و6دههدرعمدتا  (الف
.شوندمی

بهوکشدمیطولساعت8تا4معموالکهاستحافظهگذرایحمله(ب
.یابدمیبهبودسرعت

.نیستجدیداطالعاتحفظبهقادربیمار(ج

.نیستگذشتهروزچندتاحتیگذشتهحوادثیادآوریبهقادربیمار(د

.شودیممختلنیزدیگرانباارتباطورانندگیمثلشناختیهایفعالیت(ه

.شودنمیتکرارمعموال  TGAحمله(و
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است؟کدامنادرستجملهدلیریومخصوصدر

.شودمیشدیدهاشبدردلیریومعالئم(الف

.استبیمارستاندربستریبیماراندردلیریومرخداداحتمالبیشترین(ب

.استترشایعجوانافراددردلیریومرخداد(ج

شایععللازکولینرژیکآنتیوآورخوابداروهایمصرفمسن،افراددر(د
.هستنددلیریوم
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دمیلیزانهای بیماریام اس و سایر : چهاردهمفصل 



است؟کدامنادرستجملهاسامبیماریخصوصدر
.شودمیدرگیرمیلینتنهااس،امدر(الف

.شودمیدیدهمردانبرابر2زناندر(ب

.استسالگی40تا20سنیپیک(ج

.شودمیبیشتراسامشیوع،کنیممیحرکتقطبینسمتبهاستواخطازوقتی(د

.دهدمیافزایشرااسامبهابتالریسکسالگی،15سنازقبلمحیطیعاملیکبامواجه(ه

.استپوستانسیاهازبیشمراتببهپوستانسفیددربیماری(و

.استجامعهافرادسایرازبیشبار15تا5اسامبیمارخواهروبرادرابتال(ز

.استدرصد5تا2تخمکیدوودرصد30تا25تخمکیتکقلوهایدودرابتالاحتمال(ح

.داردقرار6کروموزومرویبرکهاستMHCکمپلکسمسئول،هایژناز(ط

.هستنداسامخطرمعرضدربیشترHLA،DR2،DW2دارایافراد(ی
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است؟کدامنادرستجملهاسامخصوصدر

.استنشدهشناختهاسامبرایقطعیعفونیعاملهیچتاکنون(الف

((MBPمیلینایپایهپروتئیننقشبیانگر،(EAE)اسامحیوانیمدل(ب
.استاسامایجاددر

.داردنقشاسامایجاددرسلولینوعازایمنیهایواکنشتخریب(ج

کهاستسفیدبافتدرضایعاتیوجوداسامبیماریمشخصهوجه(د
.شودمیگفتهپالکآنهابهاصطالحا  

.باشداسامدربرگشتغیرقابلعالئمگرتوجیهتواندمیهاآکسونتخریب(ه

.استاسامدیگرمشخصاتازگلیوزایجادوهاآستروسیتتکثیر(و
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؟استکدامنادرستجملهاسامدر"اپتیکنوریت"خصوصدر

.استطرفهیکمعموال(الف

دردوقرمزرنگخصوصبهرنگیدیداختاللدید،کاهشصورته بعالئم(ب
.استچشمحرکتحیندر

.استملتهباپتیکدیسکحاشیهمعاینهدر(ج

.استموقتیمعموال  دیدکاهش(د

.شوددیدهبیناییعصبآتروفیاستممکنمزمن،مراحلدر(ه
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است؟نادرستجملهکداماسامعالئمخصوصدر

.شودمیدیدهپیرامیدالدرگیریعالئمباهمراهضعف،هااندامدر(الف

.کنندمیتجربهراخستگیبیمارانموارد،درصد90در(ب

.دارندشکایتبدنمختلفنواحیدردردازبیماران،درصد50ازبیش(ج

.شودمیدیدهاسفنکتریاختالالتدرصد،90در(د

.استاسامدرنخاعیهایپالکازناشیاسفکتریاختالالت(ه

.شودمیدیدهکمتراسامدرمدفوعیاختیاریبی(و

.شودمیدیدهبیماراندرصد50ازبیشدرافسردگیازدرجاتی(ز

.مییگومیuthoffعالمتاصطالحاراگرماوورزشبااسامعالئمتشدید(ح

ردنگکردنخممتعاقبهااندامدرگرفتگیبرقشوکاحساسبهلرمیت،عالمت(ط
.استنخاعیآسیبدهندهنشانکهشودمیاطالق
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است؟کدامنادرستجمله"اسامبالینیسیر"خصوصدر

:داردوجوداسامبرایبالینیسیرفرم4مجموعدر(الف

پیشرونده،((SPMSثانویهپیشرونده،(RRMS)یابندهبهبود–کنندهعود
((PRMSکنندهعود–پیشروندهفرمو((PPMSاولیه

.شودمیدیدهموارددرصد15دریابندهبهبود–کنندهعودفرم(ب

طولساعت24حداقلکهجدیدعالمتیکایجادازاستعبارتحمله(ج
.باشدتوجیهقابلاسامباوبکشد

.باشندداشتهفاصلهیکدیگرازماهیکحداقلبایدحمالت(د
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است؟کدامنادرستجملهاسامتشخیصخصوصدر
درتشخیصاصلترینمهم((DISمکاندرپراکندگیو((DITزماندرپراکندگی(الف
.استاسام

.شوندمیانهانسحاجبمادهتزریقباحادمرحلهدراسامهایپالکهمهتقریبا(ب

.هستندباالسیگنالبانواحیصورتبههاپالکT2نمایدر(ج

Blackضایعات(د holeنمایدرکهشوندمیاطالقضایعاتیبهT1صورتبه
.شوندمیدیدههیپواینتس

.همراهندبالینیعالمتبانخاعومغزهایپالکاکثر(ه

.استT2هایپالکازبیشترT1هایپالکبابالینیعالئمتطابق(و

باندهمچنینوآنمقداررفتنباالوlgGتولیدافزایشنخاعی،-مغزیمایعدر(ز
.داردتشخیصیارزشالیگوکلونال

.شودمیاستفادهاساممشکوکمواردتشخیصدر(EP)برانگیختهپتانسیلاز(ح
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؟استکدامنادرستجملهاس،امآگهیپیشخصوصدر
.دارندکمکبهنیازحرکتبرایبیمارانازنیمیاس،امشروعازسال15ازپس(الف

.دارندخیمخوشاسامدرصد،20تا10حدوددر(ب

تعدادبودنکماپتیک،نوریتبابیماریشروعمونث،جنسسال،40زیرسن(ج
ازبیماری،ازسال5ازپسمختصرتوانیناو،RRMSسیر،اولسالچنددرحمالت
.هستنداسامدرخوبآگهیپیشموارد

.نیستمرتبطMSبهCISتبدیلاحتمالباMRIدرهاپالکتعداد(د
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است؟کدامنادرستجمله"اسامدرهادرمان"خصوصدر

.موثرندحمالتعودکاهشدرصد40تا30درتنهابتا،هایاینترفرون(الف

ابندهیبهبود–کنندهعودفرمدرتنهاگالتیرامراستات،وهافروناینتر(ب
.دارندکارائی

.استداروهاتزریقمحلدردردبتا،هایاینترفرونعارضهترینشایع(ج

.استMBPبامشابهدارویگالتیرامراستات(د

ورتصبهکهاستآنقلبیعارضهمیتوکسانترون،دارویعارضهترینمهم(ه
.استقلبینارسایی

پیشروندهفوکالمولتیلکوانسفالوپاتیناتالیزوماب،دارویعارضهترینمهم(و
PML))است.
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است؟کدامدرستجمله((ADEMحادمنتشرانسفالومیلیتخصوصدر
یاواکسیناسیونباموارداغلبدرکهاستمیلینتخریبباسندرومنوعی(الف

.استهمراهویروسیعفونت

.استمونوفازیکمعموال(ب

.استروز2تاساعتچندعرضدرناگهانیبطورعالئمظهور(ج

غیرحرکاتکرانیال،اعصابفلج،پارزیهمی،تشنجانسفالوپاتی،شاملعالئم(د
.استبیناییعصبطرفهدودرگیریوآتاکسیطبیعی،

.شودمیدیدهنخاعومغزدرمنتشرضایعاتMRIدر(ه

.باشدنرمالاستممکنCSFهاییافته(و

.استPLEXیاسیکلوفسفامیدیاوباالدوزباکورتونشاملدرمان(ز

فوقمواردهمه(ح
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.استشدهآلودگیخوابدچارواکسنتزریقازبعدروز2ساله12کودکی
رکاتحمعاینهدر.استشدهتشنجاپیزودیکدچاربستریروزصبحبیمار
رفلکس.داردطرفه2بابنسکی.استهمراهمیوکلونوسباکهداردکرهشبه
دیدهمغزدرهیپراینتسمتعددضایعاتMRIدراست،+3زانوییهای

چیست؟تشخیصاولینمی شود،

MS(الف

CIS(ب

ADEMج (

.هستندمحتملگزینه3هر(د
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اختالالت حرکتی: پانزدهمفصل 



نادرستجملهکدام"رژید–آکینتیکهایسندروم"خصوصدر
است؟

.استآنمهمعالئمجزء،استراحتدرترمور(الف

.شودمیدیدهوضعیتیهایرفلکسدراختالل(ب

.استپارکینسونبیماری،هاسندروماینعلتترینمهم(ج

.شودمیدیدههاسندرومایندرپشتبهخمیدهوضعیت(د
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است؟کدامنادرستجملهپارکینسونبیماریخصوصدر

.تاساستراحتدرترموروکینزیبرادی،رژیدیتهبیماری،اصلیعالمت3(الف

ندهد،پاسخآنبهکافی،دوزبالوودوپاازاستفادهماه3ازبعدبیماریاگر(ب

.رودمیسوالزیرپارکینسونبیماری

دیدهونپارکینسدربیماریاوایلدرمکررسقوطوپیرامیدالسیستمدرگیری(ج

.شودمی

.هستندآتیپیکزودرس،دیزآرتریوآپراکسیوجود(د
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است؟کدامنادرستجملهپارکینسونبیماریخصوصدر

.نداردوجودجنسدوبینتفاوتی(الف

.شودمیبیشترسنافزایشباوسالگی50ازپسمعموالبروزسن(ب

.استترشایعهاسیگاریدر(ج

لویاجسام.استهمراهسیاهجسمدردوپامینرژیکهاینورونتخریببا(د
.شودمییافتناحیهایندرباقیماندههایسلولدر
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؟کدامنادرستجمله"پارکینسونبیماریبالینیعالئم"خصوصدر
کنممبیماریشروعدقیقزمانتعیینوشودمیآغازتدریجبهبیماریعالئم(الف

.نیست

.استآسیتمریکوشودمیشروعدستیکازمعموالهااندامدرگیری(ب

.نیستهمراهبابنسکیباکهداردپارزیهمیعالئمبیمار(ج

.استپارکینسونبیماریعالمتترینکنندهناتوانترمور(د

.شوددیدهاستممکناکستراپیرامیدالخستگی(ه

.شودمیدیدهایدندهچرخرژیدیته(و

.شودمیدیدهسربیلولهرژدیته(ز

.استبیماران3/2اولیهشکایتاستراحت،ترمور(ح

.شودمیعقببهسقوطبهتمایلدچاربیمارپیشرفته،مراحلدر(ط
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است؟جمله نادرست کدام " ترمور در پارکینسون" در خصوص 

.شودمیدر نهایت در اکثر بیماران ظاهر ( الف

.داردهرتز ارزش تشخیصی باالیی 6تا 3ترمور در استراحت با فرکانس ( ب

.استدر دست به صورت تیپیک تسبیح انداختن گاها  ( ج

.شودمیدر پا و فک نیز ظاهر بعضا  ( د

.شودمیدیده گاها  در خواب عمیق نیز ( ه
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است؟کدامنادرستجملهپارکینسونبیماریدردمانسخصوصدر

.استشایعپارکینسونبیماریدرفرنیبرادی(الف

.بیماریمدتطولتاداردارتباطسنبابیشتردمانسرخداد(ب

.استPDDازبیشترDLBدربیناییهالوسیناسیون(ج

.استDLBدمانسمشخصهنوسان،باتوامشناختیعملکردوتوجهاختالل(د

دچارراحتیبهادراریعفونتیاسیستمیکاختاللیکباDLBبابیماران(ه
.شوندمیدلیریوم
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؟استکدامنادرستجمله"پارکینسونبیماریعالئم"خصوصدر
.برندمیرنجافسردگیازپارکینسونیبیماران3/1حدوددر(الف

.استشایعحسیشکایاتطبیعی،حسیمعاینهرغمعلی(ب

باکهدشومیدیدهروماتوئیدآرتریتشبیهاسکلتیظاهریهایدفرمیتهگاها  (ج
.شودمیبرطرفدارومصرف

.ننوشتمثل،شودمیخاصفعالیتیکبهمحدودبعضاوشایعخستگی(د

هدیدمعموالهاچشمتعقیبیحرکاتدراختالالتوباالبهنگاهمحدودیت(ه
.شودمی

.شودمیدیدهدیسفاژیودهانازبزاقریزش(و
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است؟کدامنادرستجمله"پارکینسونبیماریدرمان"خصوصدر

.نیستدرمانبهنیازاولیهمراحلدر(الف

اابتددرکولینرژیکآنتیهایداروازاستبهترترجوانبیمارانجهت(ب
.کرداستفاده

.کرداستفادهلوودوپادارویازاستبهترترمسنافرادبرای(ج

.شوندمیدرماننیازمند،بیماریاولسال2طیدربیماراندرصد70(د
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دامکنادرستجمله"پارکینسوندرهاکولینرژیکآنتی"خصوصدر
است؟

رارقکارایینظرازآمانتادینودوپامینهایآگونیستلوودوپا،ازبعد(الف
.گیرندمی

.ندارنداثریکینزیبرادیوآکینزیروی(ب

.موثرندحدیتارژیدیتهوترمورروی(ج

.شوندمیمحسوبپارکینسوندرترموربرایانتخابیدرمان(د

.ودشمیپارکینسونعالئمکلیهحادافزایشموجب،آنهاناگهانیقطع(ه

.استممنوعمسنافراددر،هادارواینمصرف(و
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؟استکدامنادرستجمله"پارکینسوندرلوودوپا"خصوصدر
Gold(الف Standardشودمیمحسوبپارکینسوندرمان.

یونهالوسیناسودلیریومعوارضپارکینسون،داروهایسایرنسبتبهلوودوپا(ب
.کندمیایجادبیشتریبیناییمعموال

.استشایعارتوستاتیکهیپوتانسیونعارضه(ج

.نداردوجودلوودوپابرایمطلقیکنتراندیکاسیونهیچ(د

.نمودتجویزMAO1-Aقطعازروز15ازکمترفاصلهبانبایدرالوودوپا(ه

.استممنوعاند،شدهMIدچاراخیراکهبیمارانیدرلوودوپاازاستفاده(و
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است؟در خصوص سلژیلین و راساژیلین جمله نادرست کدام 

.هستندBاکسیداز داروهای مهارکننده مونوآمین جزء ( الف

.دهندمیمدت اثر لوودوپا را افزایش ( ب

.استسلژیلین نوروپروتکتیو ( ج

.استراساژیلین از سلژیلین موثرتر و احتماال نوروپروتکتیو ( د

71



کدامنادرستجمله((PSPپیشروندهایهستهفوقفلجبیماریخصوصدر
؟است
.استسال5تا3عمرطولوسال60درگیری،متوسطسنواستاسپورادیک(الف

بهدوبولبارپسوفلجوعقببهسرشدنکشیدهوسرویکالدیستونیهمراهرژیدیته،آکینزی(ب
.استآنعالئمازفرونتالتیپدمانسوچشمحرکتیاختالالتهمراه

.استترشایعمرداندر(ج

.شودمیدرگیرجهاتسایردرسپسوپایینبهرونگاهدرابتداچشمحرکات(د

تابوالراکولووستیواکولوسفالیکهایرفلکس،هاچشمساکادیکحرکاتدرگیریرغمعلی(ه
.هستندطبیعیبیماریاواخر

.داردخمیدهوضعیتبیمار(و

.استبیماریاینمشخصاتازخوردهچینشدتبهپیشانی(ز

.دهدمینشانرامیدبرینآتروفیپیشرفته،مراحلدرMRI(ح

.دهندمیپاسخآمانتادینبهبیماراندرصد20فقط(ط
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نادرستجمله"MSAآتروفیسیستممالتیپلبیماری"خصوصدر
است؟کدام

سال10تا5عمرطولوسال53متوسطسن.استاسپورادیکبیماری(الف
.است

ونوماتپارکینسونیسم،،ایمخچهعالئممجموعهباتواندمیMSAبیماری(ب
.کندبروزپیرامیدالو

.دهستنسیمتریکبیشترعالئمپارکینسونبرخالفMSA-Pفرمدر(ج

.شودمیدیدهMSA-Cفرمدرتنهااتونومنارسایی(د

شای"یاMSA-Aآنبهباشد،بارزتراتونومنارساییعالئمکهصورتیدر(ه
.شودمیاطالق"دراگر
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است؟کدامنادرستجمله"ترمور"خصوصدر

.استهاکینزیدیسنوعازحرکتیاختالالتجزءترمور(الف

.ردبنامتوانمیرارژید–آکینتیکهایسندروماستراحت،درترمورعللاز(ب

.هستندوضعیتیترمورعللازلیتیومووالپرواتسدیم(ج

.شودمیمحسوبintentionترمورعللازاسانسیلترمور(د
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است؟کدامنادرستجمله"فیزیولوژیکترمور"خصوصدر

.استهرتز10تا8فرکانسدارایفیزیولوژیکترمور(الف

.شودمیآنتشدیدسببوالپرواتسدیمداروی(ب

.شودمیدتشدیتیروتوکسیکوزوهیپوگلیسمیمثلآدرنرژیکتحریکبا(ج

.استدارعالمتمعموال(د

75



است؟نادرست کدام جمله (  " (ETخیمترمور اسانسیل خوش " در خصوص 

.تر استشایعپارکینسون از ET( الف

.شودمیدر نیمی از موارد ، توارث اتوزوم غالب دیده ( ب

.استهرتز 8تا 6فرکانس آن معموال ( ج

.تر استشایعوقوع اختالالت شناختی و آتاکسی در این بیماران ( د

.دهدمیمقدار کم  الکل معموال به طور قابل توجهی ترمور را کاهش ( ه

.دهندمیدر حدود نیمی از بیماران به بتا بالکر ها پاسخ  مناسبی ( و

.استپریمیدون بعضا مفید ( ز

.نداردETدارو های ضد پارکینسون اثری روی ( ح

.نداردتحریک عمقی یک طرفه تاالموس هیچ جایگاهی در درمان ( ط
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نیست؟درست"کره"دربارهجملهکدام

.کندمیبروزکمدامنهباوهااندامدیستالنواحیدرکره(الف

.گویندمیبالیسمراباالدامنهباهااندامپروکسیمالحرکات(ب

رهکدرهیپوتونیوتنفسیطبیعیغیرهایصدا،چهرهکشیدنهمدر(ج
.استشایع

کرهبعضا  OCPوTCAsوکاربامازپینتوئین،فنی،کولینرژیکآنتی(د
.دهندمی

.کندپنهانراکرهحرکاتتواندنمیهرگزبیمارتیک،خالفبر(ه
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است؟کدامنادرستجمله"سیدنهامکره"خصوصدر

درAگروهاسترپتوکوکیهایعفونتیاوروماتیسمیتبمتعاقب(الف
.کندمیبروزکودکان

.استترشایعهابچهدختردر(ب

همراهبازالگانگلیونضدهایبادیآنتییاوروانپزشکیاختالالتبابعضا  (ج
.است

فیعاطورفتاریعالئمبامنتالاختالالتموارداغلبدرواستحادشروع(د
.شودمیدیده
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است؟کدامنادرستجمله"هانتینگتونبیماری"خصوصدر

.شودمیمنتقلپدرازمغلوبژنواستمغلوباتوزومتوارث(الف

چقدرهر.است4کروموزومکوتاهبازویرویCAGنوکلئوتیدتریتکرارعلتبه(ب
بیماریشدتوکمتردرگیریسنبیشتر،CAGتکرارویافتهموتاسیونقطعهطول
.استبیشتر

مشخصشناختیورفتاری،(کرهمعموال)حرکتیاختالالتعالئممجموعهبا(ج
.شودمی

.کندمیبدترنیزرابیماریآگهیپیشاحتمالهالوپریدولبادرمان(د

.شودمیتوصیهجدیدآتیپیکسایکوتیکآنتیوSSRIازاستفاده(ه
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است؟جمله نادرست کدام " همی بالیسم " در خصوص 

.شودمیبه طور عمده عضالت پروگزیمال اندام ها درگیر ( الف

.دهدمیبعضا در اثر استروک رخ ( ب

.استتترابنازین کمک کننده ( ج

.استهمی بالیسم معموال پیشرونده ( د
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است؟جمله درست کدام "  همی فاشیال اسپاسم" در خصوص 

.استانقباضات ظریف و سریع و غیر منظم نیمه صورت ( الف

.دارددر اغلب موارد ضعف خفیف عضالت صورت در سمت مبتال وجود ( ب

اقه علت شایع آن ضایعه عصب فاشیال در نزدیکی محل خروج عصب از س( ج
.گیردمیمغز است که در آنجا با یک رگ خونی تحت فشار قرار 

.ددهنمیدر اغلب موارد به بوتولینیوم و یا کاربامازپین پاسخ مطلوب ( د

.هستندهمه گزینه ها صحیح ( ه
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است؟کدامنادرستجملهتیکخصوصدر

.دکنکنترلتواندمیراتیکبیمار،محدودیمدتبرایارادیطوربه(الف

.هستندشایعمیانسالیدرهاتیک(ب

.هستندگذراهاتیک،موارداغلبدر(ج

لاختالکهدهندهآزارهایتیکفقطوکرددرماننبایدراسادههایتیک(د
.نموددرمانبایدرامی کنندایجادروزمرهزندگیدر
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است؟کدامنادرستجمله"دوالتورهژیلسندروم"خصوصدر
.استغالباتوزومالتوارثومی شودظاهرسالگی18ازقبلبیماریعالئم(الف

.داردوجودبیماریمسیردرعالئمتشدیدونسبیبهبودیهایدوره(ب

.می شوندزنندهکلماتگاهاوصوتیهایتیکدچاربیماران،موارداغلبدر(ج

.استشایعتورتدرADHDیاو(OCD)وسواسیاختالالت(د

.می شودکاستهعالئمشدتازبزرگسالیدرولیدارد،ادامهعمرتمامدربیماری(ه

.هستندکنندهکمکدوپامینرژیکآنتیهایدارو(و

دارواز،نورولپتیکهایداروهمراهاستبهتراکستراپیرامیدال،عوارضرخداداحتمالعلتبه(ز
.نموداستفادهنیزکولینرژیکآنتیهای

.نمائیممیاستفادهفنیدیتمتیلدارویازADHDبرایوSSRIهایداروازOCDعالئمبرای(ح

.استموثرشدیدهایتیکدرماندرDBSفانکشنالجراحی(ط
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است؟کدامنادرستجمله"ژنرالیزههایدیستونی"خصوصدر
ایجاد9کروموزومرویDYT1ژنحذفاثردرسگمنتالوژنرالیزهدیستونینوعشایع ترین(الف

.می شود

.می شودشروعتحتانیهایاندامدرهاییاسپاسمباومی شودآغازکودکیدربیماری(ب

.می شوندمتوقفبلوغازبعددیستونیکهایاسپاسمانتشار(ج

.شودظاهربیماریاستممکنسنیهردرهستند،مبتالژنتیکینظرازکهافرادیدر(د

.ودنمی شدیدهحسیوپیرامیدالدرگیریعالئمواستطبیعیذهنیهایتواناییمعموال(ه

.دهندمیپاسخلوودوپابهموارددرصد5در(و

.دهندمیپاسخفنیدیلهگزیتریبهموارددرصد50در(ز

.استموثرآتتوئیدمغزیفلجشدیدموارددراینتراتکالباکلوفن(ح
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؟استکدامنادرستجمله"اسپاسمودیکتورتیکولی"خصوصدر

.تاسفوکالدیستونیفرمشایع ترین،اسپاسمودیکتورتیکولی(الف

.می کندبروزدیرتریاومیانسالیدرمعموالواستشایع ترزناندر(ب

.استآنعالئماولینازدرد(ج

معموالکهمی شوندخودیبهخودرمیشنواردبیمارانموارد،8/1در(د
.استهمیشگی

.استبوتولینیومتزریقانتخابی،درمان(ه
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ست؟اجمله نادرست کدام "  دیستونی کرامپ نویسندگان" در خصوص 

.دمی کنکرامپ نویسندگان معموال در سنین میانی و بعد از آن بروز ( الف

.می شودموارد ، دست مقابل نیز درگیر 3/1در ( ب

.استدرمان دارویی اغلب مفید ( ج

.استتزریق توکسین بوتولینیوم کمک کننده ( د
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؟استکدامنادرستجمله"ویلسونبیماری"خصوصدر
.است13کروموزومرویموتاسیونواستمغلوباتوزوم(الف

.استشایعغیرسال40ازبعدومی کندبروزسال40تا5بینبیماریموارد،درصد40در(ب

.دداروجودشیطانیخندهومی شوددیدهدهانازبزاقریزش،ویلسوندیستونیکفرمدر(ج

ایجادتاسممکننیززدنبالشبیهحالتیواستشایعترمور،ویلسوندیستونیکفرمدر(د
Wing.شود beating))

. شودمیدیدهنیزترموروماسکهصورتوژریدیتیوکینزیبرادی،ژرید–آکینتیکفرمدر(ه

آنبهکهاستبارزintentionalترموروآتاکسی،ایمخچهیااسکلروتیکپسودوفرمدر(و
.می شودگفتههولمزترمور

.شوندمیدیدهبعضانیزمیوکلونوسوتیککره،(ز

عمولمغیرویلسوندراتونومواسفنکتریحسی،نوروماسکوالر،پیرامیدال،درگیریعالئم(ح
.است
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؟استکدامنادرستجمله"ویلسونبیماری"خصوصدر
.می شودشروعرفتاریاختالالتبابیماری،موارددرصد20در(الف

.استسیروز،ویلسونکبدیعارضهشایع ترین(ب

2هردرهمیشهحلقهاین.استفلیشر–کایزرحلقه،چشمیعالمتمهم ترین(ج
ظاهرهرگزKFحلقهاستممکن،کبدیفرمدروندارداثریدیدروی.استچشم
.نشود

.شودایجادآفتابگردانگلشکلبهکاتاراکتاستممکنچشمدر(د

.می شودمشاهدهسرولوپالسمینکاهشسرم،درموارددرصد95در(ه

.می یابدافزایشنیزادراریمسساعته24دفع(و

.استکنندهکمکخیلیمس،سرمیسطحگیریاندازه(ز

تشخیصجهتکهاستعالئمیجملهاز،مغزیMRIدرپانداصورتعالمت(ح
.استکنندهکمکویلسون
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است؟کدامنادرستجمله"ویلسوندرمان"خصوصدر
هدانوجگرقارچ،شکالت،خوردنازپرهیزیاغذاییرژیمازمسحذفورساندنحداقلبه(الف
.روغنیهای

.دمی شونگوارشدستگاهدرمسجذبازجلوگیریباعثچونروی،ترکیباتازاستفاده(ب

. کندمیجلوگیریهابافتدروگوارشدرآنجذبازمس،بهشدنباندباتتراتیومولیبدات(ج

.بدنمستخلیهجهتترینتینیاوسیالمینپنیازاستفاده(د

رظاهماهچندازپسبهبودعالئم.استویلسوندرماندرداروموثرترینسیالمین،پنی(ه
.می شوند

.استمترکنیزجانبیعوارضوکمترآنبخشیاثرولیاستسیالمینپنیمشابهترینتین(و

.یابندادامهبیمارعمرمدتتمامدربایدداروییهایدرمان(ز

.نمودتجویزهمزمانطوربهسیالمینپنیباتوانمیرارویترکیبات(ح
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ت؟اسکدامنادرستجمله"داروییپارکینسونیسم"خصوصدر
.هستندهانورولپتیک،داروییپارکینسونیسمعلتشایع ترین(الف

.استوضعیتیترمورعالمتاولین(ب

.شودظاهراستممکنابتداهمانازوضعیتیثباتعدم(ج

.موثرندبسیارداروییپارکینسونیسمدرهاکولینرژیکآنتی(د

نیزپرواتوالسدیمولیتیومسیناریزین،وفلوناریزینتترابنازین،رزرپین،(ه
.بدهندداروییپارکینسونیسمتوانندمی

.وندرمیبینازمسبب،دارویقطعازپسداروییپارکینسونیسمعالئم(و
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کدامنادرستجمله"داروییاکستراپیرامیدالعوارض"خصوصدر
است؟

ازبعدروز2تایکزبان،وفکودهاندرحاددیستونیکواکنش(الف
وانجمردانونوجواناندربیشترکهدهدرخاستممکننورولپتیکمصرف
.است

.تاسهاکولینرژیکآنتیوریدیتزریق،حاددیستونیکواکنشدرمان(ب

آنتیازتوانمیموتور،سایکوقراریبیوآکاتیژیدرمانجهت(ج
.نموداستفادهکلونازپاموپروپرانولولها،کولینرژیک

یالاوروفاشفرمایکرهکینزیدیس،تاردیوکینزیدیسفرمشایع ترین(د
.استشایع ترمیانسالیازبعدهازندرکهاست

.دهدیمخوبیپاسخکولینرژیکآنتیبهاوروفاشیالتاردیوکینزیدیس(ه
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بیماری های اعصاب محیطی: شانزدهمفصل 



است؟کدامنادرستجملهکارپتونلسندرومخصوصدر

.می شوندظاهرحرکتیاززودترحسیعالئم(الف

تاسممکنخوابازرااوحتیواستترشدیدهاشبدربیمارشکایت(ب
.کندبیدار

بتالمدستدرعالئمبروزباعثتلفنگوشییاودستکردنبلندگاها(ج
.می شود

یدهدتنارعضالتآتروفیومربوطهعضالتدرگیریپیشرفتهمراحلدر(د
.می شود

.استجراحیدرمان(ه
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؟استدر خصوص سندروم مرالژیا پارستتیکا جمله نادرست کدام 

.می شودسوزش و پارستزی در سطح قدامی خارجی ران دیده ( الف

.استبعلت فشار روی عصب در ناحیه لیگامان اینگوینال ( ب

.استدر خانم های الغر شدیدتر ( ج

.استدرمان عالمتی و با دارو هایی مثل گاباپنتین و بعضا جراحی ( د
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است؟کدامنادرستجملهبلفلجخصوصدر

.استژنیکولهگانگلیوندرHSV-1ویروسشدنفعالعلتبهبعضا  (الف

.می شوددیدهگوشدردوصورتنیمهفلج(ب

دهکننکمکآگهیپیشتعیینوتائیددرپنجمروزازبعدEMGانجام(ج
.است

.می شوددیدهتمساحاشکپدیدهبعضا(د

.همراهندبدآگهیپیشباعصبکاملفلجوگوششدیددرد(ه

درصد10زاکمترحرکتی،پتانسیلافتو(فیبریالسیون)آکسونالآسیب(و
.استخوبآگهیپیشنفعبهسالمطرف
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؟استکدامنادرستجملهترنر–پارسوناژسندرومخصوصدر

C6هایریشهکهاستبراکیالپلکسوپاتیعللاز(الف - C5می شونددرگیر.

.می شودشروعشدیدیبسیارموضعیدردبا(ب

یاوسیستمیکهایعفونتتزریق،واکسیناسیون،متعاقبتواندمی(ج
.شودشروععلتبدون

.استجراحیدرمان(د
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؟استکدامنادرستجملهTOSخصوصدر

.استهمراهT1وC8هایریشهدرگیریبا(الف

.می دهدرخدستکوچکعضالتآتروفیوضعف(ب

.می شوددیدهAdsonعالمت(ج

.می کنندتظاهردستخونیپروتورمباوریدیعالئم(د

.استعالمتیدرمان(ه
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است؟کدامنادرستجملهبارهگیلنسندرومخصوصدر
.استجواناندرحاد،فلجعلتشایع ترین(الف

.استشایع ترسرد،فصولدرولیمی شوددیدهسالهایماهتمامدر(ب

.استیکسانزنانومرداندرومی دهدرخسنینتمامدر(ج

یطیمحاعصابمیلینعلیهآنشدنفعالوایمنیسیستماختاللبیماریعلت(د
.است

.استعضالنیروندهپائینضعفآنبالینیفرمشایع ترین(ه

.روندمیبینازهمنوربههامردمکرفلکسشدید،موارددر(و

.یابندمیکاهشیاوروندمیبینازوتریعمقیهایرفلکس(ز

.استشایعاتونومدرگیری(ح

.شوددیدهاستممکنحسیسطح(ط
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است؟کدامنادرستجملهبارهگیلنخصوصدر
.استپروتئینافزایشدهندهنشاننخاعی،مایعامتحان(الف

وستامونونوکلئرهایسلولبودنطبیعیدهندهنشاننخاعی،مایعامتحان(ب
.استمکعبمترمیلیدرسلول50زیرحداکثریا

.نمی شوددیدهCSFدرPMNسلولهیچ(ج

.می شوددیدهسیتولوژیآلبومینوجدایی(د

.آیندنمیبدستHوFامواج،EMGدر(ه

.هستنداختصاصیوزودرسباره،گلینبیماراندرEMGعالیم(و
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؟استکدامنادرستجملهبارهگیلندرمانخصوصدر

ماربیوزنکیلوگرمهربرایلیترمیلی250تا200میزانبهپالسماتعویض(الف
.منقسمجلسه6تا4در

.روز5مدتبهبیماروزنکیلوگرمهربرایگرممیلی400میزانIVIGکاربرد(ب

.هفته3برایروزدرگرممیلی50استروئیدکورتیکو(ج

زمالتراشهلولهدادنقرارتنفسیعضالتضعفوبلعاختاللصورتدر(د
.است

ماربیوزنکیلوگرمهربرایلیترمیلی10ازکمتربهحیاتیحجمکهصورتیدر(ه
.شودانجامدستگاهطریقازتنفسبایدبرسد،
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جملهمزمندمیلیزانالتهابینوروپاتیپلیبیماریخصوصدر
است؟کدامنادرست

.استکنندهکمکپردنیزولون(الف

.نموداستفادهPLEXیاIVIGازتوانمی(ب

.کرددهاستفاسیکلوفسفامیدیاوآزاتیوپرینازتوانمیشدیدموارددر(ج

متفاوتنیزCSFالگویوباشدقرینهغیراستممکنباره،گیلنخالفبر(د
.باشد
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است؟کدامنادرستجملهدیابتینوروپاتیخصوصدر
EMGهاییافتهدرصد50ونوروپاتیعالئمدیابتیبیماراندرصد15مجموعدر(الف

.دارندرانوروپاتی

عمدتا  وهقرینصورتبهکهاستنوروپاتیپلیدیابتی،نوروپاتیفرمشایع ترین(ب
.استحسی

.استبیماریاولیهیافتهیکارتعاش،حسرفتنبیناز(ج

.شودایجادحسیآتاکسیوشونددرگیراستممکنعمقیهایحس(د

.استلپروگزیماازبیشتردیستالدروتحتانیازبیشترفوقانیاندامدرعالئم(ه
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؟استکدامنادرستجملهدیفتریخصوصدر

.استفرم2بهدیفتریدرمحیطیاعصابدرگیری(الف

نرمکامچشمی،خارجعضالتدرگیریعفونتازپسماهیک،کرانیالفرمدر(ب
.داریمتنفسیفلجونزدیکبهنگاهدرمردمکرفلکساختاللو

.می دهدقرینهودیستالحرکتی–حسینوروپاتیپلی،هااندامفرمدر(ج

.استPLEXوIVIGشاملدرمان(د
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؟استکدامنادرستجملهزوسترهرپسخصوصدر

.استتوراسیکهایریشهبهمربوطدرگیرریشهشایع ترین(الف

قرمزهایراشروز،5تا2ازپسکهمی شودایجادمربوطهدرماتومدردرد(ب
.می شوندظاهروزیکوالر

.می شوددیدهبیشترایمنیضعفباوجوانافراددر(ج

.رودمیباالپروتئینوسلولنخاعی،مایعدر(د

.استآسیکلوویروکورتیکواستروئیدمسکن،شاملدرمان(ه

.کاهدمیهرپتیکپستنورآلژیازآسیکلوویر(و

یریجلوگنورآلژیایجادازامااستموثرجلدیبثوراتدرماندرکورتیکواستروئید(ز
.نمی کند
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است؟کدامدرستجملهسربنوروپاتیدر

.می دهدرخفوقانیاندامدربیشتر(الف

.استرادیالعصبدروقرینهغیرعمدتاعضالنیضعف(ب

.داردنیزکلیهدرگیریوشکمکولیکیهایدردبیمارزمانهم(ج

.استسیالمینپنیوEDTA،BALبادرمان(د

فوقمواردهمه(ه
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است؟کدامنادرستجملهآرسنیکنوروپاتیخصوصدر

.داردبارهگیلنشبیهبالینیتابلوی(الف

.داردMEESخطوطنامبهناخنرویپوستیتغییرات(ب

.استادرارومودرآرسنیکگیریاندازهباتشخیص(ج

.استکورتونوIVIGدرمان(د
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است؟در خصوص نوروپاتی تالیم جمله نادرست کدام 

.استتابلوی بالینی شبیه گیلن باره ( الف

.می شودنشانه های گوارشی و پوستی دیده ( ب

.شودتاسی ممکن است دیده ( ج

.استتالیم در خون گیری اندازهتشخیص با ( د
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است؟کدامنادرستجملهطالنوروپاتیخصوصدر

.بدهدهااندامدیستالدرقرینهپارستزیتواندمی(الف

.می دهدهااندامقرینهآتروفیوحرکتیضعفشدید،موارددر(ب

.استنرمالنخاعیمایعپروتئین(ج

.می شوددیدهمیوکیمی،EMGدر(د

107



است؟کدامدرستجملهپورفیریا،خصوصدر

ظاهراستممکنگرسنگیحتیوعفونتحاملگی،قاعدگی،اثردربیمارحمالت(الف
.شوند

.می دهدنوروپاتیسپسومنتالوگوارشیعالئموشکمی،درد(ب

.می دهدکاردیتاکیویژهبهاتونومتغییرات(ج

راپورفیریحملهتواندمیکلرودیازپوکسیداتانول،،OCP،هاباربیتوراتمصرف(د
.نمایندایجاد

.استهماتینوگلوکزمصرفشاملدرمان(ه

.هستندصحیحفوقهایگزینههمه(و
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،((MMNCBهدایتیبلوکبانوروپاتیموتورفوکالمولتیخصوصدر
است؟کدامنادرستجمله

.می دهدقرینهغیرپیشروندهفلج(الف

.حسیدرگیریبدوناست،حرکتیعمدتا(ب

.می دهدنیزفاسیکوالسیونوکرامپ(ج

.داردوجودGM1علیهIgGنوعازبادیآنتی(د

.استکنندهکمکدرماندرفسفامیدسیکلو(ه
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بیماری های عضالنی: هفدهمفصل 



؟استکدامنادرستجملهمیوپاتیعضالنیهایبیماریخصوصدر

.همراهندپروگزیمالعضالتضعفباعمدتا  (الف

.استشایعنسبتااییافتهپامچافتادگی(ب

.می شوددیدهGowerعالمتواردکیرفتنراه(ج

.نداردوجودبیماریاولیهمراحلدرآتروفی(د

.می شوددیدهعضالنیهیپوتونی(ه

.هستندنخوردهدستمعموالعمقیتاندونیهایرفلکس(و
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؟استکدامنادرستجملهعضالنیهایبیماریتشخیصدر

.استعضالنیهایآنزیمچکتشخیصی،گاماولین(الف

ینمیوگلوبالتهابی،هایمیوپاتیدوشن،بیماریدرراCKمیزانبیشترین(ب

.بینیممیمیوشیبیماریواوری

.استطبیعیCKمعموالمتابولیکواندوکرینکونژنیتال،هایمیوپاتیدر(ج

.یردگصورتعضالنیهایآنزیمچکازقبلبایدمیوگرافیالکتروانجام(د
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؟استکدامنادرستجملهمیوزیتپلیخصوصدر

.ودمی شدیدهمزمنتاحادتحتبصورتپروگزیمالعضالتضعفمعموال  (الف

.هستندسال60تا30بینبیماراناغلب(ب

.می شونددرگیرمردانازبیشترزنان(ج

درتندرنسوحساسیتمعموال  واستدردباهمراهیبدونهااندامضعف(د
.نداردوجودعضالت

ویدیسفاژ موجبکهمی شوددیدهفارینکسوگردنعضالتضعفبعضا  (ه
.می شوددیسفونی

.می شونددرگیرچشمعضالتبعضا(و

.استمختلنیزآرتیمیوقلبعضالتگرفتاری(ز
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؟استکدامدرستجمله((DMدرماتومیوزیتخصوصدر

اهرظاستممکنعضالنیتظاهراتازبعدیاوقبلپوستیتغییرات(الف

.شوند

.باشندگوترونهایپاپولبصورتتوانندمیپوستیضایعات(ب

.استشایع ترهاخانمدردرماتومیوزیت(ج

.استهمراهکارسینومباDMسال،40باالیسندر(د

.استصحیحفوقمواردهمه(ه
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نادرستجملههامیوزیتدرآزمایشگاهیهایتستخصوصدر
است؟کدام

.رودمیباالخیلیآلدوالزوCK،LDHمقداردرماتومیوزیتوپلیدر(الف

آنتیافزایشباهمراهاگرباالخصبادیآنتینوکلئارآنتیتیترافزایش(ب
یاوSLEبههمزمانابتالدهندهنشانباشند،نوکلئارریبوآنتیهایبادی

.باشدمیمخلوطهمبندبافتبیماری

anti(ج jo1روزفیببعلتتوانمیکهاستباالمیوزیتپلیدرموارد3/1در
.باشدریوی

.می شوددیدهمیوپاتیهاییافته،EMGدر(د

.نمی شونددیدهسالمعضالتدرهرگزمیوتونیکفعالیت(ه
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کدامنادرستجملهدرماتومیوزیتومیوزیتپلیدرمانخصوصدر
؟است

.دهیممیباالدوزباکهاستکورتیکواستروئیددرماناولخط(الف

وکاهشسریعارادارو،CKکاهشوعضالنیقدرتبهبودموازاتبه(ب
.کنیممیقطعسپس

سیستمکنندهمهارهایداروازدرمان،اولخطبهپاسخعدمصورتدر(ج
.می شوداستفادهمتوتروکساتیاوآزاتیوپرینمثلایمنی

.می شوداستفادهIVIGازدرمان،بهمقاومموارددر(د
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کدامنادرستجملههامیوزیتخصوصدرآگهیپیشخصوصدر
است؟

.استسال2تقریبابیماریبودنفعالزمان(الف

پیشبهترینباشند،گرفتهقراردرمانتحتزودکهحادمیوزیتپلیبیماران(ب
.دارندراآگهی

،خیمیبدوهمبندهایبیماریبامیوزیتپلیکودکان،درماتومیوزیتدر(ج
.استباالمیرومرگمیزان

باالCKوعضالنیضعفرویاثریکورتونبادرمانخیمی،بدباهمراهیدر(د
.ندارد

116



است؟کدام((IBMبادیانکلوزیونمیوزیتخصوصدرنادرستجمله
.استزنانبرابر3مردان،در(الف
رگیردسپسکوادریعضلهواستکودکیازبیماریشروعفامیلیال،موارددر(ب

.نداردوجودعضالتبیوپسیدرالتهابیعالئمونمی شود
.باشدهقرینغیربعضایاومنتشرتواندمیعضالنیآتروفیونداردوجوددرد(ج
برایتشسبلندفلکسوروگردناکستانسورهایسپس،کوادریعضلهضعف(د

.استکراکتریستیک((IBMبیمار
.می یابدکاهشDTR(ه
.می شوددیدهشایعطوربهدیسفاژی(و
.می یابدافزایشنرمالمیزانبرابردهازکمترتاحداکثرCPK(ز
یدهددیستالعضالتدرنوروژنیکومیوپاتیکمخلوطنمایبعضاEMGدر(ح

.می شود
کمترتهابیالتغییراتمیزانولیاستمیوزیتپلیمشابهپاتولوژیکتغییرات(ط

.است
.می دهدپاسخخوبهاایمنوساپرسیاوکورتونبه(ی
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است؟در خصوص دیستروفی دوشن جمله نادرست کدام 

.استدیستروفی عضالنی در کودکان شایع ترین دوشن ( لفا

.میردمیسال اول زندگی شروع و تا اواخر نوجوانی، معموال 3در ( ب

.استو عمدتا در جنس مذکر مغلوب x.linkedتوارث ( ج

.تاسدرصد شرح حال فامیلی ندارند که ناشی از موتاسیون خودبخودی 30حدود ( د

.شودبیماری دوشن می تواند در جنس مونث دیده ،((XOدر سندروم ترمز ( ه

.می شودهیپرتروفی کاذب باالخص در عضله گاسترکنیموس دیده ( و

.می شودکنتراکچر بعضا دیده ( ز

.نمی شوداز اینرو قلب معموال درگیر می شوند ماهیچه های صاف حفظ ( ح

.می شوددرجات خفیفی از عقب افتادگی ذهنی دیده ( ط
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است؟کدامنادرستجملهدریفوس–امریدیستروفیخصوصدر
.استx-linked(الف

.استEmerinپروتئینکمبودازناشی(ب

.استتربدخیمدوشنبامقایسهدر(ج

.استعضالتدرکنتراکچرهنگامزودبروزآنمهمعالئماز(د

.نمی شوددیدههیپرتروفیوپسودوهیپرتروفی(ه

.نداردوجودمنتالاختالالت(و

.می شوددیدهشایعطوربههدایتیاختالالتانواعباشدیدکاردیومیوپاتی(ز
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؟استکدامنادرستجمله((FSHفاسیواسکاپولوهمورالعضالنیدیستروفیخصوصدر

.تاسقرینهغیربصورتاسکاپوالزدگیبیرونوبازوهابردنباالدرمشکلبیمار،شکایتاولین(الف

.استمشاهدهقابلبعضافرشتهبالنمای(ب

.هستندآمدهجلووشلهالببزند،سوتتواندنمیونیستهاچشممحکمبستنبهقادربیماری(ج

!دارندزبلملوانشبیهنماییهابازو(د

بزرگتاسممکندلتوئیدولیداردوجودپکتورالعضالتازهاییبخشوتراپزیوسعضلهدرگیریهمیشه(ه
.می شوددرگیرهمدلتوئیدزمانگذشتباولیبرسدبنظر

.داردوجودبیماریتوقفاحتمال،مرحلههردر(و

.استنادرقلبدرگیری(ز

.داردباالییبسیارافزایشسرمCk(ح

.می شودمنتقلغالباتوزومالصورتبهبیماری(و
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است؟کدامنادرستجملهگردل–لیمبدیستروفیخصوصدر

واستایشانهولگنیکمربندیعضالتدرگیریآن،مشترکوجه(الف
.صورتعضالتماندنمحفوظ

.نداردوجودکاذبهیپرتروفی(ب

.استتربدخیمبیماریسیردیرتر،بیماریشروعسنچههر(ج

.استطبیعیذهنیعملکردوناشایعقلبیگرفتاری(د
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است؟کدامنادرستجملهمیوتونیکدیستروفیخصوصدر

.استغالباتوزومتوارث(الف

.می شونددرگیردیستالعضالتاغلب(ب

سایردرگیریازقبلهاسالتواندمیصورتعضالتضعفوالغری،هاپلکافتادگی(ج
.دهندرخعضالت

swan)قوگردن(د neck .شوددیدهاستممکن(

.باشدعالمتاولینپامچافتادگیاستممکن(ه

.می شودایجاددماغیتوصدایوالرینکسفارینکسعضالتضعفبعلت(و

.شوددیدهاستممکنمگاکولونومریگشادی(ز

.شوددیدهاستممکنهیپوونتیالسیوندیافراگم،عضالتضعف(ح

.استشایعقلبیدرگیری(ط

.ودمی شدیدهنیزآرامانقباضاتباکهاسترویتقابلمیوتونیموارد،درصد95ازبیشدر(ی
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؟استکدامنادرستهیپوکالمیک،جملهایدورهفلجخصوصدر

4تا3مردانومی شودمنتقلغالباتوزومصورتبههیپوکالمیکایدورهفلج(الف
.درگیرندبیشتربرابر

.می دهدرخبهبودیسنافزایشباواستنوجوانییاکودکیاواخردرشروع(ب

.می شوندظاهرصبحاولیهساعاتیاخوابدومنیمهدرحمالت(ج

.می شونددرگیرقرینهبصورتمعموالصورتعضالت(د

.استضروریتیروئیدهایهورمونسطحگیریاندازه(ه

.می شوداستفادهوریدییاخوراکیپتاسیمازحاددرمانجهت(و

.ی شودمتوصیهپتاسیمپرونمککمکربوهیدرات،کمغذاییرژیمحمالت،بیندر(ز

.می شودتوصیهنیزسرماوزیادغذایحجمازپرهیز(ح
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اختالالت انتقالی عصبی عضالنی: هجدهمفصل 



عضالنیعصبیانتقالیاختالالت

.می شوددیدهبیشترزناندر(الف

بهبوداستراحتباوبیشترعضلهمداومحرکتباکهمواجعضالنیضعف(ب
.استمیاستنیبیماریمشخصهمی یابد،

.دارندآنعالئمرفعدرگیریچشماثراسترازکولینآنتیهایدارو(ج

.تاسبیماریاینابتدایدرعالمتشایع ترینکرانیال،عضالتدرگیری(د

.استقرینهچشمدرگیری(ه
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است؟کدامدرستجملهگراومیاستنیدرتشخیصهایروشخصوصدر
رابیمارالنیعضضعفومی شوداستفادهوریدیکهاستاسترازکولینآنتییکتنسیلون،تست(الف

.بخشدمیبهبود

.استکاذبمثبتنیزمواردیدرواستمثبت،MGموارددرصد85درتنسیلونتست(ب

90تا80درکهاستاختصاصیوحساسروشکولین،استیلرسپتورضدبادیآنتیگیریاندازه(ج
.داردحساسیتدرصد50ومثبتدرصد

75درکهاستMGدرپذیریخستگیالکتروفیزیولوژیمعادل((RNSعصبمکررتحریکتست(د
(decremental)می شودپاسخمثبتموارددرصد80تادرصد

.می شوندطرفبرموقتاعالئمیافته،پتوزپلکروییخدادنقراربایخ،تستدر(ه

.شودبررسیتیموسبایدبیمارانتمامبرای(و

فوقمواردهمه(ز
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؟استکدامنادرستجملهگراومیاستنیدرمانخصوصدر
.بخشندمیبهبودرابیماریسیراسترازکولینآنزیمکنندهمهارهایدارو(الف

آندرکهمی شوندکولینرژیککریزباعثاستراز،کولینضدداروهایزیادتجویز(ب
.می شوددیدهمیوزوتعریقپریدگی،رنگبزاق،افزایشکولیکی،درد

.استموثرMGدرماندرایمنیسیستممهارباکورتیکواستروئید،(ج

بیماراندرجراحیاعمالازقبلوMGبیماریشدیدموارددرIVIGوپالسمافرز(د
.دارندکاربردگراومیاستنی

گراومیاستنیدرماندرآزاتیوپرینباالخصایمنی،سیستمکنندهمهارهایدارو(ه
.دارندکاربرد

.نمودتیمکتومیبایدتیموم،باMGبیماراندر(و

تگذشباهمآنونسبییاکاملصورتبهبیماراندرصد70درفقطتیمکتومیاثر(ز
.می شودظاهرزمان

126



است؟کدامنادرستجملهنوزادی،میاستنیخصوصدر

.ودمی شدیدهگراومیاستنیبهمبتالمادراننوزادانازدرصد20تا10در(الف

.روندمیبینازنوزادبدنازبادیآنتیحذفباومروربهعالئم(ب

.نموداستفادهپالسمافرزازتوانمیدرمانجهت(ج

.نمی شودتوصیهنوزاداندرها،استرازکولینآنتیکاربرد(د
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؟تاسکدامنادرستجمله"ایتونالمبرتمیاستنیکسندروم"خصوصدر

.استسیناپتیکپستکهMGخالفبراستسیناپسپرهدرنقص(الف

.داردوجودپتاسیمکانالعلیهبادیآنتی(ب

باعثهکاستباالفرکانسبامکررتحریکاتتستانجامتشخیصراهبهترین(ج
((incrementalپاسخ.می شودحرکتیپتانسیلدامنهدرافزایش

.می شوددیدهیبوستواتونومسیستمدرگیریوتری،هایرفلکسکاهش(د

رتظاهکهداردوجودنیزریهکانسرمثلهمراهبدخیمییکبیماراندرصد50در(ه
.استآنپارانئوپالستیک

.استIVIGوPLEXاستروئید،استراز،کولینآنتیشاملدرمان(و

آزادافزایشباعثواستپتاسیمکانالکنندهمهارکهپیریدینآمینودیداروی(ز
.می شوداستفادهاست،کولیناستیلشدن
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؟استکدامنادرستجمله"بوتولیسم"بیماریخصوصدر

.می شوندبوتولیسمایجادباعثEوA،Bهایسروتیپتوکسین(الف

.می دهدرخشدهکنسروغذاهایمصرفعلتبهعمدتا(ب

نفستوحلق،زبان،چشمعضالتدرگیریوعضالنیضعفشاملعالئم(ج
.ستاهمراهتنفسیمشکالتودماغیتوتکلمپتوز،دوبینی،باکهاست

((incrementalپاسخ.می شوددیدهایتونالمبرتالگویEMGدر(د

.استIVIGواسترازکولینآنتیازاستفادهدرمان(ه
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بیماری های نورون حرکتی: نوزدهمفصل 



است؟کدامنادرستجملهحرکتی،نورونبیماریخصوصدر

نخاعقدامیشاخحرکتیهاینوروندرگیریعلتبهSMAسندروم(الف
.می شودایجاد

PBP(Progressiveسندروم(ب bulbar palsy)هاینوروندرگیریعلتبه
.می شودایجادتحتانیکرانیالاعصابحرکتی

وهارفلکسافزایشاسپاستیسیتی،،UMNحرکتیهاینوروندرگیریدر(ج
.می دهدرخبابنسکیپیدایش

lowerدرگیریعلتبه،ALSبیماری(د motor neuronاست.
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؟استکدامنادرستجملهاسکلروزیسلترالآمیوتروفیکبیماریخصوصدر

.استحرکتینورونبیماریشایع ترین(الف

برابر4مردانواست7تا5دههآنشایعسنواستاسپورادیکآنفرمشایع ترین(ب
.می شونددرگیربیشتر

.استارثیموارددرصد10تا5در(ج

باکهاستLMNوUMNدرگیریوقرینهغیرپیشروندهعضالنیضعفشاملعالئم(د
.استهمراهآتروفیوفاسیکوالسیون

.استشایعچشمیدرگیری(ه

.می شوددیدهنیزمنتالدرگیری،موارد5/1تا3/1در(و

طولشافزایباعثحدودیتاولینمی کنداصالحرادژنراسیونوتخریبفرایندریلوزول(ز
.می شودبیمارعمر
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است؟در خصوص بیماری کندی جمله نادرست کدام 

.است که فقط در مردان است  SMAفرم خامی از ( الف

.است  CAGبه علت تکرار غیر طبیعی نوکلئوتید های ( ب

فاسیکوالسیون زبان و دیس آرتری، دیده + آتروفی + ضعف اندام ها ( ج
.می شود 

.می دهد ژنیکوماستی و آتروفی بیضه ها رخ ( د

.می رود باال ESR( ه

132



بیماری نخاع: بیستمفصل 



است؟کدامنادرستجملهنخاع،آناتومیخصوصدر

.می شودختممدوالریسکونوسبهوشروعالنخاعبصلازنخاع(الف

هبترمینالیسفیلومنامبهفیبرینواریکباپاییندرنخاعادامه(ب
.می شودختمکوکسیکس

.می شودخارجآنازحرکتیوحسیریشهجفت31(ج

.داردقرارL4وL3هایمهرهمحاذاتدرنخاعانتهای(د
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؟استکدامنادرستجملهنخاعی،ضایعهخصوصدر

یرز کهاستبدنرویافقیمشخصسطحوجود،نخاعبیماریعالمتشاه(الف
.استرفتهبینازاتونوموحرکت،حسآن

،دباش(پولیومیلوپاتی)نخاعخاکستریمادهبهمحدودنخاعی،عارضهاگر(ب
فاسیکوالسیونوآتروفی،DTRکاهش،هیپوتونیصورتبهحرکتیاختالل
((LMNضایعهبامشابه.استاسفنکتریوحسیاختاللبدون

ادراریاحتباسوشلفلجکهمی دهدرخنخاعحادضایعهنخاعی،شوکدر(ج
.داریم

بهریاسفنکتاختاللوآتونیآرفلکسی،باحرکتیضایعهنخاعی،شوکدر(د
.می شوددیدهمدتطوالنیصورت
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است؟کدامنادرستجملهنخاعیضایعاتخصوصدر

زیردرحرارتودردحساختاللشود،درگیرنخاعقدامیقسمتاگر(الف
.می شوددیدهضایعهسطوح

ایهحساختاللشود،درگیرنخاعخلفیستونیاوخلفیقسمتاگر(ب
.می شودمثبترومبرگتستومی دهدرخعمقی

.باشدمیحسیسطحازباالترسگمان2تا1معموالضایعهواقعیسطح(ج

احتباسصورتبهعمدتانخاعیضایعاتدرادراریاسفنکتریاختالل(د
.استادراری
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؟استکدامنادرستجملهنخاعیضایعاتخصوصدر

.می شوداسپاستیکپارزیکوادریباعثسرویکال،نخاعفوقانیقسمتضایعات(الف

ویفوقانهایاندامدرشلفلجباعثسرویکال،نخاعتحتانیقسمتضایعات(ب
.می شوندتحتانیهایاندامدراسپاستیکفلج

ویحساختاللوتحتانیهایاندامضعف،(پشتی)توراسیکنخاعضایعاتدر(ج
ضایعهوپستاننوکسطحدراختالل،T4درماتومضایعه.می شوددیدهاسفنکتری
.می دهدنافحسیسطحدراختالل،T10درماتوم

L4ضایعه(د – L2می شودآشیلرفلکسرفتنبینازباعث.
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در.استشدهمنتقلاورژانسبهتصادفمتعاقبساله37بیماری
راستپایدرعمقیحساختاللوراستپایحرکتیضعفمعاینه
هبمبتالبیمار.استدرگیرچپپایحرارتودردحسمی شود،دیده
؟استسندرومیچه

نخاعقدامیسندروم(الف

نخاعمرکزیسندروم(ب

سکوواردبراونسندروم(ج

اسبدمسندروم(د
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کردهمراجعهامروزصبحاز5/3حددرهادستحرکتیضعفباساله55مرد
دیدهنیزفوقانیهایاندامدرحرارتودردحساختاللمعاینهدر.است

؟کجاستضایعه.هستندسالمعمقیهایحسولیمی شود

سرویکالنخاعقدامیسندروم(الف

سرویکالنخاعخلفیسندروم(ب

سکوواردبراونسندروم(ج

سرویکالنخاعمرکزیسندروم(د
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در.استکردهمراجعهکمردرخنجریوشدیددردباساله56مرد
هایحسمعاینهدرکهاستشدهپاراپارزیدچارساعتچندعرض
وارتعاشحسولیهستندمختلپایینبهنافناحیهازحرارتودرد

هجملبیماراینخصوصدر.استنرمالتحتانیهایاندامموقعیت
؟استکدامدرست

.استنخاعیانفارکتبهمبتالبیمار(الف

.کردردبایدراسکوواردبراونسندروم(ب

.داشتنظردربایدرانخاعمرکزیضایعه(ج

.کردردبایدرانخاعیMS(د
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ودردازبیمار.استکردهمراجعهرفتنراهاختاللباساله68مردی
کسرفلمعاینهدر.استشاکیراستسمتدرباالخصگردنسفتی
ییزانوهایرفلکسولیآیدنمیدستبهسپستریوسپسبای

وگردندردمی کنداظهار.دارددوبلبابنسکیواستشدهتشدید
کدامنادرستجملهبیمارخصوصدر.می شودبدترزدنزورباشانه
؟است

.استگردنیMRIتشخیصروشبهترین(الف

.استجراحیقطعیدرمان(ب

.استاولیهتشخیصگردنی،اسپوندیلوتیکمیلوپاتی(ج

.شودردبایدگردنیMS(د
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تاللاخباداردنیزگوارشسیستمرویجراحیسابقهکهساله45زنی
ایهرفلکسرفتنبینازوهاپاوهادستدرپارستزی،رفتنراهدر

یخونکمبیمارخونآزمایشدر.استکردهمراجعهوضعیتوارتعاش
ولاتشخیص.داردطرفیوخلفیستوندرسیگنالتغییرMRIو

؟چیست

.شودردبایدMS(الف

B12ویتامینفقر(ب

.شودردبایدنخاعیتومور(ج

.شودردبایدHTLV.1میلوپاتی(د
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خواب و اختالالت وابسته: بیست و یکم فصل 



است؟کدامنادرستجمله"خواب"خصوصدر

.استNREMوREMحالت2دارایخواب(الف

.استمرحله4دارایNREMمرحله(ب

تا4ودقیقه ای100تا90هایسیکلصورتبهNREMوREMهایخواب(ج
.می شوندتکرارخوابدورهدربار6

زمانمدتبرتدریجبهودارندغلبه2NREMو1مراحلخواب،ابتدایدر(د
.می شودافزودهREMخواب

.استبالغینخوابدرصد80تاNREM،75خواب(ه

50حدود).استNREMدوممرحلهبهمتعلقخوابمرحلهمدتبیشترین(و
(خوابمدتدرصد
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است؟کدامدرستجمله

.استARASبیداری،مسئول(الف

شنقبیداریدرمی شودترشحهیپوتاالموسازکههیپوکرتینهورمون(ب
.استآلودگیخوابموجبآنکمبودودارد

آنکولینرژیکهاینورونوداردقرارپونزدرREMخواببهمربوطهسته(ج
.موثرندREMدر

هیپوتاالموسقدامقسمتدر((VLPOاپتیکپرهونترولترالهسته های(د
.هستندNREMخوابمسئول

.هستندصحیحفوقگزینه هایهمه(ه
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؟استکدامنادرستجمله«خواب»مورددر

تنظیمهیپوتاالموسسوپراکیاسماتیکهایهستهتوسطزیستیساعت(الف
.می شود

هیپرتانسیونودیابتالغری،موجبخوابازمدتطوالنیمحرومیت(ب
.می شود

.می یابدافزایشپاراسمپاتیکفعالیتNREMمرحلهدر(ج

رحلهمدرولیمی شودبیشترپاراسمپاتیکفعالیت،REMتونیکمرحلهدر(د
.می شودبیشترمتناوبطوربهسمپاتیکفعالیت،REMفازیک
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است؟کدامنادرستجملهخوابدر«فیزیولوژیکتغییرات»خصوصدر

.می یابدکاهشPO2وافزایشPCO2خواب،طیدر(الف

.می یابدافزایشخواباول3/1دررشدهورمونترشح(ب

.می یابدافزایشخواباولدقیقه90تا30درپروالکتینترشح(ج

.می یابندافزایشخوابدرTSHوکورتیزولترشح(د

NREMدربدنحرارتدرجهتنظیم.می یابدکاهشخوابدربدنحرارتدرجه(ه
.نمی دهدرخکنترلیچنینREMخوابطیدرامامی شود،کنترل

.می یابندکاهشREMوNREMدرقلبیبرون دهیوخونفشارقلب،ضربان(و

.می یابدکاهشNREMوREMدرقندواکسیژنمصرف(ز

.استREMدرقلبیانفارکتوسخطربیشترین(ح
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است؟کدامنادرستجمله"خواب"مورددر

.می شودتنظیمهموستازوسیرکادینعامل2باخوابیدن(الف

.می کندایجادراخواببهتمایلساعت24درزمانیمحدوده2درسیرکادین(ب

یبیدار ازبعدکهمعنیاینبه.استبیداریوخواببینتعادلهموستاز(ج
.می یابدافزایششدیدا  خواببهتمایلمدت،طوالنی

.استسیرکادینNREMوهموستازکنترلتحتREMخواب(د
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؟استکدامنادرستجمله"بی خوابیاختالل"خصوصدر

و(هفته3تا1)مدتکوتاه،(هفتهیکازکمتر)گذرادسته3بهخوابیبی(الف
.می شودتقسیم(هفته3ازبیش)مزمن

دیدهافراددرصد35تا10درکه.استخوابیبیخواب،اختاللشایع ترین(ب
.می شود

.می شودبیشترسنافزایشبابی خوابی،شیوع(ج

.استمردانازکمترزناندربی خوابی(د

بیشترکالکلیافراددروبیوهومطلقهزنانپایین،اقتصادیاجتماعیسطوحدر(ه
.است
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؟استکدامنادرستجمله"گذراخوابیبی"خصوصدر

یطمحدرتغییرمعنیبهکهاستاولشبتاثیرآنعلتشایع ترین(الف
.استخواب

Jet(ب Lagاستآنایجادعللاز.

.شوندنآباعثمی توانندلووتیروکسینواستروئیدهاتئوفپلین،مصرف(ج

.می شوددیدهبیشترزمینکرهغرببهشرقازسفردرگذرابی خوابی(د
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مکدانادرستجمله"روانپزشکیاختالالتوبی خوابی"خصوصدر
؟است

دیدهصبحاولیهساعاتدربیشتربی خوابیافسرده،وسالمندافراددر(الف
.می شود

.استرفتنخواببهدربیشتربی خوابیجوان،بالغیندر(ب

.استدنخوابیشروعدراشکالصورتبهبیشتربی خوابیاسکیزوفرنی،در(ج

.نداردارتباطیبیماریشدتبامعموال  خواباختاللشدتاسکیزوفرنی،در(د
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است؟کدامنادرستجمله"کوهبیماری"خصوصدر

بی خوابیمی کنند،صعودمترهزار4ازبیشارتفاعاتبهکهافرادیدر(الف

.می شودایجاد

ورطبهمی تواندولیمی شودبرطرفمدتیازبعداغلببی خوابی،این(ب
.بماندباقینیزثابت

.می دهدرختنفسیآلکالوزوهیپوکاپنهعلتبه(ج

.استکلونازپامپاییندوزآندرمانبهترین(د
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؟استکدامنادرستجمله"نارکولپسی"خصوصدر

کهزروطولدرخوابکنترلقابلغیرحمالتازاستعبارتنارکولپسی(الف

.می شودنامناسبموقعیت هایدرفردخوابیدنبهمنجر

.استاورکسینیاهیپوکرتیننورترانسمیتردراختالل(ب

.استسال60تا40سنیندرشیوعحداکثر(ج

.استیکسانمردوزندرشیوع(د

.می شوددیدهنیزکاتاپلکسیسالچندازبعدبیماراندرصد70در(ه
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؟استکدامدرستجمله"نارکولپسیبالینیعالئم"خصوصدر
رصدددهدرخوابموقعتوهموخوابفلجکاتاپلکسی،نارکولپسی،عالمتچهار(الف

.باشندداشتهوجودهمبامی توانندبیماران

.دمی کنسرحالیوشادابیاحساسفرددقیقه،چندینبرایخوابازبعداغلب(ب

.نمایندفروکشاستممکنگاهیولیدارندوجودعمرطولدرحمالت(ج

تنفس،ومچشجزبهارادیعضالتتونناگهانیرفتنبینازباکاتاپلکسی،حمالت(د
.استهمراه

یاوبخواابتدایدرکند،درگیررااندامیکحتییاوطرفهیکمی تواندخوابفلج(ه
.می دهدرخخواب،ازشدنبیداروقتدر

.شونددیدهاستممکنوستیبوالروشنواییگاهیوبیناییتوهمات(و
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؟جمله نادرست کدام است" کاتاپلکسی"در خصوص 

.  حمالت کاتاپلکسی ممکن است عضالت تنفسی و یا چشم را نیز درگیر کنند( الف

.  درصد موارد یک عامل شروع کننده خنده و یا عصبانیت شدید نیز وجود دارد95در ( ب

.  در طی حمالت، هوشیاری کامال  حفظ می شود( ج

.  در طی حمله، ممکن است پرش عضالنی نیز دیده شود( د

.  در طی حمالت رخ می دهد DTRاز بین رفتن ( ه

.  از بین می روند Hو  Fرفلکس های ( و

.  درصد بیماران نارکولپسی، کاتاپلکسی نیز دیده می شود100تا 60در ( ز

.  اغلب چند ماه پس از شروع نارکولپسی رخ می دهد ولی گاها  می تواند عالمت آغازین نیز باشد( ح

.  در ابتدا حمالت کاتاپلکسی زیاد است ولی به تدریج کاهش می یابد و در سنین پیری از بین می رود( ط

.  استاتوس کاتاپلکسی بیشتر بعد از قطع ضد افسردگی های سه حلقه ای رخ می دهد( ی
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یآلودگخواباز.استکردهمراجعهخوابکلینیکبهساله48مردی

زنیروزانهچرتهرازبعدمی کنداظهارواستشاکیروزطیدرشدید

؟چیستاولتشخیص.داردمفرطخستگیوآلودگیخوابکماکان

نارکولپسی(الف

ایدیوپاتیکخوابیپر(ب

OSAS(ج

خوابفلج(د
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؟استکدامدرستجمله"خوابآپنهسندروم"خصوصدر

.می شودتقسیممخلوطوانسدادیمرکزی،نوع3به(الف

.استروزانهپرخوابیعلتشایع ترین،((OSASانسدادیخوابآپنه(ب

تا3)گذرابیدارشدنباعثلذاوشدهخوناکسیژناشباعکاهشباعثآپنه(ج
.می شودEEGدرآلفاریتمزمانهمو(ثانیه14

درمانازبعدواستدرصد40حدوددرOSASدرخونپرفشاریشیوع(د
OSASنمی شودبهترخونپرفشارینیز.

.داردوجودقلبیومغزیسکتهوOSASدرکردنخرخربینقویارتباط(و
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دن ساله ای با حرکات اضافی در پاها در وقت نشستن و یا دراز کشی51خانم 
ر این حرکات به میزانی است که بیمار قادر به مقاومت د. مراجعه کرده است

هار ضمنا  بیمار اظ. برابر آن ها نیست و حتی باعث اختالل در خواب می شود
نیز روی  (PLMS)می کند که در حین خواب، حرکات دوره ای در اندام ها 

در مورد این بیماری کدام جمله نادرست است؟ . می دهد

(RLS(. سندروم پای بی قرار دارد( الف

.  می دهندرخ NREMحرکات اضافی معموال در مرحله ( ب

.  گاهی حرکات مشابهی در دست ها نیز رخ می دهد( ج

.  بین می رونداز PLMSحرکاتبا خواب، ( د

.پرش خواب در این بیمار باید رد شود( ه
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است؟کدامنادرستجمله

ازپامتمیادیازپاممثلهابنزودیازپینپاییندوزخواب،دررفتنراهدرمانجهت(الف
.استمفید

یشافزابامعموال  واستبدخیموطبیعیغیرکودکاندرخوابوحشتاختالل(ب
.می شودبدترسن

. دهدمیرخثانیهچندبرایخوابدرابتدادرکهاستطبیعییافته ایخوابپرش(ج

ندچبرایکهاستخوابحیندردردناکناگهانیانقباضیکشبانهپایکرامپ(د
.می شودمشاهدهنرمالافراددرومی کشدطولدقیقهتاثانیه

می شودتجربهکودکانازنیمیازبیشدر.می دهدرخREMمرحلهدرشبانهکابوس(ه
.استطبیعیمعموال  و

.می دهدرخREMوNREMفازدوویکمرحلهدرقروچهدندان(د
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تنادرسجمله«کاتاپلکسی-نارکولپسیسندروم»درمانخصوصدر

؟استکدام

armodafinilوmodafinilداروهایخواب،حمالتبرایدرمانترینمتداول(الف
.هستند

.کرداستفاده(ریتالین)فنیدیتمتیلازمی توانپاسخ،عدمصورتدر(ب

برایسروتونین،جذببازمهارکننده هایوایحلقهسهافسردگی هایضد(ج
.دارندکاربردکاتاپلکسیدرمان

sodiumدارویاخیرا  (د oxybateاستگرفتهتائیدیهنارکولپسیدرمانبرای.
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نادرستجمله((OSAS"انسدادیتنفسیوقفهسندروم"خصوصدر

است؟کدام

وSSRIپروژسترون،مدروکسیپروتریپتیلین،ازمی توانخفیفموارددر(الف

.کرداستفادهنازالکورتیکواستروئید

.استOSAS،CPAPانتخابیدرمان(ب

.کرداستفادهmodafinilازمی توانبعضا(ج

.نداردجایگاهیاصال  جراحی(د
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است؟کدامنادرستجمله"هاخوابیبی"درماندر

آگونیست هایدرمانمناسب ترینمدت،کوتاهوحادبی خوابی هایدر(الف

.تاسمالتونینگیرندهآگونیست هایوزولپیدممثلبنزودیازپین هاگیرنده

هفته4حداکثرتاشبچندتنهابایدگذراوحادبی خوابی هایبرایداروها(ب

.شونداستفاده

ایبی خوابی هدرماندومخطدرتمازپاممثلمتوسطاثربابنزودیازپین های(ج

.دارندقرارگذراوحاد

مخدرداروهایازدقیقومدتکوتاهاستفادهمزمن،هایبی خوابیدرمان(د

.است
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دوره ایحرکاتسندروم"و"بی قرارپایسندروم"درمانخصوصدر
است؟کدامنادرستجمله"پاها

.می کنیماستفادهداروییغیرروش هایازخفیفموارددر(الف

دشوپرهیزبایدهانورولپتیکهیستامین ها،آنتی،SSRIوTCAداروهایاز(ب
.می کنندتشدیدراRLSچون

یاPramipexoleمثلدوپامینآگونیست هایشاملشدیدموارددرمان(ج
Ropiniroleمی شوندمصرفخواب،ازقبلساعت2تایککهاست.

یداسباهمراهسولفاتفروسازمی توانسرم،آهنسطحبودنکمبهتوجهبا(د
.کرداستفادهاسکوربیک

.ندارندکاربردیاپیات هاوبنزودیازپین هاگاباپنتین،(ه
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؟استکدامدرستجمله"پاراسومنیاانواع"درماندر

.ندارندخاصدرمانبهنیازموارداکثردر(الف

برای(کلونازپام)بنزودیازپین هاکمدوزیاوTCAازمی توانشدیدموارددر(ب
.کرداستفادهکوتاهیمدت

.کردادهاستفماسترعضلهدربوتولینیومتوکسینازمی توانقروچهدنداندر(ج

.هستندصحیحهمه(د
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اختالالت وابسته به مواد : بیست و دومفصل 



است؟کدامنادرستجمله"اتانولبامسمومیت"خصوصدر

کنممالکلکممقدارخوردنازبعدحتیاتانول،پاتولوژیکمسمومیت(الف
.یابندمیخاتمهخواب،باحمالتوشودایجاداست

وداردشدیدهوشیاریافتمسمومیت،دورهدرفردالکلی،خاموشیدر(ب
.داردفراموشیآمده،پیشحوادثبهنسبت

ولوکزگسدیم،براساسشدهمحاسبهمقدارازبیشسرم،اسمواللیتهاگر(ج
.کردشکاتانولحدازبیشمصرفبهبایدباشد،سرماوره

.ندارداثریاتانولمسمومیتدرمعموال  معدی،الواژ(د
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اتانولمسمومیتدر"دیالیزپریتونئالوهمودیالیز"کاربردموارد
چیست؟

لیتردسیدرگرممیلی600ازبیشخونیغلظت(الف

شدیداسیدوز(ب

دیالیزقابلداروهایسایروگلیکولاتیلنمتانول،همزمانمصرف(ج

شدیدمسمومیتدچارکودکاندر(د

فوقمواردهمه(ه
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چیست؟"کورساکوف-ورنیکهسندروم"خصوصدرنادرستجمله

.می شونددیدههمبافوقسندروم2هرمعموال  (الف

.می شوددیدهبیشترسال70تا30سنیندرومذکرجنسدر(ب

.استمنتالاختاللوآتاکسیچشمی،اختالالتشاملورنیکهتریاد(ج

.استهمراهایذخیرهحافظهدراختاللباکورساکوفسندروم(د

.می شوندایجادB6ویتامینکمبودبعلتسندروم2هر(هـ
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؟استکدامنادرستجمله"کورساکوفسندروم"خصوصدر

حافظهدراختاللولییابندمیبهبودورنیکهتریادتیامین،تجویزازپس(الف
.(کورساکوفسندروم)می یابدادامهتنهاایذخیره

دآنتروگراحافظهدرنقصصورتبهعمدتا  ایذخیرهحافظهدراختالل(ب
.است

.می شوددیدهنیزگراییافسانه(ج

.نداردآگاهیخودحافظهاختاللبهنسبتبیمار(د
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مکدانادرستجمله"کورساکوف-ورنیکهسندرومدرمان"خصوصدر
است؟

(عضالنییاوریدی)استتیامیندرمانتریناساسی(الف

.داردوجودالکلیکبیماراندرگوارشطریقازتیامینجذبدراختالل(ب

.می شوددادهنیزمنیزیم(ج

.می شوندبرطرفهفتهیکعرضدرچشمیاختالالت(د

.اندممیباقیکورساکوفآمنزیشکلبهحافظهاختاللموارد،درصد80در(ه

.می یابدبهبودبیمارانمواردهمهدرتقریبا  آتاکسی(و
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نادرستجمله"الکلیکبیمارانایمخچهدژنرسانس"خصوصدر
است؟کدام

تاسممکنکورساکوف-ورنیکهسندروموجودبدونمخچهدژنرسانس(الف
.دهدرخ

.استرفتنراهدراختاللوتنهتعادلعدمباعموما  آتاکسی(ب

.می شوددیدهکمترفوقانیهایاندامآتاکسی(ج

.می شوددیدهشایعیبطورنیستاگموسوآرتریدیس(د
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؟استکدامنادرستجمله"الکلینوروپاتیپلی"خصوصدر

.استسیمتریکودیستالحرکتی-حسیعمدتا  (الف

بهیعضالنکرامپهمراهبههااندامدیستالدرپارستزیوسوزشیدردبا(ب
.استپاهاساقدرخصوص

.تاسیافتهشایع ترینآشیلرفتنبینازوحرارتودردحسدراختالل(ج

دهدینیزمدفوعیوادراریاختیاریبیصورتبهاتونوماختاللبعضا  (د
.می شود
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است؟کدامنادرستجمله"الکلیآمبلیوپی"خصوصدر

.ودمی شایجادهاهفتهتاروزچندینعرضدرکهاستبیناییاختالل(الف

مپورالتنیمهپریدگیرنگباکهمی دهدسنتروسکالیامرکزیاسکوتوم(ب
.استهمراهبیناییدیسک

.می شودکاملکوریبهمنجرمعموال  (ج

.استبیمارتغذیهوضعیتبهبودشاملدرمان(د
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تآزمایشادراستشدهآوردهاورژانسبهتشنجباالکلیکبیماری
=Naروتین بهوتصحیحساعت10عرضدرخونسدیم.است115
عالئمهمراهبهپلژیکوادریدچاربعد،روزبیمار.می رسد145مقدار
چهدچاربیمار.می شودهوشیاریسطحاختالالتوبولبارکاذبفلج

؟استشدهوضعیتی

بیگنامی-مارکیافاوابیماری(الف

.استزدهبهم((CPMپونزمرکزیمیلینولیز(ب

.استزدهبهممخچهانفارکت(ج

.استدادهرخالکلیحادمسمومیت(د
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شدهعضالنیضعفوعضالنیگذاریدردهایدچارالکلیک،بیمار
شدیدعضالنیدرد.می دهدنشانبرابری5افزایشسرمCPK.است
دچاربیمارمی شود،یافتمیوپاتیهاییافتهEDXدرونداردوجود
است؟شدهحالتیچه

کلینیکالسابمیوپاتی(الف

مزمنمیوپاتی(ب

حادرابدومیولیز(ج

الکلینوروپاتیپلی(د
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است؟کدامنادرستجمله"الکلازمحرومیتسندروم"خصوصدر

عصبیمسیستتحریکصورتبهعمدتا  الکل،ازمحرومیتسندرومعالئم(الف
.استمرکزی

Rumیاتشنج(ب fitروز2تا1درموارددرصد90درکهاستشایعیپدیده
.می دهدرخالکلترکازبعد

.هستندشنواییشکلبهعمدتا  توهمات(ج

. شودمیبیشترنیزترمنسدلیریومبروزاحتمالتشنج،دادرخمحضبه(د
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نادرست؟جمله"الکلازمحرومیتسندرومدرمان"خصوصدر

.استضروریالکترولیتوآباصالح(الف

.شودشروعسریعا  قندیسرمبایدهیپوگلیسمی،اصالحجهت(ب

هبباید(پونزمرکزیمیلینولیز)CPMبروزاحتمالبعلتهیپوناترمی،اصالح(ج
.بگیردصورتآهستگی

بهترکهباشدنیازمایعلیتر5تاروزانهاستممکنمفرط،تعریقدلیلبه(د
.باشدسالیننرمالسرمشکلبهآنلیتر2تا5/1حداقلاست
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است؟کدامدرستجمله("مخدر)افیونیمواددرمان"خصوصدر

.می شودتوصیهنالوکسانتجویزتنفسی،دپرسیوندر(الف

.استمفیدمعدیالواژباشد،شدهاستفادهخوراکیاپیوماگر(ب

.نموداستفادهکلونیدینگاها  ومتادونازتوانمیزداییسموترکجهت(ج

فوقمواردهمه(د
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است؟کدامنادرستجملهکدام،"کوکائینمصرف"درخصوص

رناکخطوآناستنشاقیفرمکوکائین،فرمخطرترینکموترینرایج(الف
.استوریدیروشترین

کائینکو مصرفدرمغزیسکتهنوعشایع ترینمغز،ایسکمیکانفارکت(ب
.است

.استهالوپریدولکوکائین،ازبعدپسیکوزحالتدرمانبهترین(ج

ومی دهدتشنجآنمصرفسوءکهاستایمادهشایع ترینکوکائین(د
.استتوئینفنیآندرمان
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