


Rapid نوزادان



در شرح .نوزادی ترم حاصل زایمان طبیعی بالفاصله بعد از تولد ویزیت می گردد
ک، به نوزاد سیانوتی. حال وی، مادر بیمار در حاملگی معتاد به تریاک بوده است

؟کدام استاولین اقدام مناسب درمانی . نظر می رسد

گرم کردن و تمیز کردن راه های هوایی( الف

PPVاستفاده از ( ب

استفاده از نالوکسان وریدی( ج

نازالCPAPاستفاده از ( د
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اد بطور از موارد ذیل در نوزکدام یک بالفاصله بعد از تولد یک نوزاد ترم، بررسی 
اولیه در اولویت نمی باشد؟

وضعیت گریه نوزاد( 1

تون عضالنی نوزاد( ب

ترم یا نارس بودن نوزاد( ج

رنگ پوست نوزاد( د
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در دقاای  اولیاه تولاد معایناه . می باشدآپگارنوزادی ترم در بدو تولد دارای 
بند ناف یاک اسایدوز متابولیاک سااده را ABGنوزاد در حد طبیعی است ولی 

ر به نظر شما مصرف کدام ماده در طی حاملگی در ماادر بیتات. مطرح می نماید
مطرح می باشد؟

سفالکسین خوراکی( الف

استازوالمید خوراکی( ب

سولفات منیزیم تزریقی( ج

آمیو دارون خوراکی( د
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در روز دوم تولاد . با آپگار مناسب متولاد می گارددنوزادی ترم حاصل زایمان 
علی رغم حال عماومی واوو و معایناه طبیعای و رفلای ناای ناوزادی نرماال، 

در آزمایتاا  اولیاه . تعدادی پتتی روی پوست تنه و اندام نا ظاانر می گاردد
وااوندر محاادوده طبیعاای و پالکاات P.T.Tو P.Tو PBSانجااام شااده، 
درماان . مادر در طی حاملگی طبیعی بوده اساتCBC. می شودگزارش 
کدام است؟مناسب نوزاد 

تجویز پالسمای تازه منجمد( الف

وریدیKتجویز ویتامین ( ب

تجویز پالکت مادری شسته شده( ج

نیاز به درمان ندارد( د
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د از مادری با سابقه دیابت حاملگی بطور واژینال متولاkg4نوزادی با وزن تولد 
پ در معاینه، حرکا  اندام تحتانی نرمال ولی اندام فوقانی سامت  ا. می گردد

ظار انت. کاماًل بی حرکت بوده و رفلای مورد و گراسپ در نمان طرف وجود ندارد
از موارد ذیل در معاینه نوزاد بیتتر وجود دارد؟کدام یک وجود 

میدریاز یکطرفه( الف

ِاونتراسیون دیافراگم( ب

فلج یکطرفه عضالت صورت( ج

پتوز یکطرفه( د
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روزه به علت انساداد گوارشای و عادم دفاو ماونیاوم در ب ا  3نوزادی ترم 
وی دو در سونوگرافی شامی انجام شاده  دیسازالزی کلیا. نوزادان بستری است

تظاار بنظر شما در آزمایتا  غربالگری انجام شده، ان. طرفه گزارش گردیده است
از موارد ذیل را در وون پاشنه پای نوزاد دارید؟کدام یک باال بودن 

تریپسینوژن( الف

کراتینین فسفوکیناز( ب

هیدروکسی پروژسترون17( ج

تیروزین( د
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شدید از بدو تولد تحت تهویه RDSنفته حاملگی با تت یص 29نوزادی نارس 
ه و در روز سوم تولد ناگهان نوزاد د اار رناپ پریادگی و آبنا. ماانیای قرار دارد

جاام در آزمایتاا  ان. تتنج تونیک اندام نا گتته و نبض نا ضاعی  می گردناد
ا کادام به نظر شام. شده برای بیمار اسیدوز متابولیک واضح جلب نظر می نماید

فاکتور وطر در ذیل بیتتر در اتیولوژی حالت فوق دویل می باشد؟

پایین سرمیPCO2( الف

تجویز کلسیم وریدی( ب

تهویه مکانیکی( ج

اختالل انعقادی( د
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نوزادی ترم در ب ا  اورژانای باا ظاانر بیمارگوناه و کااماًل بی حاال ویزیات 
حات باتوجه به عدم وجود تنفی وودبه وودی و برادیااردی، ساریعًا ت. می گردد

در آزمایتا  فوری انجام شده، قند واون پاانین و. اقداما  احیاء قرار می گیرد
تی قبل از انجام احیااء، متوجاه رناپ صاور. اسیدوز متابولیک جلب نظر می کند

احتمال ایجاد کادام عارضاه در . پوست و سردی تنه و اندام نا در وی می گردید
وی در حال حاضر متحمل تر می باشد؟

خونریزی مغزی( الف

خونریزی ریوی( ب

خونریزی آدرنال( ج

خونریزی گوارشی( د
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نفته حااملگی جهات 27بهترین زمان معاینه  تم پزشای در یک نوزاد نارس 
بررسی و تینوپاتی نارسی،  ند نفته بعد از تولد می باشد؟

هفته3( الف

هفته4( ب

هفته5( ج

هفته7( د
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: آنسفالوپاتي نيزوكسيك ايسكميك



در سااعت . نوزادی ترم با آپگار ویلی پانین در بدو تولد بطور واژینال متولد گتته اسات
رار می گیرد کاه اولیه تولد، نوزاد به تدریج د ار تاکی پنه و دلیسترس تنفسی پیترونده ق

، علی رغم انتقال به ب   مراقبت نای ویاهه ناوزادان و تحات درماان باتهویاه مااانیای
عای، صادای در معاینه قفسه سینه به نظر ناتاه غیرطبی. نمچنان بیمار سیانوزه می باشد

اماًل طبیعای در گرافی قفسه صدری، سایز قلب و پارانتیم ریه کا. دوم قلبی بلند می باشد
به نظر کدام درمان در بهبود وضعیت وی تأثیری ندارد؟. است

اصالح اسیدوز( الف

تجویز سورفاکتانت( ب

تجویز اکسید نیتریک استنشاقی( ج

تجویز دوپامین وریدی( د
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ان نوزادی دو ساعته ترم حاصل زایمان واژینال با آپگاار پاانين در ب ا  ناوزاد
اای نوزاد در معاینه کاماًل شل بوده و رفلای نای وتری و رفل. ویزیت می گردد
کدام یافته با وضعیت نوزاد تناسب بیتتری دارد؟. مورو وجود ندارد

میوز مردمک ها( الف

ایجاد تشنج نوزادی( ب

رفلکس نوری ضعیف( ج

امواج کم ولتاژ در نوار مغزی( د
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:مستقیمنیزربیلیروبینمیعلل 

تغذیه وریدی•
Torchو سایر عفونتهای CMVعفونت با •
همولیزغلیظ شده ناشی از صفرایسندرم •
هپاتیت نوزادی•
عفونت•
بیماریهای متابولیک•
فیبروز کیستیک•
مجاری صفراویاترزی•
تریپسینانتییک الفاکمبود •
کلدوککیست •



ک نوزادی در اتاق زایمان بعد از انجام اقداما  اولیه احیاء و تهویه با بپ و ماس
. ددارد و پوست وی ننوز سایانوز، می باشاثانیه، ضربان قلب 30به مد  

کدام است؟اقدام مناسب بعدی 

شروع ماساژ قلبی در کنار تهویه( الف

نازلCPAPاستفاده از ( ب

انتوباسیون فوری( ج

اصالح اقدامات تهویه و ادامه تهویه( د

 
min

65
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یر وارمر نفته حاملگی آغتته به ماونیوم غلیظ متولد شده، و سریو ز 42نوزادی 
ته و تون عضالنی نوزاد مناسب و گریه فعاال داشا. قرار گرفته و وتک می گردد

کدام است؟اقدام مناسب . می باشدضربان قلب وی 

ساکشن دهان و بینی با کاتتر( الف

انتوباسیون فوری( ب

تهویه بابگ و ماسک( ج

NCPAPاستفاده از ( د

 
min

105
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حتقان نوزادی ترم بطور واژینال متولد گتته و درنفته دوم تولد، د ار کیموز و ا
حاال عماومی ناوزاد واوو و رفلای ناای . و ترشح دو طرفه  تم نا می گردد

ول نای تت یص اتیولوژی بیماری با رنپ آمیزی گیمسا سال. نوزادی نرمال است
در صور  عدم درماان، احتماال ایجااد کادام عارضاه . ملتحمه داده شده است

بیتتر وجود دارد؟

پنومونی تبدار( الف

ویزینگ منتشر( ب

پرهوایی ریه ها( ج

درگیری قرنیه چشم ها( د
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Total Bilروزه باه علات نیزربیلای روبینمای باا 8نوزادی تارم  = 17mg/dLو
Hb = 17g/dLدریجًا از فردای فوتوتراپی بیماار تا. تحت فوتوتراپی قرار می گیرد

م کاداتتا یص محتمال . دد ار مدفوع شل و رنپ پوست واکستری می گردد
است؟

پیروپویکیلو سیتوز ارثی( الف

کمبود آنزیم پیرو وات کیناز( ب

زردی شیر مادر( ج

کمبود آلفا یک آنتی تریپسین( د
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زی نوزادی ترم حاصل زایمان واژینال با آپگار مناسب در روز اول عمر د ار وونری
در شرح حال ماادری، ساابقه مصارف فنای تاونین در اواوار . بند ناف می گردد

انجاام شاده ناتاه CBCدر شارح حاال پریناتاال و . حاملگی مثبت بوده است
ل در از اوتالال  ذیاکدام یک به نظر شما احتمال وجود . غیرطبیعی وجود ندارد
وی بیتتر می باشد؟

PIVKAافزایش ( الف

طوالنی T.T( ب

طوالنیB.T( ج

طوالنیP.T.Tنرمال ولی P.T( د
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ارآپگنفته از مادری با سابقه دیابت بارداری که با 37در نوزادی باسن حاملگی 
رای بطور واژینال متولد شده، حداکثر زمان جهت شروع نیزوترمی درمانی ب

کدام است؟پیتگیری از عوارض نیزوکسیک ایسامیک 

ساعت بعد از تولد2( الف

ساعت بعد از تولد6( ب

روز بعد از تولد2( ج

روز بعد از تولد3( د

 

7
4
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ج د ار روزه بدون سابقه متاال  پریناتال که از روز قبل بتدری15در نوزادی ترم 
گااردی تا کی پنه و عدم تحمل ووراکی بدون سیانوز شده و در معاینه د ار تاکی

تاتر از اتیولوژی نای ذیال را بیکدام یک و ریتم گالوپ و نزاتومگالی می باشد، 
مطرح می نمایند؟

جابجایی عروق بزرگ( الف

نقص دیواره بین بطنی( ب

کوآرکتاسیون آئورت( ج

نقص دیواره بین دهلیزی( د

18



ماادر . در ب   ناوزادان بساتری اساتIUGRنوزادی در بدو تولد با تت یص 
رح در ش. سابقه نیزرتانسیون مزمن و مصرف سیگار در حاملگی اویر را می دند

ود حال پره ناتال، سابقه مصرف ایندرال ووراکی و فنای تاونین و وارفاارین وجا
یال به نظر شما کدام اتیولوژی در ایجاد وضاعیت ناوزاد کمتار دو. داشته است
بوده است؟

مصرف وارفارین( الف

مصرف فنی توئین( ب

مصرف سیگار( ج

مصرف ایندرال( د
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نفته حاملگی و با ساابقه پاره 38از یافته نای ذیل در معاینه نوزادی کدام یک 
گرم بیتتر با شرایط وی 1600اکالمزسی در مادر در اواور حاملگی و با وزن تولد 

تناسب دارد؟

فونتانل قدامی پهن( الف

شکم برجسته( ب

میکروسفالی( ج

کبد و طحال بزرگ( د
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در وااانم بااارداری بااا نیزرتانساایون حاااملگی و آنماای و رتیاولوساایتوز و 
تالال  از اواکدام یک ترومبوسیتوپنی و افزای  آنزیم نای کبدی، احتمال وجود 

ذیل در جنین وی بیتتر می باشد؟

بیماری مادرزادی قلبی( الف

اختالل اکسیداسیون اسیدهای چرب( ب

شریان نافی منفرد( ج

انسداد مادرزادی دستگاه گوارش( د
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رژانی روزه را بعلت بیقراری و تب و تاکی پنه و اسهال و استفراغ به او5نوزادی 
ه در معاینا. نوزاد حاصل زایمان طبیعی با آپگاار مناساب باوده اسات. آورده اند

. دلرزش واضح و گریه شدید وجود دارد و رفلای نای نوزادی طبیعای می باشان
عد ب. در بررسی نای آزمایتگانی انجام شده عالنمی به نفو عفونت وجود ندارد

از تجویز آنتی بیوتیک وریدی، کدام درمان مناسبتر می باشد؟

فنوباربیتال وریدی( الف

مورفین خوراکی( ب

فنی توئين وریدی( ج

تجویز داروی ضد تیروئيد( د
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و نوزادی ترم بعد از زایمان واژینال، با اقداما  اولیه گرم کردن و وتاک کاردن
لابقتحریک پوستی، گریه فعال داشته و سایانوز وی برطارف شاده و ضاربان 

ده ای کمی رتراکسیون عضال  بین دنوی        و ، ولی تعداد تنفی دارد
کدام است؟اقدام مناسب بعدی . متانده می گردد

CPAPساکشن دهان و بینی و استفاده از ( الف

گرم کردن و تحریک پوستی مجدد( ب

استفاده فوری از آمبوبگ و ماسک( ج

استفاده از نالوکسان وریدی( د

 
min

110 
min

65
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گرم باا آپگاار مناساب 2600نفته بارداری بطور واژینال با وزن تولد 38نوزادی 
ی و در شرح حال پریناتال، حاملگی اویر در اوایل بطاور دوقلاون. متولد می گردد

احتماال وجاود . مونوکوریونی بوده که قل اول در داول رحم فو  نموده اسات
از اوتالال  ذیل در وی بیتتر می باشد؟کدام یک 

کیست کلیوی( الف

آترزی روده( ب

آنومالی مادرزادی قلبی( ج

نقایص بسته شدن لوله عصبی( د
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ی پناه و نوزادی ترم با سابقه آپگار پانین بدو تولد، بعلت شروع تدریجی تاا کا
. تتحت ونتیالسیون ماانیای قرار گرفته اساNICUسیانوز پیترونده در ب   

ی انجام در کوگاردیوگراف. در گرافی قفسه صدری، پارانتیم ریه نا نرمال می باشند
ال احتما. شده، آناتومی قلب طبیعی بوده ولی شنت راست به  پ وجاود دارد

از عوارض ذیل در این نوزاد کمتر می باشد؟کدام یک ایجاد 

آنفارکتوس میوکارد( الف

آمبولی ریوی( ب

نارسایی قلب( ج

ترومبوسیتوز( د
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نوزادی ترم در بادو تولاد بعاد از انجاام اقاداما  اولیاه احیااء، نناوز تانفی 
در معاینه صدای قلب در طرف راست سمو می گاردد و شاام. وودب ودی ندارد
علای اقادام مناساب ف. مادر بیمار معتاد به ُاپیوم می باشاد. نوزاد فرورفته است

کدام است؟

تهویه با بگ و ماسک اکسیژن( الف

لوله گذاری داخل نای( ب

تجویز نالوکسان وریدی( ج

تهویه با بگ و ماسک در کنار ماساژ قلبی( د
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باا غلظات CPAPنوزاید نارس یک روزه بعلت دسترس تنفسی، تحت درمان با 
در بررسی وضعیت اساید و بااز، فتاار . می باشدcmH2O6٪ و فتار 50اکسیهن 

م کاداضریب اکسیهناسایون وی . اندازه گیری شده استmmHg50اکسیهن وی 
است؟

1( الف

6( ب

10( ج

12( د
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ل تولد، در معاینه در ساعت او. بطور واژینال متولد گتتهنوزادی ترم با آپگار 
داشاته اسات و در روز دوم PPVنیزوتونی و آپنه نای گهگانی نیازمند انجاام 

سااده تولد، د ار اتساع شامی و عدم دفو مالونیوم گتاته کاه در رادیاوگرافی
. انجام شده شامی، انسداد قسامت دیساتال روده ناا را مطارح نماوده اسات

از ماوارد ذیال را در اتیولاوژیکدام یک باتوجه به دریافت دارو در حین بارداری، 
عالنم فوق دویل تر می دانید؟

نارکوتیک( الف

سولفات منیزیم( ب

ایندومتاسین( ج

بنزودیازپین( د

28
 

8
6



و آپگاار مناساب را جهات معایناه باه NVDروزه نزدیک تارم حاصال زایماان 4نوزادی 
بادون ساوفل و PR= گرم بوده و در سمو قلب 1900وزن تولد . درمانگاه آورده اند

cm34دور سر . زیر لبه وند لمی گتته و نوزاد پلتوریک بنظر می رسدcm3کبد و طحال 
تاا  در آزمای. رفلای نای نوزادی طبیعای اسات. و سو ور کرونال کاماًل بسته می باشد

کدام تست انجام. انجام شده، ترومبوسیتوپنی وفی  و نیزوگلیسمی جلب نظر می نماید
به تت یص اتیولوژی عالنم بیمار کمک بیتتری می نماید؟

FT4( الف – TSH

Torchسرولوژی ( ب

سونوگرافی مغز( ج

انجام کاریوتیپ( د

 
min

180
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:  نيزرتيرونيدي نوزادي
:IUGRبعد از تولد h48-12شروع عالئم نوزادي در عرض 

گواتر 
اگزوفتالمي

خيرگي
کرانيوسينوستوز

نارسائي قلبي
تاكيكاردي

آريتمي
هيپرتانسيون
هيپوگليسمي

ترومبوسيتوپني
هپاتواسپلنومگالي



: درمان
PTU قطره يد، ايندرال و بهبودي خودبخودي تا ،mo4-2



ی پنه نفته حاملگی حاصل زایمان واژینال با آپگار مناسب بعلت تاک39نوزادی 
وان از اتیولوژیهای ذیل بعنکدام یک . بستری استNICUو دیسترس تنفسی در 

عامل دلیسترس تنفسی در وی کمتر مطرح می باشد؟

عفونت زودرس( الف

هیپوپالزی ریوی( ب

هیپرتانسیون ریوی اولیه نوزاد( ج

ارتیروبالستوز جنینی( د
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قلب و ریه



Barkingپسری سه مانه را بعلت دم صدا بای فازیک و حمال  مارر سرفه نای 
کادام . دعالنم بیمار با تجویز دگزامتاازون بهباودی نسابی دار. بستری نموده اند

اقدام تت یصی راجو می باشد؟

الرنگوسکوپی مستقیم( الف

از وفاگوگرام( ب

شواهد بالینی کافی است( ج

گرافی رخ و نیمرخ گردن( د

1



ت نوزادی ترم دو روزه را با سیانوز واضح و تاکی پنه وفیا  در اورژانای ویزیا
در معاینه رفلای نای نوزادی قابال قباول اسات و ساوفل واضاحی. می نمایند

و RVHانجاام شاده EKGدر . درسمو قلب وجود ندارد و نبض نا طبیعی است
انحراف محور به سمت راست وجود داشته و در گرافی قفسه صادری، افازای 

دام کدرمان مناسب اولیه . عروقی ریوی و کاردیومگالی وفی  متانده می گردد
است؟

استفاده از دیورتیک( الف

E1انفوزیون پروستاگالندین ( ب

ACE.Iاستفاده از ( ج

استفاده از دوپامین با دوز کم( د

2



تدید سرفه ساله مورد شناوته شده بیماری فیبروز کیستیک به دنبال ت10پسری 
پراکناده در معاینه، کراکلهاای. و دیسترس تنفسی در ب   بستری گتته است

در باتوجه به شایعترین جرم نای مساوول، کادام. در سراسر ریه نا سمو می گردد
مان را مناسبتر می دانید؟

آزیترومایسین خوراکی( الف

سفوتاکسیم وریدی+ آمپی سیلین ( ب

سفتازیدیم وریدی+ وانکو مایسین ( ج

توبرامایسین استنشاقی( د

3



ی جنااق ساله را به علت دفرمیتی شدید قفسه صدری بصور  فرورفتگ9کودکی 
. والدین از عدم تحمال ورزش سانگین در وی شااایت دارناد. نزد شما آورده اند

از عوارض ذیل دروی کمتر می باشد؟کدام یک بنظر شما احتمال وجود 

کاهش حجمهای ریوی( الف

طوالنیOTسندرم ( ب

کاهش برون ده قلبی( ج

بیماری انسدادی ریوی( د

4



در معایناه وضاعیت . بساتری اسات PICUکودکی به دنبال ترومال باه سار در 
. ی اساتتنفسی وی بصور  تنفی نای عمی  و سریو و بدنبال آن آپنه ناگهاان

این وضعیت معرف کدام الگوی تنفسی می باشد؟

Biot( الف

Apneustic( ب

Agonal( ج

Kussmaul( د

5



تيروزينمي  :
  تيروزينمي تيپI  :
 بیماري شديد كبدي
RTA
كارسينوم هپاتو سلولز
تشخيص بیماري با اندازه گيري سوكسينيل استون در ادرار خواهد بود.
 درمان
 آنزيمNTBC
 رعايت يك رژيم با فنيل آالنين و تيروزين كم
 تيپ دو و سه تيروزينمي:
سوكسينيل استون توليد نمي گردد  .
 عالئم بصورت هيپركراتوز كف دست و پا و كراتيت
 تيپعدم درمان مناسب درII وعملكردخفيفشناختياست با اختالل ممكن

.همراه باشداجرائي

متابولیک



حا  در استفاده از فیزیوتراپی قفسه سینه و جلیقه نای ناوایی در ت لیاه ترشا
از بیماری نای ذیل سودمندتر وواند بود؟کدام یک 

آسم( الف

فیبروز کیستیک( ب

آتلکتازی( ج

پنومونی حاد( د

6



ور  مانه را به علت قطو تنفی به دنبال گریه و سزی کبودی ص15شیروواری 
مادر ذکر می کند که این . گرددو اندام نا بعلت وونگیری در اورژانی ویزیت می

سومین حمله بیمار باوده و در طای آن بیماار د اار کاان  ساطح نوشایاری 
. ددمی گردد و سزی سریعًا تنفی بطور وودب ودی باه حالات عاادی برمی گار

کدام بررسی برای وی ضروری است؟

بررسی الکترولیت های سرمی( الف

سونوگرافی مغز( ب

انجام نوار قلبی( ج

انجام نوار مغزی( د

7



باا Barkingساله را بعلت تب باال و بدحال و یاا دم صادادار و سارفه 7پسری 
ه گتته باتوجه به وضعیت وی، بیمار انتوب. شروع از روز قبل به اورژانی آورده اند

ده، در گرافی قفسه صدری انجاام شا. و تحت درمان آنتی بیوتیای قرار می گیرد
ت از اجرام ذیل بیتاتر در ایجااد وضاعیکدام یک . جدار تراشه نامنظم می باشد

فوق دویل می باشند؟

پنوموکک( الف

استافیلوکک طالئی( ب

بی هوازی های دهان( ج

Aاسترپتوکک گروه ( د

8



در .  اندساله بعلت تب و تاکی پنه و سرفه با شروع از روز قبل به اورژانی آورده4کودکی 
در گرافای سااده ریاه، وجاود . معاینه کان  صدای تنفسی در قاعاده ریاه راسات دارد

تن کیست نای متعدد در لوو تحتانی ریه راست متهود است که موجب شیفت مدیاسا
ری و بردار بزرگتر بیمار، باا نماین تاابلو و گرافای قفساه صاد. به سمت  پ شده است

. تبیماری قلبی بازگتت غیرطبیعی وریدنای ریوی تحت عمل جراحای قارار گرفتاه اسا
کدام است؟روش تت یص انتحابی ضایعه فوق 

ریه با ماده حاجبC.T.Scan( الف

ریهMRI( ب

سونوگرافی ریه( ج

سونوگرافی ریه( د

9



تب و تعداد تنفس بيشتر از حالت نرمال براي سن مي باشدمثل: تاكي پنه•
restrictiveاسترس و بيماري هاي

اب، دارو تعداد تنفس كمتر از حالت نرمال براي سن مي باشدمثل خو: برادي پنه•
هاي سداتيو، آسيب مغزي، آلكالوز متابوليك

مثل با وجود تعداد تنفس طبيعي، عمق تنفس افزايش مي يابد: نيزرپنه•
استرس و فعاليت و اسيدوز متابوليك

ثانيه و سپس 10دوره هاي وقفه تنفسي كمتر از : تنفی دور ناي يا پريوديك•
شروع تنفس هاي تند و سطحي مثل نو زادان سالم ، ترم و نارس بخصوص

.حين خواب
•Kussmaul زايش و اف): تنفی كاسمال تنفی عمي  در كنار تاكي پنه

حجم هواي جاري كه بطور منظم مي باشد مانندبيماري هاي منجر به اسيدوز 
(متابوليك بخصوص كتواسيدوز ديابتي و اورمي

كودكانغيرطبيعيتنفسيالگوناي



•cheyne stokes عمق افزايش : عمق تنفس و آپنه و سپس تنفس كاهش
و ICPتنفس كه بطور دوره اي اتفاق مي افتد مانند آسيب ساقه مغز و افزايش

اورميو قلبينارسائي

•Biotا مغزي ي:تنفس تند و عميق و بدنبال آن آپنه مانند آسيب :تنفی
( عفونت

قطع دم خيلي طوالني به همراه بازدم خيلي كوتاه يا من: تنفی آپنوستيك•
(Staccato) ساقه مغز مشاهده میگرددآسيبدر كه

•agonal و شوك : مانندبرادي پنه در كنار حجم هواي جاري متغير تنفی
عفونت و آسفيكسي

كودكانغيرطبيعيتنفسيالگوناي



Congenital Pulmonary Airway
Malformation (CPAM)

 پيچيدهآلوئولرهايكيستساده برونش تا كيستبصورتريهتكاملياختالل
ينحسونوگرافيتوسط ناهنجاريايناغلب . اتصال دارندهوائيمجاريبه كه

نامشخص خواهد گاهيريهدرگرافيگردد و بعد از تولد ميمشخص بارداري
يريوجداشدگيهمراه گاهينداشته و طبيعيعملكردريوياختالل اين. بود

(sequestration) بهريويشدگيخود جدا . باشدميجدا سيستميكباعروق
اخل ندارد و به دو نوع دارتباطيهوائيمجاريمعموال با ( تركيبيغير)تنهائي
خارج از)ريويخارج يا( نرمال بدون پلورريويلوبيكداخل )ريوي

ها همراه فتقناهنجاريايناست ممكن. گرددميتقسيم( نرمالريه

با هم وجود داشته باشندديافراگممادرزادي.

 سندرمScimitar :ريويجداشدگيهمراهي(Sequestration) بازگشت ناقص با
.ريويدهايوريطبيعيغير



به اورژانای کودکی را بعلت دلیسترس تنفسی و سرفه با شروع ناگهانی از صبح
سامو در معاینه عالوه بر تاکی پنه، کراکلهای پراکنده در سراسر ریاه نا. آورده اند

سبی می گردد و لوزه نا در ته حل  کاماًل بزرگ و اریتماتو بوده و موجب انسداد ن
اف نمراه در گرافی قفسه صدری، انفیلتراسیون منتتر دور ن. راه نوایی گتته اند

کدام درمان برای وضعیت ریوی. وطوط کرلی در قواعد ریه نا متانده می گردد
وی مناسب تر می باشد؟

دیورتیک وریدی( الف

CPAPاستفاده از ( ب

دوپامین وریدی( ج

آگونیستهای استنشاقیBاستفاده از ( د

10



مانه با اوتالل وزن گیری و آنمی، متوجه ادم محیطی و کالبیناپ6در بررسی شیروواری 
در . اشداشتهای بیمار زیاده بوده و تغذیه وی با شیر مادر می ب. انگتتان در وی می گردید

:آزمایتا  انجام شده برای وی

meq/L 3/5 =Kسرمیmeq/L 128 =Naسرمی

meq/L 80 =d48/7سرمی =PH30 =HCO347 =PCO2

کدام درمان را برای وی مناسبتر می دانید؟

آنتی بیوتیک مناسب بر ضد جرم های کپسولدار( الف

محدودیت مصرف چربی( ب

تجویز لیپاز خوراکی( ج

استفاده از دیورتیک و محدودیت مصرف نمک( د

11



ريویبدخيمیتنفسی در نوزاد و سابقه خانوادگی ديسترسدر صورت بروز •

•CT Scan انتخابی است ولی در صورت،تشخيصیبا ماده حاجب روش ريوی

.استكافیFollowupعدم وجود عالمت

بدخيمیيادرمان در موارد عالمتدار جراحی است و خطر بعدی عفونت و •

.مشخص نیست

فقدانياديافراگماست فتق مادرزادی ممكنريویهيپوپالزیعلت •

.طرفه مادرزادی شریان ریوی باشديك•



ه کاه کودکی بدنبال یک حادثه تصادف د ار پنوموتوراکی سمت راسات گتات
با حال عمومی ووو ماروص PICUبدنبال نصب  ست تیوو و ت لیه نوا در 

در صور  تمایل بیماار باه انجاام مساافر  ناوایی، حاداقل  اه . گتته است
يد؟فاصله ای از بهبود تجمو نوا در پلور بیمار تا مسافر  را توصیه می نمان

روز7( الف

روز14( ب

روز21( ج

نیازی به فاصله زمانی ندارد( د

12



. روزه در ب ا  اطفاال بساتری اسات3ساله بعلت تب و تاکی پنه 3کودکی 
جاام باتوجه به کان  صدای طرف راست قفسه سینه، گرافای قفساه صادری ان

انجام شده مایو، مت صا  Tapدر . شده که تجمو مایو را مطرح نموده است
کادام SG= 1025و LDH= 400و Pr= 3/5:        ذیل گزارش شده است

د؟از یافته نای آزمایتگانی زیر با وضعیت بیمار تناسب بیتتری داریک 

70= قند مایع ( الف

130= تری گلیسرید مایع ( ب

LDH  𝐿𝐷𝐻= 0/8( ج
مایعسرمی

مایعPH= 7/25( د

 
dL

g 
L

IU

 
dL

mg

 
dL

mg
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درمان:
فيزيوتراپي قفسه سينه و ورزش
Dnaseنبوالیزر% 7هیپرتونیکسالینو استنشاقي و برونكوديالتور
بر مبنای کشت خلط یا گلوهفته2-3لحداقدرمان آنتي بيوتيكي
استفاده بيشتر از كالري
 استفاده بيشتر ازU/kg2500 در هر وعده ممنوع مي باشد بعلت كولونوپاتي

فيبرو
ويتامينهاي محلول در چربي با دوز دو برابر به فرم محلول در آب
خوراکیگلیکولاتیلنیا پولی گاستروگرافين جهت انما
هيدراتاسيون و فيبر غذائيالاورسودي ،
 سینوسجراحی سینوس در موارد پولیپوز بینی و بیماری مزمن

تنفی



وLumacaftorيعنيCFTRپروتئينكنندهتنظيمدارويدوتركيب:نكته
IVacaftorژنكپيدوبابيمارانبرايΔF508وريويعملكردوسيعبهبوديموجب

ضعواردرمانبهنيازولياستگشتهبيمارستاندربستريكاهشوBMIبهبود
.كندنميحذفراCFريوي

تنفی



اینه در مع. دو روزه با سیانوز شدید مرکزی در ب   نوزادان بستری استنوزادی 
نجام در نوار قلبی ا. سوفل واضحی وجود ندارد و صدای دوم قلب منفرد می باشد

ب در گرافی قفساه صادری، ساایه قلا. شده، نیزرتروفی بطن  پ متهود است
کادام تتا یص متحمال . نرمال، کان  و اساوالریته ریوی متانده می گاردد

؟است

آترزی دریچه سه لتی( الف

سندرم قلب چپ هیپوپالستیک( ب

جابجایی عروق بزرگ( ج

تترالوژی فالوت( د
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ه شیروواری دومانه ترم به علت تاکی پنه و عدم تحمل ووراکی باه اورژانای آورده شاد
ای  یافته بنا به گفته مادر تعداد تنفی شیرووار در عرض یک نفته به تدریج افز. است
LSBو ساوفل نولوسیساتولیک در ناحیاه . واحاد باودS2صدای در معاینه قلبی، . است

باوده نبض نا نرمال. در طی دو ماه، بیمار وزن گیری مناسبی نداشته است. سمو می گردد
انجاام EKGانجام شده، سایه قلب بزرگ و واساوالریته ریه افزای  دارد و در CXRو در 

. دشده نیزرتروفی بطن نا و بزرگی دنلیزنا و انحراف محور قلب به  پ را نتان می دن
کدام است؟تت یص محملتر 

بزرگPDA( الف

نقص بالشتک آندوکارد( ب

تنگی شدید آئورت( ج

تنه شریانی مشترک( د
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یکژنتیک و متابول



دم مانه بدون سابقه متاال  پریناتال را بعلت نیزوتاونی و عا4شیرووار ترم 
در معایناه نیزوتاونی واضاح متاهود اسات و. گردن گرفتن به مطب آورده اند

در آزمایتاا  انجاام شاده، پاان . رفلای نای وتاری کاان  یافتاه می باشاد
ام کادام بنظار شاما انجا. سیتوپنی و نیزوگایسمی و کتونوری جلب نظر می کند
تست به تت یص بیماری کمک بیتتری می نماید؟

فنیل آالنین سرمی( الف

تیروزین سرمی( ب

لوسین و ایزولوسین سرمی( ج

متیل مالونیک اسید ادراری( د

1



شاروع . بستری اساتPICUشیروواری دو مانه ترم بعلت زردی و استفراغ در 
ایاتر عالنم وی تدریجی بوده و در معاینا  عدم وزن گیری مناسب و کبد بزرگ و

 نای در آزمایتا  انجام شده، اواتالل تسات. و اکیموزپوستی جلب نظر می کند
درمان انعقادی و کبدی و نیزوگلیسمی و آمینواسیدوری متانده می گردد، کدام

منطقی تر می باشد؟

ال دوپا و سروتونین( الف

Nitisinone( ب

B6و B12ویتامین ( ج

محدودیت مصرف چربی( د
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یمار در این سومین حمله ب. ساله بعلت تتنج در اورژانی بستری است4پسری 
5در معاینه بیمار، ناتاه مهام وزن در حاد صادک . طی یک سال اویر می باشد

انين و سایر معاینا  طبیعی است و در آزمایتا  ناته مهم قند وون پ. می باشد
ت؟بنظر شما محتملترین تت یص کدام اس. وجود کتون ادراری فراوان است

هیپرانسولینیسم( الف

گاالکتوزمی( ب

هیپوگلیسمی کتوتیک( ج

4اختالل ذخیره گلیکوژن تیپ ( د
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cm4د در معاینه کب. شیروواری یاساله بعلت اوتالل رشد در حال بررسی است
هود زیر لبه دنده بدست می وورد و عالنم مچ دست پهن و راشیتیک روزاری مت

باه TSHدر آزمایتا  انجام شده، آمینواسیدوری و فسفاتوری و افزای  . است
ی از بررسی نای ذیل بیتاتر باه تتا یص بیمااری وکدام یک .  تم می وورد
کمک می نماید؟

انجام کوکاردیوگرافی( الف

معاینه چشم پزشکی( ب

اسکن مغز( ج

انجام کاریوتیپ( د
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. ندنوزادی دو روزه ترم را بعلت بی حالی و استفراغ و کان  نوشیاری به اورژانی آورده ا
 نای نوزادی در معاینه نوزاد تبدار نبوده ولی رفلای. سابقه متاال  پریناتال منفی است

:در آزمایتا  انجام شده. ضعی  می باشد

m 80 =BS7/45 =PH25 =PCO2منفی= کتون و قند ادرار 

m 0/4 =Cr18 =HCO3m 3 =BUNمنفی= CSFکتت وون و 

وزاد شک به اوتالال  مادرزادی متابولیک، کدام اواتالل آزمایتاگانی باا وضاعیت نابا 
بیتتر تطاب  دارد؟

CSFافزایش الکتات و پیرووات ( بافزایش لوسین و والین سرمی( الف

افزایش گلوتامین سرمی( دافزایش اسیدهای ارگانیک ادراری( ج
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حاملگی، در تت یص آنومالی نای 9از تست نای ذیل در نفته کدام یک انجام 
کروموزومی جنینی کمتر کمک کننده وواند بود؟

سونوگرافی جنین( الف

– B( ب hCGسرم مادر

سرمی مادرPAPP( ج

استریول غیرکونژوگه سرم مادر( د
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ساله از حدود  ند ماه قبل د ار نیزرکراتوز کا  دسات و پاا نماراه 4کودکی 
ه وارش و درد م تصر و اوتالل دید نمراه اشک ریزش و التهاو قرنیه گتته کا
ده در بررسی نای انجام شده، افزای  آمینواسید واص در سرم بیمار گزارش شا

کدام است؟درمان مناسب برای وی . است

رعایت رژیم غذائي( الف

Aتجویز دوز باالی ویتامین ( ب

تجویز سولفات روی( ج

Iduronidaseتجویز آنزیم ( د
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مانه بعلت اوتالل شناوت و عدم تمااس  تامی باه درمانگااه 10شیروواری 
ماه قبل باه تادریج ایجااد 4در شرح حال، بیماری وی از حدود . آورده می شود
ناه در معای. شیرووار گهگاه با صدا، د ار پرش نای شدید می گاردد. گتته است

ی و ارگانومگالی وجود ندارد و در ته  تم نقطه قرمز آلبالونcm52دور سر بیمار 
کدام است؟روش تت یص مناسب . متانده می گردد

بررسی سطح آمونیاک و الکتات سرمی( الف

بررسی آنزیمی( ب

بررسی هپاران و درماتان سولفات ادراری( ج

HPLCبررسی آمینواسیدهای پالسما به روش ( د
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تاکی پنه نوزادی یامانه ترم بدون متاال  پریناتال را بعلت شلی پیترونده و
نی و در معاینه رفلای نای نوزادی ضعی  و نیزوتونی عضاال. نزد شما آورده اند

کوتاه ودر گرافی PRفاصله EKGدر . ریتم گالوپ و نزاتومگالی جلب نظر می کند
با شاک باه اواتالال  ماادرزادی. قفسه صدری، کاردیومگالی واضح وجود دارد

متابولیک کدام درمان اوتصاصی را مناسبتر می دانید؟

محدودیت مصرف کربوهیدرات( الف

Qو کوآنزیم Bتجویز ویتامین های گروه ( ب

تجویز آنزیم آلفا گلوکوزیداز( ج

محدودیت مصرف چربی و تجویز ال کارنیتین( د

9



لات روزه ترم از والدینی منسوو به طور واژینال با آپگاار مناساب را بع7نوزادی 
ول سابقه مرگ فرزناد ا. عدم تحمل ووراکی و وواو آلودگی به درمانگاه آورده اند

از آزمایتاا  ذیال بطاور کدام یک انجام . در اوایل دوره شیرووارگی وجود دارد
اولیه در تت یص بیماری نای مادرزادی متابولیک ارزش کمتری دارد؟

بررسی آمینواسیدهای ادراری( الف

ABGآمونیاک سرمی و ( ب

بررسی گلوکز سرمی و ادراری( ج

بررسی آنزیم های کبدی( د
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در . تساله بعلت اوتالل در یادگیری و اوتالل تااملی ارجاع گتته اس4کودکی 
ک معاینه برجستگی دور دنان و دور  تم و پل بینای فارو رفتاه و  اناه کو ا

. تمادر ذکر می کند که فرزند وی ویلی مهربان و اجتماعی اس. متانده می گردد
ر باتوجه بااه محتملتاارین تتاا یص، احتمااال وجااود کاادام یافتااه در وی بیتاات

می باشد؟

ترومبوسیتوپنی( الف

هیپوکلسمی( ب

اختالل کبدی( ج

تنگی فوق دریچه ای آئورت( د
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و سوفل نولوسیساتولیک قلبای در cm31در معاینه نوزادی ترم، متوجه دور سر 
در بررسای ماادر، . فرزند اول واانواده عقب مانادگی ذننای دارد. وی می گردید

که انجاام بیماری متابولیای تت یص داده شده که توصیه به رعایت رژیم شده
کدام است؟تتحیص محتمل . نتده است

هوموسیستینوری( الف

اختالل اکسیداسیون اسیدهای چرب( ب

فنیل کتونوری( ج

تیروزینمی( د
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یتکلیه و آو و الاترول



ناه در معای. شیروواری یاساله بعلت تب و اسهال به اورژانی آورده شده اسات
ده در آزمایتا  انجام ش. به نظر می رسد و پوست حالت ومیری دارددزنیدراته 

meq⁄L163 =Na ،meq⁄L4/8 =K ،60meq⁄L =Ureaباا . گزارش شده است
سااعت سادیم سارمی بیماار باه عادد  6ساالین، بعاد از شروع سرم قندی 

meq⁄L162کدام است؟اقدام درمانی مناسب بعدی . می سد

سالین شروع سرم قندی ( الف

ساعته بیمار24کاهش حجم سرم ( ب

تجویز فوری سرم رینگرالکتات( ج

٪3تجویز سدیم ( د

 

2
1

 

4
1
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آو و الاترونیک
 درمان دنيدراتاسيون نيزرناترميكاصول  :
تجويز:ولاml/kg20عرضدرساليننرمالmin20
هيپرناترمياصالحبرايزمانتعيين:دوم
h24:meq/L157-145h48:meq/L170-158
h72:meq/L183-171h84:meq/L196-184
پتاسيمبصورتمصرفيمايعنوع:سومmeq/L20+N/S1/2+DW%5و

(ثابتسرعتبا).باشدمينگهدارندهمايعبرابر1/25-1/5تجويزسرعت
ياافزايشراوريديمايعسديمغلظتيابايدسديمسريعافتموارددر:چهارم

يابايدسديمآهستهخيليافتموارددرو.دادكاهشرامايعتجويزسرعت
.دادافزايشآنراتجويزسرعتياكاهشراوريديمايعسديمغلظت



درجه سانتی گراد کاه بعلات عادم 40و تب در حد kg10برای شیروواری با وزن 
گتته و مایو نگهدارنده وریدی دریافت می نماید، حاداقل NPOتحول ووراکی 

برای وی حدودًا در  ه حدی می باشد؟h24مقدار نیاز به سدیم در 

meq46( الف

meq92( ب

meq138( ج

meq184( د

2



هویاه کودکی بعلت کان  سطح نوشیاری در اثر اوتالال  متابولیاک تحات ت
ز وی انجام به قرار زیر می باشد، تفسیر وضعیت اسید و باABG. ماانیای است
کدام است؟

64/7 =PH 10و =HCO3 20و =PCO2 90و =PO2

آلکالوز تنفسی ساده جبران شده حاد( الف

آلکالوز مخلوط( ب

اسیدوز متابولیک+ آلکالوز تنفسی ( ج

آلکالوز تنفسی ساده جبران شده مزمن( د
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:  اوتالال  اسيد و باز
<بااسيدوزتعريف PH7/357/45باالكالوزوPH>

.باشدمي
وليكمتابپروسهيكبرايمناسبتنفسيجبراناين

h24-12عرضدروافتادهاتفاقسريعخيلي
.ميگرددكامل

ميل برعكس جبران سريع تنفسي، كليه ها جهت تك
.  روز زمان هستند3-4جبران متابوليك مناسب نيازمند 

ل هاشايعترين علت اسيدوز متابوليكدر بچه ها اس•
.  مي باشد

اوتالل جبران مورد انتظار

اسيدورمتابوليك
آلكالوز متابوليك

2 ±8 +[HCO3-] ×1/5 =PCO2 
افزايش در بيكربنات meq/L10هر 

در mmHg7سرمي موجب افزايش 
PCO2خواهد شد.

اسيدوز تنفسي
حاد  مزمن

در افزايش mmHg10به ازاي هر 
PCO2 بيكربنات در نوع حادmeq/L1

سرم در meq/L3/5و در نوع مزمن 
.افزايش مي يابد

آلكالوز تنفسي
مزمنحاد 

PCO2كاهش mmHg10به ازاي هر 
و در meq/L2در نوع حاد بيكربنات 

در سرم كاهش meq/L4نوع مزمن 
.مي يابد



غییارا  در صور  اصالح آلبومین سرمی کودکی مبتال به سندرم نفروتیاک باا ت
میزان آنیون گپ سرمی وی  ه مقادار ، 2/5به عدد 0/5جزني از عدد 

تغییر وواند نمود؟

𝑚𝑒𝑞 ( الف
𝐿4افزایش

𝑚𝑒𝑞 ( ب
𝐿4کاهش

𝑚𝑒𝑞 ( ج
𝐿8افزایش

𝑚𝑒𝑞 ( د
𝐿8کاهش

 
dL

g
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را بعلت اساهال و دنیدراتاسایون و تتانج باه kg10شیروواری یاساله با وزن 
گزارش شاده me116در آزمایتا  بیمار سدیم سرمی وی . اورژانی آورده اند

جهت کنترل تتنج بیمار، کدام دارو از جم می باشد؟. است

وریدیml40(٪3Nacl )( الف

وریدیml60(٪5Nacl )( ب

نرمال سالین وریدیml200( ج

وریدیml10(٪20Nacl )( د

 
dL

g
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ساعت 24از HUSبعلت ابتال به اسهال و بدنبال آن kg20ساله با وزن 6کودکی 
وی در طی این مد  یاروز، NGTubeدر ترشحا  . اویر دفو ادرار نداشته است

ml500میازان نیااز وی باه ماایو و سادیم جاایگزینی. مایو تجمو یافته است
ساعت در  ه حدی می باشد؟24وریدی در طی 

سدیمmeq100+ دو لیتر مایع ( الف

سدیمmeq15+ یک لیتر مایع ( ب

سدیمmeq50+ دو لیتر مایع ( ج

سدیمmeq30+ یک لیتر مایع ( د
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الاترولیتوآو
meq/Lهمراهبهبيكربناتmeq/L20همراهبهسالين1/4در%5دكستروز:نكته•

ساعت1-6هربصورتجايگزينيوپتاسيمكلريد20

•meq/L55 =Nameq/L25 =K meq/L15 =  بيكربناتاسهال

. كلريد پتاسيمmeq/L10سالين به همراه نرمال دكستروز در % 5بصورت محلول •

•meq/L60 =Nameq/L10 =K meq/L90 =Clمايع معدي

ليترمیليبهادرارحجمهمراهبهنگهدارندهمايع1/3آنورييااليگوريموارددر•
سالين1/2بصورت



.مانه را بعلت اوتالل رشد و یبوست مزمن به شما ارجاع داده اند10شیروواری 
می باشاد و در آزمایتاا  تامیلای 75در معاینه فتار وون بیماار روی صادک 

:انجام شده و 

132 =Na7/48سرمی =PH35 =HCO348 =PCO2

2/5 =K2سرمی =Mgسرمی

زارش شنوایی سنجی انجام شده در دو نوبت کان  شنوایی حسی عصبی گادر 
کدام است؟تت یص محتملتر . گردیده است

سندرم جیتلمن( بسندرم بارتر( الف

سندرم لیدل( دفیبروز کیستیک( ج

 
L
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:  2و 1تيپسندرم بارتر وصوصيا •
غليظتقدرت كاهش، دهيدراتاسيون، نفروكلسينوز، نارسي، هيدرآمنيوسپولي:عالئمداراي•

.و اختالل رشداوريپوليادرار ، 

: 3سندرم بارتر تيپ وصوصيا  •
خفيف)موارد %20در هيپومنيزيمي، نمك، عطش به مصرف دهيدراتاسيون% اختالل رشد،•

(بيمارينوع ترين

:  4تيپسندرم بارتر وصوصيا -•
.نفروكلسينوزو بدون عصبيحسيكريولي با 1و 2تيپعالئم شبيه•

: 5سندرم بارتر تيپ وصوصيا  •
(نادرتراز همه )هيپركلسيورياو وهيپوكلسميهيپوپاراتيروئيدي•

ARسندرموصوصيا • : Gitelman در ، شروع عالئمنزوليديستالهايتوبولگرفتاريبا
درتمامهيپومنيزيمي، خفيفدهيدراتاسيونو با عالئم PGE 2نرمالادراريبلوغ، با سطح 

.هيپوكالميكمتابوليكآلكالوز، تتاني، خفيف، اختالل رشد بيماران



ساله را بعلت بیحالی و کاان  نوشایاری و تاکیاااردی و نبض ناای6پسری 
در آناالیز گازناای واونی نتاایج روبارو متاانده . ضعی  به اورژانی آورده اند

کدام است؟تفسیر آن . می گردد

1/7 =PH 32و =PCO2 8و =HCO3 50و =PO2

اسیدوز متابولیک با آلکالوز تنفسی( الف

اسیدوز مخلوط( ب

اسیدوز تنفسی با آلکالوز متابولیک( ج

اسیدوز تنفسی جبران شده ساده( د
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مانه در ب   اطفال بعلت اواتالل در وزن گیاری و عالنام ریاتاز 6شیروواری 
ج د ار بنا به گفته مادر، شیرووار وی در  ند ماه اویر بتدری. تحت بررسی است
:در آزمایتا  انجام شده ناا  مهم. یبوست گتته است

134 =Na ،10 =HCO3 ،2/5 =K ،25 =PCO2 ،115  =cl

تت یص محتمل تر کدام است؟. می باشد4/5در حد PHو ادرار حاوی قند و 

اسیدوز الکتیک مادرزادی( الف

هیپوآلدوستر و نیسم کاذب( ب

سیستینوز شیرخوارگی( ج

نارسایی مزمن کلیه( د
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ن و یاا در بررسی کودکی مبتال به نیزوناترمی، متوجه عدم وجاود دنیدراتاسایو
کادام درماان مناساب . می گردیاد25ادم محیطی و سادیم ادراری در حاد 

است؟

٪5تجویز سرم قندی ( الف

تجویز نرمال سالین( ب

محدودیت مصرف آب و سدیم( ج

محدودیت مصرف آب( د

10
 

L
meg



. بستری استPICUساله بدنبال ترومای به سر و کان  نوشیاری در 5پسری 
122در آزمایتا  انجاام شاده، سادیم سارمی در حاد  𝑚𝑒𝑞

𝐿 و سادیم ادراری در
150حد  𝑚𝑒𝑞

𝐿 کدام مایو درماانی . لیتر می باشد5و حجم ادرار روزانه وی در حد
برای وی مناسبتر می باشد؟

حجم ادرار بصورت نرمال سالین+ دفع نامحسوس ( الف

مایع نگهدارنده بصورت  سالین( ب

حجم ادرار به صورت  سالین+ دفع نامحسوس ( ج

مایع نگهدارنده بصورت نرمال سالین( د
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مانه باا دنیدراتاسایون ناشای از اساهال، 5در بررسی آزمایتگانی شیروواری 
𝑚𝑞 = ساارمی Crمتوجااه 

𝑑𝐿3/1 ، 𝑚𝑞
𝑑𝐿70 =BUN ساارمی بااا وزنkg6 و قااد

cm65می گردید .GFR بیمار برحسبm21/73/min/ml به کادام عادد نزدیاتار
می باشد؟

10( الف

20( ب

30( ج

40( د
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نفرولوژی و اورولوژی•
.  مي رسد1/73ml/min125-110به حد بالغين يعني GFRدو سالگي یک تا تا سن •
: بر اساس تجويز يك ماده فقط فيلتر شونده از گلومرول شاملGFRفرمول •
•1/73 / SA×(U×V)/P =GFR 
:  شاملCrبر حسب GFRفرمول •
•(mg/dl) PCr / قد(cm) ×0/413( =1.73/ml/min )GFR
ساعته 24برابر با مقدار دفع ادراری حدوداادرار در یک نمونه Pr/Crنسبت •

نفروتیکو در موارد سندرم 0/2در حالت نرمال این نسبت زیر . )پروتئین میباشد
(میباشد2باالی 

•dipstickادرار براي پروتئين
تست نيترات•
تست لكوسيت استراز •



قراری در معاینه بی. شیروواری بعلت تب و اسهال در ب   اطفال بستری است
ایی و تاکیااااردی و فونتاناال م تصاار فرورفتااه و پوساات ومیااری قاباال شناساا

175باتوجه به سدیم سرمی در حد. می باشد  𝑚𝑒𝑞
𝐿 ، ماد  زماان مناساب جهات

اصالح سدیم سرمی برحسب ساعت به کدام عدد نزدیاتر می باشد؟

24( الف

48( ب

72( ج

84( د
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ر ادراری در جهت بررسی نیزرتانسیون در کودکی با آلاالوز متابولیک، متوجه کلا
30حد  𝑚𝑒𝑞

𝐿کدام اتیولوژی را بیتتر مطرح می نمانید؟. در وی می گردید

سندرم جیتل من( الف

بیماری فیبروز کیستیک( ب

مصرف مزمن قلیا( ج

تنگی شریان کلیه( د
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آو و الاترونیک
 متابوليكآلكالوز  :
 گروه اول با كلر ادراري كان  يافته> meq/L15 يا همان گروه حساس
 استفراغ
تنگي پيلور
اسهال از دست دهنده كلر
فورموالي بدون كلر
بيماري فيبروز كيستيك
بعد از هيپركاپني
گروه دوم موارد مقاوم به كلر( کلر ادراری بیتتر ازmeq/l20)
 گروهي با هيپرتانسيون
گروهي با فشار خون نرمال مثل سندرم جيتلمن يا بارتر يا تجويز قليا  .



و رشد و تاامل نرمال، مقدار آنیون گپ ادراری به kg20ساله با وزن 5در پسری 
کدام عدد نزدیاتر می باشد؟

5( الف

10( ب

15( ج

20( د
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در دو نوبت آزماای  ادرار RBCعدد 20–30ساله بعلت وجود فقط 4کودکی 
ایر در معایناه فتاار واون و سا. با فاصله یک نفته به شما ارجاع گتته اسات

ی انجام کدام تست در بررسی اتیولاوژی نماا ور . ارگان نا نرمال بنظر می رسند
وی در مرحله اول در ارجحیت نمی باشد؟

ادراریبررسی ( الف

برای والدینانجام ( ب

بررسی الکترولیتهای سرمی( ج

بررسی کمپلمان سرمی( د

 
cr

ca

 
A

U
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وسنگوتروماوادراریعفونتمثل)علتشدنمشخص:معاینهوحالشرح
مربوطهبررسیهایوU/Aانجام(گلومرولونفریت

:نگردیدمت صعلت
رنگغذا،دارو،یااوراتکریستال←نداردوجودوونیU/Aآزمای در
رابدومیولیزیاهمولیز←استحداقلRBCاگر←داردوجودوون،U/Aآزمای در

←واضحیاعالمتدارمیکروسکوپیکهماچوری←داردوجودU/A،RBCآزمای در

C3پالسما،آلبومینبیوشیمی،ادراری،Pr/CrوادرارU/C،Ca/Crانجام , C4،خونCBCو
خاصموارددرکلیهبیوپسیها،کلیهسونوگرافی
میاروساوپیکایزولهنما وری

ادراری،Ca/Cr(تداومصورتدر)انجاموفاصلهنفتهیکباU/Aدوحداقلانجام
بیوشیمی،شکل،داسیآنمیبررسیبرایHbالکتروفورزاول،درجهبستگاندرU/Aبررسی

کلیهسونوگرافی

(:جدید)الگوریتم بررسی نما وری یا ادرار قرمز 



ن و سااله را بعلات ساابقه اباتالء باه گاساتروانتریت و دنیدراتاسایو2کودکی 
م در اورژانی با تجویز دو دوز نرمال سالین، حجا. الیگوری به اورژانی آورده اند

3در حدادرار   
𝑚𝑙

 𝑘𝑔
ℎ

برقرار می گاردد و تاکیاااردی و وتاای م اطاا  بهباود 

ا از موارد ذیل در آزمایتا  اولیاه وی در بادو ورود، باکدام یک . نسبی می یابد
وضعیت وی تناسب بیتتری دارد؟

50سدیم ادراری در حد( الف  𝑚𝑒𝑞
𝐿

1030ادرار در حد SG( ب

٪3درحد +FE Na( ج

300ادراری          اسمواللیته ( د
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Prerenal Ronal Postrenal

سديم ادرار Meq/L15< < meq/L40 متغير40>

FENa 1 %< <2% متغير2>

اسموالليتي ادرار <500 300 متغير>300

برون ده ادرار کم زیاد/نرمال/کم نرمال/کم

U/A نرمال RBC,WBCپروتئينوري متغیر



ی عمل شده و نارسانی مزمن کلیه و پروتوینور PUVشیروواری یاساله با سابقه 
دک فتار وون وی باالی ص. وفی  و اوتالل رشد در ب   اطفال بستری است

. ته استبوده و تابحال دوبار بعلت عفونت ادراری در بیمارستان بستری  گت95
کدام توصیه درمانی برای وی ارجحیت کمتری دارد؟

محدودیت مصرف سدیم( الف

استفاده از بلوکر رسپتور آنژیوتانسین( ب

عدم استفاده از آمینوگلیکوزید در عفونت ها( ج

محدودیت مصرف فسفات( د

18



نفرولوژی و اورولوژی
درمان  :

.آسیب آن مشخص نمیگردد3اکثریت عوارض بیماری مزمن کلیوی حداقل تا درجه 

لیاوی، افزایش مصرف کالری، درمان اسیدوز، درماان استئودیساتروفی ک: اختالل رشد(1
GH

اریتروپویتین، آهن: آنمی(2

، تجاویز کلسایم و Dدی هیدروکسی ویتامین 1و 25تجویز : استئودیستروفی کلیوی(3
محدودیت فسفر، ترکیب شوندهای با فسفر

کنتارل درمان ضد فشارخون و(: مثل هیپرتانسیون و هیپرتروفی چپ)قلبی عروقی ( 4
حجم



نفرولوژی و اورولوژی
درمان  :

رژیام کام (:مثل هیپرکاالمی، هیپونااترمی، اسایدوز متابولیاک)اختالل الکترولیتی ( 5
پتاسیم، الزیکس ، کی اگزاالت، تجویز سدیم، تجویز قلیا

:راههای آهسته نمودن پیشرفت بیماری مزمن کلیوی

(تئینوریجهت درمان هیپرتانسیون و پرو)یا بلوکر رسپتور آنژیوتانسین ACE.Iتجویز 

ر دریافات پاروتئین در بچههاا د)پرهیز از داروهای نفروتوکسیک و تنظیم دوز داروهاا 
(بیماری مزمن کلیوی محدود نمیگردد



پانينتر از C3ساله با پروتوینوری و نما وری، متوجه سطح 10در بررسی کودکی 
کدام تت یص را کمتر مطرح می نمانيد؟. حد نرمال می گردید

گلومرولونفریت بدنبال عفونت ( الف

نفریت لوپوسی( ب

نفروپاتیIgA( ج

گلومرولونفریت مامبرانوپرولیفراتیو( د
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در . دکودکی سه ساله را بعلت تتنج و کان  نوشیاری حاد به اورژانی آورده ان
شرح حال وی، بیمار از حدود یک نفته قبل د اار نماا وری و ادم انادام ناا 

بوده و عالنام در معاینه فعلی تبدار ن. بدنبال عفونت تنفسی فوقانی گتته است
تجویز کادام دارو را . گزارش می گردد99فتار وون وی روی صدک . مننهه ندارد

در کنترل فتار وون وی ارجحتر می دانید؟

البتالول تزریقی( الف

فوروزماید تزریقی( ب

ایندرال تزریقی( ج

هیدراالزین تزریقی( د

20



اورولوژیونفرولوژی

درمان:

زشورفقطهدف،ارگانآسیببدونعالمتبدوناولمرحلههیپرتانسیونبرای•

هیپرتانسیونیا2مرحلههیپرتانسیونبرایاستکافیغذاییرژیمرعایتو

ترجیحاداروشروعورزش،ورژیمدرمانبهمقاوم1مرحلههیپرتانسیونیاعالمتدار

،آنژیوتانسینرسپتوربلوکرهای.هستنداولانتخابهایACE.Iیابلوکرکلسیم

.هستنداستفادهقابلهمدیورتیکیابتابلوکر

ستریبشامل(قلبنارسایییاآنسفالوپاتیهمراه)هیپرتانسیوناورژانسدرمان•

خواهدوسایدنیتروپرسدیمیااسمولول،البتالول،نیکاردیپینتزریقیدرمانوفوری

.بود



:در کودکاننیزرتانسیونتقسیم بندی جدید 
فشارخونصدک

  90>نرمال

Prehypertension95-90صدک

تانسیون 95تا (5mmHg+99)1مرحله هیپر

تانسیون 99<صدک+ 25mmHgمرحله هیپر



گوارش و غدد



ساله از حدود دو ماه قبل از درد راجعاه شاامی اطاراف نااف شااکی 8دوتری 
50وزن وی روی صادک . سابقه استفراغ و یا اسهال و تب وجاود نادارد. است

پادر. درد شامی وی گهگاه موجب عدم حضور وی در مدرسه می گردد. می باشد
درد شامی وی با دفو مادفوع . می باشدPPIبیمار تحت درمان مزمن با داروی 

ک از مت صا  فاوق، عالمات وطار یاکدام یک بنظر شما . بهبودی نسبی دارد
بیماری زمینه ای است؟

مدت درد شکمی( الف

بهبودی با دفع( ب

سابقه خانوادگی( ج

شدت درد شکمی( د

1



گوارش

 وطر يك بيماري زمينه اي در درد شكمي راجعهعالنم  :

 ،استفراغ، آزمايشات غيرطبيعي

 ،تب، استفراغ صفراوي، اختالل رشد

 ،درد شبانه بيدار كننده، كاهش وزن

 ،درد دور از دور ناف

 خون در مدفوع يا استفراغ، تاخير بلوغ



گوارش

 ادگی اسهال شبانه، دیسفاژی، آرتریت، بیماری پریآنال، سابقه وانونمراه
IBD و زوم پزتیکسلیاکو.

علل درد راجعه شكمي  :

 ،درد شكمي عمليIBS ،پانكراتيت مزمن ،

 ،سنگ صفراوي، اولسرپپتيك، عدم تحمل الكتوز

 ،بيماري التهابي روده، يبوست، اوروپاتي انسدادي

  ،مال روتاسيون، دوپليكاسيون، كيست

تنگي روده، بيماري سلياك  .



مااه قبال د اار اساهال و عادم 6ساله مبتال به سندرم داون از حدود 5پسری 
ماایو در معاینه شام کمی متسو و بنظر حااوی. وزن گیری مناسب گتته است

در بررسای. در طی این مد  اشتهای بیمار نیز کاان  داشاته اسات. می باشد
ون در آزمای  مادفوع دفاو وا. قلبی و ریوی بیمار ناته غیرطبیعی وجود ندارد

یمااری از بررسی نای ذیل بیتتر به تتا یص بکدام یک بنظر شما . وجود ندارد
وی کمک می نماید؟

بررسی االستاز مدفوع ( الف

T.T.Gضد IgAبررسی ( ب

بررسی الکترولیتها و اسموالریتی مدفوع( ج

انجام تست عرق( د

2



ا ساله با سابقه ابتالء به کولیات اولسارو و تحات درماان مازمن با14نوجوانی 
تر باا سولفاساالزین، بطور ناگهانی از دو روز قبل د ار درد شادید ناحیاه اپیگاسا

ر نسابتًا بیماا. انتتار به پتت نمراه تهوع و استفراغ گتته ولای تبادار نیسات
ام کدانجام . بدحال بوده و دانم جابجا می گردد و پانا را به داول جمو می نماید

د؟از تستهای ذیل به تت یص حالت اویر وی کمک بیتتری می نماییک 

عکس ساده شکم( الف

باریم انما( ب

سونوگرافی شکمی( ج

اندازه گیری آنزیم های کبدی( د

3



. از قد متوسط به درمانگاه آورده اند-ZScore3ساله بعلت قد با فاصله 5پسری 
مااه اویار افازای  6در . در معاینه ناته غیرطبیعی غیر از قد کوتاه وجود ندارد

سن است وانی وی کاماًل نرمال گازارش. وجود داشته استcm2/5طول در حد 
کدام است؟تت یص محتملتر . گردیده است

کوتاهی قد خانوادگی( الف

کوتاهی قد سرشتی( ب

هیپوتیروئيدی( ج

کمبود هورمون رشد( د

4



ی دوتری دو ساله را بعلت حرکا  کلونوس در اندام نا در ب ا  اطفاال بساتر 
ف باه در معاینه مچ دست نا نسبتًا پهن میبوده و محل اتصال غضارو. نموده اند

ی باه در آزمایتا  انجام شده کلسیم و فسافر سارم. دنده نا برجسته می باشند
میلی گرم در دسی لیتار و ساطح منیازیم سارمی نرماال و ساطح 2و 6ترتیب 

کدام است؟تت یص محتمل . پاراتورمون باال گزارش شده است

هیپوپاراتیروئيدی کاذب( الف

(Dکمبود ویتامین )ریکتز تغذیه ای ( ب

نارسائي مزمن کلیه( ج

Xریکتز خانوادگی وابسته به ( د

5



Vitنيدروكسي 25 Dکلسیمفسفردپاراتيرونينورمون

N


نیزوپاراتیرونیدی اولیه

N


پسودونیزوپاراتیرونیدی

N/ کمبودVit D

NN/N
ریاتز نیزوفسفاتمیک

وانوادگی

N
نیزرپاراتیرونیدی

N
بی حرکتی



در . روزه ترم را بعلت لتارژی و استفراغ و بیحالی به اورژانی آورده آند7نوزادی 
در . رددمعاینه رفلاسهای نوزادی ضعی  و نبضهای بیمار به س تی لمای می گا
مای ناحیه ژنیتالیا عالوه بار نیزوسازادیاز، دو گونااد در ناحیاه بااالی کاناال ل

ست؟کدام اتت یص محتمل . ظانر پوست بیمار تیره بنظر می رسد. می گردند

هیدروکسیالز11کمبود آنزیم ( الف

بتادهیدروژناز3کمبود آنزیم ( ب

هیدروکسیالز21کمبود آنزیم ( ج

آلفاردوکتاز5کمبود آنزیم ( د

6



مانه شیر مادرووار بعلت استفراغهای مارر و حجایم کاه تابحاال 4شیروواری 
استفراغها . ددیابار منجر به پنومونی آسزیراسیون و بستری گتته، ویزیت می گر

kg4/5و در حال حاضار kg3وزن تولد وی . غیر صفراوی و حاوی شیر می باشد
درماان .بررسی نای متابولیک منفی و سایر معاینا  نرمال بوده است. می باشد

کدام است؟مناسب اولیه 

بلوکرH2استفاده از ( الف

مصرف متوکلوپرامید( ب

استفاده از مهارکننده پمپ پروتون( ج

استفاده از شیرخشک ضد ریفالکس( د

7



ی ساله بعلت استفراغ و اوتالل رشد و درد مبهم شاامی تحات بررسا5پسری 
. تدر ازوفاگوگرام انجام شده، تنگی مری در  ند ناحیه متهود باوده اسا. است

در آندوساوپی انجام شده،  ین نای واضح در کناار آبساه نای متعادد گازارش 
کدام درمان را مناسبتر می دانید؟. شده است

درمان با مهارکننده پمپ پروتون( الف

درمان ضد قارچ( ب

مترونیدازول+ ترکیب آموکسی سیلین ( ج

حذف غذاهای آلرژن( د
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:انوزینوفیلیکازوفاژیت
یرغایمنیواکنشباائوزینوفیلهامخاطیارتشاحعلتبهمزمنازوفاژیتیک

ردکهمثبتخانوادگیسابقهباگهگاهوهواهایآلرژنوغذاهابهIgEبهوابسته
.دارد4/10000شیوعوبودهشایعترپسرها

سنیندربچههایدروFTTواستفراغخوردن،ازتنفرکوچکتر،بچههایدر:عالنم
تظاهرذاغکردنگیرودیسفاژیبابالغیندرواستفراغوشکمیمبهمدردمدرسه

.یابدمی

توسطمرییسطحچندبیوپسیهایتوسطتشخیص:پاراکلینیایناییافته
جهت.میشوددادهHPFدرائوزینوفیل15ازبیشتروجودباFlexibleآندوسکوپ

نندهکمهارباالیدوزبادرمانمعدهاسیدیآسیبازناشیازوفاژیتتشخیصرد
.میگرددپیشنهادپروتونپمپهای



:انوزینوفیلیکازوفاژیت
باریم،ابمطالعهدروائوزینوفیلیکآبسهومریچینهاینرمال،ظاهرآندوسکوپیدر

.(تراشهمخاطشبیه)گرددمشاهدهمریتنگییاغذاافتادنگیراستممکن

Patch،آنتیژنهاحذف:درمان test(غیراستانداردولیاطمینانترقابل)،یبعضحذف
فادهاستزمینی،باداموماهیومرغتخموگندموسویاوشیرگاومثلغذاییمواد

کورتونناپسند،مزهعلتبهگاستروسترومیوNGطریقازالمنتالرژیماز
طریقازنیدبودزویاوفلوتیکازونمثلموضعیکورتونبلعمدت،کوتاهسیستمیک

MDI
ازوفاژیتسیر.میباشددهانومریکاندیدایکورتون،عارضهشایعترین

گیرووزنکاهشوFTT.میباشدمکررعودهایوبهبودیبصورتائوزینوفیلیک
.ودبخواهدبیماریعوارضازدیسپالزیاحتماالومریتنگیومریدرغذاافتادن



. دروزه را بعلت زردی طول کتیده و مدفوع بی رنپ ویزیت می نماني25نوزادی 
ه و  انه در ظانر رنپ پوست نوزاد، زرد متمایل به سبز داشته و پیتانی برجست

ل در سامو قلاب، ساوف. باریک و  تم نا با فاصله و گود رفتاه بنظار می رساند
زء از ماوارد ذیال جاکادام یاک . سیستولیک در کانون پولمونر به گوش می رسد

عوارض این بیماری می باشد؟

پیشرفت سریع به سمت نارسائي کبدی( الف

خارش شدید( ب

همی و رتبرا( ج

ریتنیت پیگمنتوزا( د

9



ینه در در معاینه کودکی با تاکی پنه، متوجه کان  حرکاا  یاطرفاه قفساه سا
در طارف راسات و کاان  Vocal fremitusسمت راست، دق مبهم و کان  

.صدای تنفسی در نمان طرف و سمو صدانای قلبی در نمان سمت می گردیاد
کدام تت یص را محتملتر می دانید؟

آتلکتازی ریه راست( الف

افوزیون پلور ریه چپ( ب

پنومونی در ریه راست( ج

پنوموتوراکس در ریه چپ( د

10



PICUدر کودکی که بعلت تااکی پناه و نیزوکسای و سایانوز مازمن در ب ا  
. نرماال در وی می گردیادPCO2بستری است، در بررسی گااز شاریانی، متوجاه 

ه صدری در معاینه ریه و قلب و گرافی قفس. این بار  هارم بستری بیمار می باشد
. مقااوم می باشادO2نیزوکسی بیمار در درمان باا . ناته غیرطبیعی وجود ندارد

کدام اتیولوژی را بیتتر مطرح می نمانيد؟

پنومونی( الف

فیبروز ریوی( ب

برونکوپولمونری دیسپالزی( ج

آنومالی شریانی وریدی ریوی( د

11



ی مانه شیر مادرووار را بعلت قطو تنفی و شلی و رنپ پریدگ3شیروواری ترم 
ثانیه 30این اولین حمله بیمار بوده و حداکثر . بصور  حاد به اورژانی آورده اند

دام کاانجاام . در حال حاضر در معاینه ناته غیرطبیعی ندارد. طول کتیده است
از موارد ذیل در این بیمار در اولویت می باشد؟یک 

انجام نوار مغز( الف

بررسی متابولیک( ب

انجام نوار قلب( ج

بستری و مونیتورینگ قلبی ریوی( د

12



در . روز قبل نزد شما آورده اناد10ساله را بعلت زردی با شروع از حدود 7پسری 
اتار در معاینه غیار ای. شرح حال وی، سابقه تماس متاوک وجود نداشته است

زیر لبه دنده بدست می وورد در آزمایتا  انجام cm3بوده و کبد Paleبالینی، 
10شاااده    𝑚𝑔

𝑑𝐿Total =Bil  ،g⁄dL7 =Hb        ،3 =Direct٪ ،17 =Retic ،
Direct coombs = negative ،80 =MCV انجاام کادام تسات باه تتا یص
بیماری کمک بیتتری می نماید؟

اندازه گیری مس ادراری( الف

LKMو آنتی بادی ضد ANAبررسی ( ب

در مدفوعHAVبررسی آنتی ژن ( ج

T.T.Gضد IgAاندازه گیری ( د

13

 
dL

mg



واااونسااااله در یاااک معایناااه روتاااین در مطاااب فتاااار 4بااارای پساااری 
mmhgح در معاینه سیستمیک عالنم آدرنااک واضا. اندازه گیری می گردد

در آزمایتاا  انجاام . نا ویلی کو ک می باشدTestisمتهود بوده ولی اندازه 
148شده   𝑚𝑒𝑞

𝐿 =Na،3/2  𝑚𝑒𝑞
𝐿 =Kمحتمل ترتت یص . گزارش گردیده است

کدام است؟

بتا دهید روژناز3کمبود آنزیم ( الف

هیدروکسیالز11کمبود آنزیم ( ب

STARکمبود آنزیم ( ج

هیپرآلدوسترونیسم اولیه( د

14
 

95
145



 نای از تساتکدام یاک روزه با نیزربیلی روبینمی مستقیم، انجام 14در نوزادی 
تت یصی ذیل ارزش کمتری دارد؟

آزمایش ساده و کشت ادرار( الف

CFبررسی موتاسیون ( ب

بررسی اسیدهای چرب با زنجیره بلند در پالسما( ج

انجام کشت مدفوع( د

15



از حدود دو نفتاه قبال، در Bدر کودکی با سابقه عفونت نزاتیت ویروسی نوع 
م حال حاضر عالوه بر ایاتربالینی، د ار وواو آلاودگی و لارزش دسات نا و شاا

وی در kg20باتوجه باه وزن . برجسته بعلت تجمو مایو در شام گردیاده اسات
حال حاضر کدام اقدام را برای وی مناسبتر می دانید؟

تجویز پالسمای تازه بطور پروفیالکسی( الف

استفاده پروفیالکسی از تهویه مکانیکی( ب

محدودیت مایع نگهدارنده در حد نصف حالت معمول( ج

محدودیت مصرف پتاسیم( د

16



گوارش
:  مراحل آنسفالوپاتي كبدي

رمال، هوشيار و بيدار، مضطرب و آژيته، در شيرخواران تحريك پذيري، رفلكسهاي ن( 1
ترمور و اختالل در نوشتن اطالعات از دستورات بر حسب سن 

خواب آلوده و گيج، نئشگي نامناسب و حالت خصمانه، افزايش رفلكسها، ( 2
.  آستريكسيس، حركات هدفدار اما ممكن است از دستورات اطاعت نكند

ه درد، ربط، پاسخ حركتي نسبت بحالت استوپور اما قابل بيدار شدن، تكلم بي( 3
.  افزايش رفلكسها، هيپرونتيالسيون، آستريكسيس

هاي هدف، رفلكسبيهوش و غيرقابل بيدار شدن، بدون جواب به درد يا پاسخ بي( 4
.  افزايش يافته، تنفس نامنظم، پاسخ كند مردمكها

.  ثابتهاي مردمكبيهوش، كاهش رفلكسها، هيپوتوني، آپنه، ( 5



استر ساله با سابقه دردنای شامی راجعه ب صوص در ناحیه اپیگ8برای پسری 
یص احتماالی با انتتار به پتت و وجود کلیسفیااسیون ناحیه پاناراس و تت 

پاناراتیت مزمن، کدام درمان برای وی مناسب نمی باشد؟

رژیم پرچرب( الف

روزانهEتجویز ویتامین ( ب

تجویز سوماتواستاتین( ج

تجویز لیپاز خوراکی روزانه( د

17



ز اکدام یاک ساله با سابقه درد شامی راجعه و اسهال مزمن، انجام 7در کودکی 
تر تست نای ذیال در افتاراق اواتالال  التهاابی روده از ناوع فوناسایونل بیتا

کمک کننده می باشند؟

االستازیک مدفوع( الف

کالپروتکتین مدفوع( ب

CRPو ESRو CBC( ج

لیپاز و آمیالز سرمی( د

18



روزه شیر مادرووار را بعلت اتساع شامی و استفراغ به اورژانای40شیروواری 
مادفوع استفراغ بیمار صفراوی بوده و از بدو تولد تا بحال بندر  دفو. آورده اند

رد تسات عملاا. )ساعت اول تولد نیز ماونیوم دفو نارده است24داشته و در 
کادام . دارددر معاینه ناحیه آنورکتال، ناته غیرطبیعی وجود نا(. تیرونید طبیعی

از موارد ذیل با وضعیت بیمار تناسب بیتتری دارد؟یک 

دفع مدفوع حجیم در هنگام دفع( الف

کاهش تون اسفنکتر مقعدی( ب

وجود توده در قسمت تحتانی شکم( ج

خطر مگاکولون توکسیک( د

19



گوارش

:نيرشزرونپبيماري•

نوزاديدورهدرمكونيومدفعتاخير•

شكمياتساع•

گهگاهيتباستفراغ،•

بدبومدفوع•

ساعت24عرضدرنرمالافرادبرعكسهيرشپرونگباشيرخواران%6حدودفقط•

كنندميدفعمكونيومعمراول



گوارش•

:نكا •

.نمايندميايجادرايبوستتولدبدوازمعموالا مادرزادياختالالت•

بهورودزماندريكيومزاجاجابتآموزشزماندريكيعملييبوستسن•

.باشدميمحدوديتوجودبخاطرمدرسه

تباسياحبدنيوضعيتبيمارونداشتهوجودنوزادييبوستعملي،يبوستدر•

دروعيمدفتودهيكويافتهكاهشتانرمالمقعداسفنكترتونوگرفتهبخود

LLQباشدميمتسعرودهديستالانما،باريمدروگرددميلمس.



شیروواری یاساله با رشد و تاامل نرمال بعلات وجاود اساهال یاک ماناه باه 
ه بار بنا به گفته مادر، در طول روز شیرووار حداقل س. درمانگاه آلورده شده است

بیماار شایر ماادرووار . دفو مدفوع حجیم و شل و حاوی مواد وورده شده دارد
در معاینااه ناتااه . مااانگی، غااذای کمااای مصاارف می کاارده اساات6بااوده و از 

کدام است؟توصیه درمانی صحیح . غیرطبیعی وجود ندارد

توصیه به مصرف مواد غذایی هیپوآلرژن( الف

توصیه به محدودیت مصرف مایعات شیرین( ب

تجویز پروبیوتیک و شربت روی( ج

توصیه به محدودیت مصرف غذاهای پرچرب( د

20



بزرگای در معایناه  سابندگی البیاا و. نوزادی با ابهام تناسلی متولد شده است
در .کلیتوریی جلب نظر کرده و تاوده ای در ناحیاه اینگویناال لمای نمی گاردد
کادام . سونوگرافی انجام شده شامی، رحام و لولاه نا متاانده گردیاده اسات

تت یص را محتملتر می دانید؟

STARکمبود آنزیم ( الف

کمبود آلدوسترون( ب

هیدروکسیالز21کمبود آنزیم ( ج

هیپوپالزی مادرزادی آدرنال( د

21



تاه در معایناه نا. روزه بعلت بیحالی در اورژانی بستری می گردد40شیروواری 
ده مهم وجود شااف کام در وی می باشد که با پستانک م صوص تغذیاه می شا

بنظر محتملترین . گزارش شده است25 ک شده با گلوکومتری BS. است
کدام است؟اتیولوژی افت قند در وی 

اختالل اکسیداسیون اسیدهای چرپ( الف

کم کاری هیپوفیز قدامی( ب

بیماری ذخیره ای گلیکوژن( ج

هیپرانسولینیسم( د

 
dL

mg

22



جااع روزه بعلت اوتالل در تست نای غربالگری تیرونید به شما ار15نوزادی ترم 
در معاینه ناوزاد، رفلای ناای ناوزادی نرماال باوده و تاوده ای باا . گتته است

کادام تتا یص را محتملتار. احتمال زیاد گواتر در قدام گردن لمای می گاردد
می دانید؟

اکتوپی تیروئيد( الف

اختالل مادرزادی سنتز هورمون تیروئید( ب

دنیس ژنزی تیروئيد( ج

سیستینوز( د

23



:سال 2زیر 
یا داروهای ضد تیروئید در بارداری ، یدیدغده ، مصرف ژنزیدیس : بدون گواتر 

ثانویه هیپوتیروئیدی
دیس هورمونوژنز ، کمبود ید ، مواد گواتروژن: با گواتر 
:سال 2باالی 

یروئید ثانویه ، جراحی تهیپوتیروئیدی، سیستینوزغده ، ژنزیدیس : بدون گواتر 
هورمونوژنز، لنفوم ، دیس هاشیموتوتیروئیدیت: با گواتر 



مثبت 3وکتون PH ،8 =HCO3= 15/7، 400ساله با قند وون 8دوتری 
PH= 7/4در ادرار تحت درمان قرار گرفته و در حال حاضر حال عمومی ووو و 

در kg24باتوجه باه وزن . داشته و عالنم بلوغ در معاینه در وی متاهود نیسات
د حال حاضر، حداقل میزان شروع انسولین زیر جلد روزانه برای وی به کدام عاد

نزدیاتر می باشد؟

واحد12( الف

واحد18( ب

واحد24( ج

واحد36( د

 
dL

mg 24



اتاه در شارح حاال ن. ساله بعلت تتنج در ب   بستری گتته اسات2پسری 
سیم و در بررسی آزمایتگانی کل. قد و وزن وی طبیعی است. مثبتی وجود ندارد

نانوگرم در 8سرمی Dفسفر سرمی پانین و آلاالن فسفاتاز باال و سطح ویتامین 
ی باشد؟کدام یافته تصویربرداری در وی محتملتر م. میلی لیتر گزارش شده است

کلسیفیکاسیون هسته های قاعده ای مغز( الف

انتهای استخوان رادیوسCupping( ب

5و 4کوتاهی متاکارپ ( ج

افزایش دانسیتی استخوان ها در اپی فیز و دیافیز( د

25



ای در معایناه رفلای نا. روزه با استفراغ صفراوی بستری شده اسات10نوزادی 
ولد نرمال نوزاد در بدو ت. نوزادی قابل قبول بوده ولی شام کاماًل متسو می باشد

 یصی با ارزشترین اقدام تت. ساعت دفو ماونیوم نداشته است48بوده ولی تا 
کدام است؟برای وی 

مانومتری رکتوم( الف

بیولسپی رکتوم( ب

بررسی عملکرد تیروئيد( ج

باریم انما( د

26



نوزادی ترم در روز اول تولد د اار اساتفراغ صافراوی و اتسااع شاامی واضاح 
در . ستدر سابقه پریناتال، فقط پولی نیدرآمنیوس گزارش شده ا. گردیده است

عای ساده شامی، اتساع لوپ نای روده نمراه ساطح ماایو و ناوای متعادد 
ن جهت تت یص علات ایا. دفو ماونیوم وجود داشته است. متانده می گردد

.درگیری کدام اقدام منطقی است

تریپسینوژن سرمی( الف

سونوگرافی شکمی( ب

مانومتری رکتوم( ج

بررسی متابولیک( د

27



ستری نوزادی ترم در بدو تولد بعلت عدم تتایل ناحیه آنال در ب   نوزادان ب
وسات در معاینه رفلای نای نوزاد نرمال بوده و فیستول در ناحیه پ. شده است

.  باشادبنظر ناحیه نیزوگاستر کمی برجسته می. اطراف مقعد متانده نمی گردد
از اقاداما  ذیال در ویکادام یاک انجاام . و بقیه معاینا  بنظر طبیعی اسات

ضرور  ندارد؟

نخاعMRI( الف

بررسی اورودینامیک مثانه( ب

بررسی قند و انسولین سرمی( ج

نصب کاتتر ادراری( د

28



مانه شیر مادرووار را بعلت شروع بیقراری از صبح امروز باه اورژانای9کودکی 
در . بیمار از صبح تابحال دو نوبت استفراغ بادون تاب داشاته اسات. آورده اند

ه ولای تاوده ای در ناحیا. زمان معاینه شیرووار بیقراری ندارد و شام نرم اسات
RUQدرد . بدست می ووردTRانجام شده، مدفوع ژله ای واار  گتاته اسات .

کدام است؟اولین اقدام مناسب 

و دریافت مالیات وریدیNGنصف ( الف

انجام فوری سونوگرافی شکمی( ب

انمای با هوا بطور اورژانسی( ج

جراحی فوری( د

29



ز ساله با سابقه اوتالل رشد و تاأویر بلاوغ و درد مازمن شاامی کاه ا12پسری 
رای حدود یاسال قبل برای وی تت یص بیماری کرون گذاشته شاده اسات، با

ری دارد؟تعیین میزان فعالیت درگیری روده باریک، کدام روش حساسیت بیتت

شکمیC.T.Scan( الف

آنتروگرافیMR( ب

(ASCA)شناسایی آنتی بادی ضد ساکارومایسس ( ج

باریم انما( د
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وون و اناولوژی



در معایناه . شیروواری ترم یاساله جهت معاینه به مطاب ارجااع شاده اسات
تال به بتا در شرح حال وی، پدر بیمار مب. ناته غیرطبیعی وجود نداردسیستمیک 

وی بهترین اقادام بارای: در آزمایتا  انجام شده اویر. تاالسمی مینور می باشد
کدام است؟

12000 =WBC٪35 =PMN10/8 =Hb74 =MCV

250000 =PLT٪1 =Retic 4/5میلیون =RBC

روزانه6دوز         شروع فوری قطره آهن با ( الف

شروع اسید فولیک روزانه( ب

انجام فوری الکتروفورز هموگلوبین( ج

نیاز به اقدام خاصی ندارد( د

 
kg

mg

1



بااال و RDWبااال و FEPنرماال، TIBCدر بررسی آنمی در یک کاودک، متوجاه 
ا بنظار شاما کادام اتیولاوژی با. الاتروفورزنموگلوبین نرماال در وی می گردیاد

وضعیت وی تناسب بیتتری دارد؟

آلفا تاالسمی مینور( الف

آنمی فقر آهن( ب

بتا تاالسمی مینور( ج

آنمی بیماری های مزمن( د

2



آنیم فقر آهنتاالسیم مینورآنیم بیماری مزمن

Nآهن رسیم

N /NTIBC

N /N /ن رسم فریتی 

N /N /ذخائر مغز استخوان

N /N /سیدروبالست مغز استخوان

N /FEP

N درα تاالسیمN
تاالسیم βدر 

NHbA2/F

N /NRDW



ی، در با سابقه بستری نای قبلی بعلت عفونت نای مارر و رنپ پریادگmo18شیروواری 
رگتار از در معاینه ملتحمه رنپ پریده بوده و کبد و طحاال بز. ب   اطفال بستری است

کدام تت یص محتملتر می باشد؟: در آزمایتا  انجام شده. حد عادی نستند

150 =SGoT6 =Hb4000 =WBC80 =SGpT

85 =MC٪15 =PMN300 =TG60/000 =PLT

٪85 =Lymph

آنمی فانکونی( الف

لوسمی حاد میلوبالستیک( ب

لنفوهیستیوسیتوز فاگوسیتیک( ج

آنمی داسی شکل( د

 
dL

g

 
dL

mg
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، paleدر معاینه غیر از ملتحمه . مانه بعلت رنپ پریدگی تحت بررسی است4شیروواری 
م کادااقادام درماانی مناساب : ناته غیرطبیعی دیگری ندارد، در آزمایتا  انجاام شاده

است؟

٪40 =HbF7 =Hb8000 =WBC32 =mcHC

ParVo= منفی  Virus PCR115 =MCV٪30 =PMN

PBS = Normal٪1/5 =Retic٪65 =Lymph

ماهیانهpackcellتزریق ( الف

تجویز هیدروکسی اوره ( ب

تجویز آندروژن( ج

تجویز کورتون( د

 
dL

g
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ساله بعلت وجود پقتی نای متعدد روی انادام نا و تناه باه اورژانای 4پسری 
. ستضایعا  جلدی از دو روز قبل بدون ارتباط با تروما ایجاد گتته ا. آورده اند

  در آزماای. در معاینه ارگانومگالی و رنپ پریادگی و لنفادنوپااتی وجاود نادارد
CBC 12/5:       شااااااادهانجاااااااام =Hb٪ ،60 =Lymph٪ ،35 =PMN ،
7500 =WBC   ،PLT:40/000 کدام است؟اقدام بهترین

شروع کورتون خوراکی( الف

تزریق ایمونوگلوبولین وریدی( ب

انجام بیوپسی مغز استخوان( ج

تحت نظر گرفتن بیمار( د

 
dL

g
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در . بستری نموده اندPICUکودکی بعلت گوما و تتنج با شروع از دو روز قبل در 
در . اسان مغزی انجام شاده، واونریزی وسایو پارانتایم گازارش شاده اسات

ناردو طاوالنی و تعاداد P.T.Tو P.Tبررسی نای آزمایتاگانی انجاام شاده، 
– Dپالکتها و سطح فیبرینوژن کمتر از حد نرماال و ساطح  dimer بااال گازارش

کدام است؟محتملترین اتیولوژی وونریزی مغزی . شده است

انعقاد داخل عروقی منتشر( الف

نارسائي کبدی( ب

عفونت حاد مغزی( ج

Kکمبود ویتامین ( د

6



ويموزواكپتشيوريويوگوارشيخونريزيوجراحيبرشوخونگيريمحلخونريزيبابدحال،شديداا بيمار
.گرددميمطرحDICتشخيصحادبطورمحيطيگانگرن

بابالغيندرميرومرگكاهشجهتDICتجويزعفونت،وPr.CصناعيفعالDrotre Cogin alfaكنندهكمك
.بودخواهد

اختاللباموشسمبلعPTاستهمراه.

FDPPLTینوژن PTTPTفیپر

:DICبه همراه شوک

بیماری کبدی:N / به همراه زردی

Vitکمبود : NNNبه همراه سوء جذب K

عفونت بدون : / NNNبه همراه تب
شوک



باه7از عادد kg20سااله باا وزن 5جهت افزای  نموگلوبین وون در کودکی 
نیاز می باشد؟Pack cell، بنظر شما به تزری   ه حجم تزری  10

cc150( الف

cc200( ب

cc300( ج

cc400( د

 
dL

g
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Packed RBC:
رفتخواهدباال15ml/kg،2-3g/dl-10تجویزصورتدر

300m-250واحد
Platelet Concentrate from whole blood:

بردخواهدباالآنراسرمیسطحmL/50000حدود10kgهرازایبهپالکتواحدهر
7-5×1010پالکت/واحد

Platelet concentrate:
50000-30000آنراسرمیسطح70kgازایبهپالکتاینوعازواحدهر /mlخواهدباال
برد

3×1011پالکت/واحد
Fresh frozen plasma

PTTوPTبهبوددر20ml/kg-10دوزبا
1mlهردرانعقادیفاکتورهایازواحد1حاوی



Cryoprecipitate

خواهدباال100mg/dL-50راسرمیفیبرینوژنمقدار10kg-5هرازایبهواحد1تجویز

VWFو13و8و1فاکتورحاویبرد

μ g/kg90صناعيفعال7فاكتورازساعتسههر(NoVoSeven)دربخصوص

ياهاكنندهمهاروجودبخاطرهموفيليبيماراندریاوترومایاشدیدخونريزي

.گرددميخونريزيقطعموجبجراحي،عملازبعدكنترلغيرقابلخونريزي

Recombinant factor:20حددر8فاکتوربرایهموفیلیدرمانیاپیشگیریبرای-

50u/kg120-40حددر9فاکتوربرایوu/kg



شدید را بعلت تورم دردنااک زاناوی راسات Aساله مبتال به نموفیلی 4کودکی 
ود در معایناه کاودک بیماار و وواو آلا. بدنبال افتادن از پله نا نزد شما آورده اند

.  تورم می باشدبوده و نبض نا نسبتًا ضعی  و تاکیاارد و زانوی بیمار نیز واضحًا م
بیمار، حداقل نیاز وی به فاکتور مناسب  قدر می باشد؟kg15باتوجه به وزن 

واحد300( الف

واحد600( ب

واحد800( ج

واحد1200( د
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عت د اار دوتری با سابقه آنمی فاناونی، بدنبال تزری  وون با فاصله یاک ساا
. وارش شدید و ادم دنان و گردن و م تصر تاکی پنه بدون تاب گتاته اسات

کدام است؟مهمترین علت این عارضه 

واکنش آنتی بادی گیرنده نسبت به آنتی ژن های خون دهنده( الف

واکنش گیرنده نسبت به کلوسیت خون دهنده( ب

واکنش همولیتیک فوری بعلت ناسازگاری گروه های خونی( ج

انتقال عفونت به فرد گیرنده( د

9



وون

وونتزري واكنتهايارزيابي:

1)1)شديدنموليز / تبگرفتگي،گرپشت،دردشوك،عالئمبا:(250000-1000.000
روز5-10تاتاخيريگاهيهموگلوبينوري،عروقي،داخلهموليززودرس،

وكالميهيپر وهموگلوبينوريچكادرار،كردنقليائيهيدراتاسيون،خون،تزريققطعبادرمان
تاخيريزرديوآنميبررسي

2) تبودردباخونتزريقازروز7-14شروعبا:(1/100.000)تاويرينموليتيكواكن
ژنآنتیبدونRBCتجویزفقطبادرمان.هموگلوبینوريوReticافتوآنميوزرديو

3)1)تبدار / ازبعدساعت4عرضدریاطیدرخون،تزریقازناشیتبدارواکنش:(100
اتفاقیتهالکوسیاسیتوکینهاورودازناشیلرزوتبباراخودوافتادهاتفاقخونتزریقاتمام

آن،بهشکصورتدروداشتهوجودباکتریالآلودگیاحتمالپالکت،تزریقموارددر.میافتد
یتلکوسکاهشوپروفیالکسیودرمانبعنوانتبضدازاستفاده.گرددانجامخونکشت



وون

وونتزري واكنتهايارزيابي:

4)1)آلرژيك / ورودازناشیکهخونتزریقازناشیآلرژیکواکنشدر:(100
میباشد،هدهندآنتیژنهایبرعلیهبادیآنتیتولیدیاوآتوپیکفردازآنتیبادی

شارفافتوتنفسیدیسترس،ادموماکولوپاپولرراشوخارشوکهیرعالئم
.میگرددایجادخونتزریقساعت4عرضدریاطیدرخون

هیدروکورتیزون±هیدرامیندیفنشاملحادموارددرمان

هیدرامیندیفن:تجویزبعدیواکنشهایبروزازپیشگیریجهتو±

هیدروکورتیزون

جهتسلولیمحصوالتوشستندهندهپالسمایکاهشجهتحجمکاهش
دهندهپالسمایتمامیبرداشتن



ساله با سابقه کم وونی و واونریزی اتااق قادامی  تام و نماا وری 6پسری 
HbA٪ ،45 =HbS= ٪ 55بدون درد، تحت بررسی و الاتروفاورز قارار گرفتاه و 

ر از ارگان ناای وی دکدام یک بنظر شما احتمال بدویمی در . گزارش شده است
آینده محتملتر وواند بود؟

چشم( الف

کلیه( ب

طحال( ج

استخوان( د
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و ساله را بعلت بیرون زدگی تدریجی  تم و کان  وزن با شاروع از د6کودکی 
طارح با شک به بدویمی کدام اتیولاوژی را کمتار م. نفته قبل نزد شما آورده اند

می نمانيد؟

رابدومیوسارکوم( الف

نوروبالستوم( ب

لنفوم( ج

لوسمی لنفوبالستیک حاد( د

11



، بیمار د ار درد شامی و استفراغ AMLبدنبال شیمی درمانی در کودکی مبتال به 
را کدام دارو. طوالنی و افزای  آنزیم نای کبدی گتته استQTو آریتمی بعلت 

بیتتر در ایجاد عوارض فوق دویل می دانید؟

آرسنیک( الف

دوکسوروبیسین( ب

سیتوزین آرابینوزید( ج

ال آسپارژیناز( د
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اثرا  بعضي داروناي شيمي درماني:

 يكعارضه آن سركوب مغز استخوان، سيستيت هموراژ ←سيكلوفسفاميد،
، آنافيالكسي، كانسر مثانهSIADHفيبروزريوي، 

الل ايفوسفاميد عارضه شبيه باال دارد به همراه مسموميت قلبي و اخت: نكتهCNS

 تيويت، عارضه كارديوميوپاتي و ادرار قرمز، نكروز بافت، كونژك←آدريا مايسين
آريتمي

 عارضه پنومونيت، پديده رينود، فيبروز ريوي←بلوومايسين

 نوروپاتي محيطي، ايلئوس و يبوست، درد فك، ←وين كريستينSIADHپتوز ،.

كت و آلرژي، پانكراتيت، هيپرگليسمي، اختالل عملكرد پال←اسزارژيناز –ال
اختالل انعقادي



اثرا  بعضي داروناي شيمي درماني:

 نفروتوكسيك، اتوتوكسيک، ←پالتين سيیHUS

 16خطر لوسمي ثانويه با استفاده از اتوپوزايد : نكتهVP-وجود دارد

و تموکوزی، کونژنکتیویت، مغزاستخوانسرکوب :  آرابینوزیدسیتوزین
CNSمسمومیت 

 لیه و ، هپاتیت ، اختالل کدرماتیت، استوماتیت، موکوزیت←متوترکسا
( لکووریندرمان با ) مغزی 

 تقویت سلولهای بصورتهدفدرایا درمانهایT خود بیمار جهت کشتن سلولهای
سرطانی



راغ و با عوارض درد شکمی و استفآپوپتوزتقویت تمایز سلولی و : آرسنیک
.طوالنیQTافزایش آنزیمهای کبدی و 

 دارونای مهار کننده مسیر مولاولهای کو ک:
Imatinib / Dasatinib : سیونترانسلوکالیزابا اثر روی کینازتیروزینمهار کننده

CMLوALLموثر در درمان فیالدلفیاو
مونوکلونالبادیهایانتی:
Rituximab(anti-CD20): سلول لوسمیموثر در درمانBخطر )و لنفوم

(آلرژی
Brentuximab(anti-CD30) : محیطی نوروپاتیموثر در درمان لنفوم با خطر

و تب
Blinatumomab(anti-CD3-19) : سلول لوسمیموثر در درمانB مقاوم و

نوروتوکسیک
Dinutuximab(anti-GD2) : وتببا  عوارض درد نوروبالستوماموثر در درمان

و سندرم نشت مویرگیانافیالکسیو 

:جدیداثرا  داروناي شيمي درماني



تالل در ساله بدنبال درمان لوسمی حاد لنفوبالستیک، بتدریج د ار اوا6پسری 
مغازی انجاام شاده، نااروز MRIراه رفتن و اوتالال  شناوتی گتته است و در 

جاد آن کدام ترکیب درمانی را بیتتر در ای. بافت سفید مغزی گزارش شده است
دویل می دانید؟

بوسولفان+ سیکلوفسفامید ( الف

رادیوتراپی+ متوترکسات ( ب

سیتوزین آرا بینوزید+ مرکاپتوپورین 6( ج

ال آسپارژیناز+ کورتون ( د
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اناولوژی
كانسردرمانمد طوالنيعوارض:

16آلكالن،عواملراديوتراپي،ژنتيكي،استعدادبعلتمجددكانسرVP

(تخوانمغزاسپیوندبدنبال)فسفاميدسيلكوبوسولفان،كبدي،وريدهايانسداد

سيلكوفسفاميدوراديوتراپيبعلتنازائي

راديوتراپيبعلتاسكوليوز

لوپاتيلكوآنسفا،راديوتراپيمتوتروكسات

بوسولفانبلئومايسين،راديوتراپي،بعلتريويفيبروز

کورتونمصرفبعلتاستئونکروز

راديوتراپيآدريامايسين،بعلتكارديوميوپاتي



فتاه ساله را بعلت وستگی و درد مفاصل و رنپ پریدگی با شروع از حدود دو ن10پسری 
و بوده و لنفادنوپاتی گردنی و زیربغلیPaleدر معاینه ملتحمه . قبل به درمانگاه آورده اند

ی در آزمایتا  انجام شاده باا شاک باه لوسامی بارای و. اسزلنومگالی بدست می وورد
و باا اساتفاده از تانیاک Bفلوسیتومتری انجام که سلول نای درگیر بیتتر از نوع سالول 

FISH از موارد فوق با پروگناوز کدام یک .استگزارش شده 4و 11، جابجایی کروموزومی
بهتری در این بیمار نمراه است؟

60/000 =WBC٪10 =PMN٪90 =lymph35000 =PLf

9/5 =Hb80 =MCV80 =ESR1

ایمونوفنوتیپ( بسن و جنس( الف

سیتوژنتیک بیمار( داولیه بیمارCBC( ج

 
dL

g
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وطر پایینوطر باال

 ≥y10 و <y19-1سن

جنسدخترپسر

نژادقفقازی و آسیاییآفریقایی امریکایی اسپانیایی

 ≥50.000 <50.000WBCاولیه

یا بیضه در زمان CNSبیماری -+
تشخیص

ایمونوفنوتیپBسلولTسلول 

پلوئیدیهیپردیپلوئیدیهیپودیپلوئیدی

t ( 9,22)t(4 , 11) , T (21 , 12)
سیتوژنیک10و 4تریزومی کروموزوم 

بیماری باقی مانده بعد از درمانمنفیمثبت

اناولوژی



ر د. مانه را بعلت توده شامی در ب   جراحی بستری نموده اناد19شیروواری 
وز معاینه توده شامی سفت و غیرحساس بوده و در معایناه  تام  اپ، اکیما

دود بنا به گفته مادر بیمار، فرزناد وی از حا. حلقوی دور اربیت متانده می گردد
امی، در گرافی سااده شا. یک نفته قبل د ار اسهال شبانه روزی نیز گتته است

ا از ماوارد ذیال باکادام یاک . کلسیفیااسیون داول توده شامی متهود است
پروگنور بهتری نمراه است؟

سن بیمار( الف

– Nتکرار پروتوانکوژن ( ب MYC

هیپردیپلوئیدی( ج

11موتاسیون کروموزوم ( د
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ته کودکی دو ساله بعلت لمی توده شاامی بادون درد در ب ا  بساتری گتا
را کادام تتا یص. در معاینه توده سفت و غیرحساس و ثابت می باشد. است

کمتر مطرح می نمانيد؟

لنفوم هوچکین( الف

هپاتوبالستوما( ب

تومور ویلمز( ج

نوروبالستوما( د

16



تا یص به دنبال شیمی درمانی در کودکی با توده در حال رشد اندام فوقانی با ت
تاته را بدومیوسارکوم، بیمار د ار تهوع و استفراغ و درد شامی و پاولی اوری گ

باا . کوتاه گتته اساتQTطوالنی و PRاست و در نوار قلبی انجام شده فاصله 
شک به اوتالل الاترولیتی، کدام درمان را مناسبتر می دانید؟

آلوپورینول+ Rasburicaseتجویز ( الف

تجویز هیدروکسید آلومینیوم( ب

کورتون+ تجویز الزیکس ( ج

تجویز بیکربنات و کی اگزاالت( د
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اویرًا ساله با سابقه جراحی توده شامی و سزی تحت شیمی درمانی،7کودکی 
ل کدام درمان ذیا. د ار سردرد و استفراغ و دوبینی و دنان وتک گتته است

در ایجاد عوارض اویر بیتتر دویل می باشد؟

Rituximab( الف

Tretinoin(  ب

Cisplatin( ج

Vincristine( د
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در . ده اندشیروواری یاساله را بعلت بی اشتهایی و بیقراری به مطب نزد شما آور
ده شرح حال، بیمار از شیر مادر و در طی دو ماه اویر از شایر پاساتوریزه اساتفا

. ددر معاینه، ناته مهم فقط وجود رنپ پریدگی م ااطی می باشا. می کرده است
کدام است؟مناسبترین اقدام برای وی 

و سپس شروع آهن درمانیReticو  CBCبررسی ( الف

آسپیراسیون مغز استخوان و رنگ آمیزی آهن( ب

تجویز آهن با دوز درمانی و سپس بررسی پاسخ به آن( ج

بررسی فریتین و آهن سرمی( د
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قه سااب. ساله را بعلت درد و تورم ناحیه تحتانی ران راست به مطاب آورده اناد12پسری 
تال در معاینه توده ای حساس در دیسا. یک ترومای متاوک در سه نفته قبل وجود دارد

در گرافای اسات وانی انجاام شاده یاک ضاایعه لیتیاک باه نماراه . فمور لمی می گردد
ی از ضاایعه، با شک به بدویمی و بیولسز. کلسیفیااتیون اطراف ضایعه آن متهود است

وارگی در سابقه جراحای رتینوبالساتوم در شایرو. بافت استونید در آن گزارش شده است
کدام است؟وی مثبت می باشد، جهت بررسی متاستاز به ارگان نا، اولین اقدام 

سی تی اسکن ریه( الف

اسکن استخوانی( ب

سی تی اسکن شکم( ج

مغزیMRI( د

20



مایمونولوژی، آلرژی، روماتیس



طرفه برای پسری دو ساله با سابقه اوتیت مدیای مارر و کونهناتیویت  رکی دو
کور بار سوم به شما ارجاع گتته است، در معاینه سیساتمیک غیار از ماوارد ماذ

در .  باشادسابقه رینیت آلرژیک و آسم در پدر بیمار مثبت می. ناته دیگری ندارد
اولاین . گازارش شاده اسات200سرمی زیر IgGبرررسی نای انجام شده، 

کدام است؟اقدام تت یص 

اندازه گیری تیتر آنتی بادی ضد دیفتری( الف

بررسی تعداد و مورفولوژی نوتروفیلها( ب

تست پوستی کاندیدا( ج

Rastانجام آزمون ( د

 
dL

mg

1



ایمونولوژی

:ايمنينقصموارددرالزمتستهاي

كليتستهاي:CXR , PLT , PBS , CBC،نياز،صورتدركشتها

باديآنتيبهوابستهايمني:

سلولهايتعدادبررسي،هماگلوتينيتهاايزوتيترايمونوگلوبولينها،كميسطحبررسي
Bفلوسيتومتريبا

سلوليايمني:

مثل)ريتاخيحساسيتافزايشپوستيهايتستمورفولوژي،ولنفوسيتهاتعداد
inدرTسلولپرولیفراسیونبررسی(اوريون،تتانوس،كانديدا، vitroبابيمارهررد

.گرددردHIVباعفونتبايدباشد،سلولنقصكنندهمطرحكهحاليشرح



ایمونولوژی

:ايمنينقصموارددرالزمتستهاي

:كمزلمانها

.نمودبررسيراكمپلمانآلترناتيومسيرفعاليتتوانميAH50تستازاستفادهبا

ارمهفعالیتوژنآنتیبررسیوکمپلمانکالسیکراهبررسیبرایCH50وC4وC3بررسی
استرازسرمیC1کننده

(C5-9)مینمایدمطرحرامشترکمسیردراختاللCH50وAH50تستدوهربودنمختل

:فاگوسیترسیستم

یبادانتی(حساسترتستی)فلوسیتومتریتوسط123هیدرورودامیندیتستوNBTتست
PBSوضدنوتروفیل

یآمیز رنگو.گرددميانجامفلوسيتومتريبوسيلهCD18مثلچسبندهمولكولهايتشخيصبراي
میلوپراکسیداز



مارستان ساله بعلت بزرگی لوزه نا و سابقه  ندین نوبت بستری در بی12دوتری 
در . بعلت ذا  الریه و اسهال مزمن در دو سال اویر به درمانگااه ارجااع داده اناد

معاینه عالوه بر نیزرتروفای لوزه ناا، غادد لنفااوی گردنای و طحاال نیاز بازرگ
تحات درماان، باوده ITPبیمار حدود یک ماه قبل بعلات اباتالء باه . می باشند

با شک به . واله بیمار نیز سال قبل بعلت ابتالء به لنفوم فو  نموده است. است
نقص ایمنی، کدام تت یص را بیتتر می نمانید؟

نقص ایمنی ترکیبی شدید( الف

نقص ایمنی متغیر شایع( ب

Xآگاما گلوبولینمی وابسته به ( ج

Kostmannسندرم ( د
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روزه بعلت اسهال مزمن و اوتالل در وزن گیری تحت بررسای 50شیروواری ترم 
ر سراسار در معاینه اگزمای منتتر د. سابقه متاال  پریناتال منفی است. است

بار آور بدن دارد و تا بحال دوبار بعلت پنومونی در ب   اطفال بستری است و
کادام . بدنبال تزری  واون، د اار تتادید اساهال و راش جلادی شاده اسات

تت یص را بیتتر مطرح می نمانيد؟

IgAکمبود انتخابی ( الف

نقص کمپلمان( ب

نقص ایمنی ترکیبی شدید( ج

سندرم ویسکوت آلدریچ( د
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در . ساتپسری سه مانه بعلت وونریزی بدنبال وتنه تحت بررسی قرار گرفته ا
، در بررسی الم واون محیطای. معاینه اگزمای اندام نا و گونه جلب نظر می کند

درمان مناسب و قطعی برای. تعداد پالکت نا و نمچنین اندازه آنها کان  دارد
کدام است؟وی 

تزریق ماهانه پالکت( الف

تجویز ماهانه ایمونوگلوبولین وریدی( ب

پروفیالکسی روزانه آنتی بیوتیک( ج

پیوند مغز استخوان( د
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مانه برای بار سوم بعلت تب و سارفه در ب ا  اطفاال بساتری 5شیروواری 
بادون در معاینه یک زوم نسبتًا بزرگ در ناحیه آنال بدون  ارک و. گتته است

انجاام شاده کلولیسات نای واون CBCدر . پاسخ قبلی باه آنتی بیوتیاک دارد
پدر و ماادر منساوو . گزارش شده استPMN٪ 80با 45000محیطی به تعداد 

کدام است؟اقدام تت یصی مناسبتر برای وی . می باشند

CH50و  C4و C3بررسی ( الف

CD18فلوسیتومتری جهت بررسی ( ب

بررسی ایزو هماگلوتینین های سرمی( ج

انجام رنگ آمیزی میلوپراکسیدار نوتروفیلها( د
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. ساتکودکی سه ساله به دنبال تزری  وون د ار راش جلدی و آنهیوادم گتته ا
ده است در شرح حال وی تابحال دوبار بعلت پنومونی و اسهال شدید بستری بو

سال قبل د ار اوتالل در راه رفتن و اواتالل در حرکاا   تامی 1/5و از حدود 
کدام است؟محتملترین اتیولوژی عارضه اویر در وی . شده است

استرازC1کمبود مهارکننده ( الف

اختالل تعداد و عملکرد نوتروفیلها( ب

سرمیIgmافزایش شدید ( ج

سرمیIgAکمبود شدید ( د
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بساتری PICUکودکی دو ساله بعلت تب و تاکی پنه و سرفه برای باار ساوم در 
در معایناه اگزماای شابیه در ماتیات آلهریاک در سراسار بادن متاانده . است

در گرافی قفسه صدری، پنوماتوسل نای بزرگ در نر دو ریاه متاانده. می گردد
سات وانی برادر بزرگتر بیمار با تابلوی متابه و شاستگی نای متعادد ا. می گردد

ر باه از تست نای ذیال، بیتاتکدام یک انجام . نیز سابقه بستری نای مارر دارد
تت یص بیماری کمک می نماید؟

تست پوستی کاندیدا( الف

AH50بررسی ( ب

بررسی ایمونوگلوبولینهای سرمی ( ج

NBTتست ( د
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حت ساله در مورد کنترل ویزینپ و سرفه مزمن فرزند وود که ت3والدین کودکی 
باشد از شما ساوال درمان با دارونای بروناودیالتور و ضد التهابی استنتاقی می

کدام توصیه مناسبتر می باشد؟. می نمایند

استفاده از بخور گرم جهت حفظ رطوبت هوا( الف

درجه45شستشوی ملحفه کودک بطور هفتگی با آب ( ب

استفاده از موکت بجای فرش در اتاق کودک( ج

حضور کمتر کودک در مهدکودک( د
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آلرژی
 كردن فاكتورناي تتديد كننده آسمكنترل :

1 ) عفونتهاي ويروسي دستگاه تنفسي فوقاني( مثلRSVو آنفوالنزا  ) واكسيناسيون
ساالنه آنفوالنزا در موارد آسم مزمن مداوم 

2 ) منع مصرف سيگار در اطراف كودك و در وشومینهو دود سيگار و دود چوب
منزل 

3 )Mite(هيره  )واب پوشش دار كردن بالشها و ملحفه، شستن هفتگي وسايل خ
(  موارد ضروري)در آب گرم 

قل موارد اختياري شامل پرهيز از خوابيدن يا نشستن روي مبل و فرش و به حدا
و % 50رسانيدن تعداد اسباب بازيها اتاق كودك و كاهش رطوبت منزل به كمتر از 

.  در صورت امكان در اتاق بازي فرش موجود نباشد يا مرتباا جارو زده شود



آلرژی
 كردن فاكتورناي تتديد كننده آسمكنترل :

4 ) پر حيوانات  حذف پرندگان از خانه يا خارج گذاشتن انها از اتاق خواب و يا
(  شستن هفتگي پرندگان؟)نصب فيلتر در هواي اتاق كودك 

5 )فاده آلرژنهاي سوسك حمام  غذا يا پس مانده هاي غذا نبايد بيرون بماند، است
% 50از اسيد بوريك، كاهش رطوب منزل به كمتر از 

6 ) و % 50كپك خانگي  پرهيز از رطوبت زائي و ايجاد رطوبت در منزل به كمتر از
همچنین عدم نشت لوله های آب و عدم استفاده از بخور



ساله بعلت عطسه نای مارر و وارش بینی باه درمانگااه ارجااع شاده 10پسری 
ر د. شب نا بعلت ورور کردن و حمال  قطو تنفی تحت بررسای اسات. است

دام اقا. معاینه ترشحا  شفاف دو طرفه از بینی و کبودی اطراف  تم نا را دارد
کدام است؟درمانی مناسب 

اسپری بکلومتازون نازل( الف

بینیolopatadineاسپری ( ب

اسپری آنتی کولینرژیک بینی( ج

خوراکیCetriZine( د
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ماادر بنا به گفتاه. ساله را بعلت تب سه نفته ای به اورژانی آورده اد10دوتری 
. بیمار، در طی روز در او  تب، بیمار د ار راش نا ماکولر در سراسر بدن می گردد

انا و در معاینه کبد و طحال بیمار بزرگتر از حد عادی است و تورم م تصر مچ پ
توز و و ترومبوسایلوکوسایتوز در آزمایتا  انجام شده، . زانونا جلب نظر می کند

از ارگان نای ذیل کدام یک بررسی . گزارش شده استCRP  =70آنمی وفی  و 
در اولویت می باشد؟

چشم( الف

قلب( ب

کلیه ها( ج

CNS( د
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. ه اندساله را بعلت درد شامی کرامزی با شروع از روز قبل به مطب آورد5پسری 
می سابقه مصرف غذایی متاوک وجود ندارد و بیمار تبدار نیست و حاال عماو

اندام در بررسی. در معاینه حساسیت وفی  منتتر شامی وجود دارد. ووبست
نسور بدست تحتانی ضایعا  ماکولر و اکیموتیک و پتتی مانند در سطوح اکستا

زای  در آزمایتا  انجام شده لاوستیوز و ترومبوسایتوز وفیا  و افا. می وورد
ESRتر کدام درمان را مناسب. و تعدادی گلبول قرمز در مدفوع گزارش شده است

می دانید؟

خوراکیPPIتجویز ( الف

تجویز کورتون( ب

خوراکیNSAIDsتجویز ( ج

تجویز سفتریاکسون تزریقی( د
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روماتونیدنایبیماری
الينشوننننوخپورپوراي:
كودكيدورانسيستميكواسكوليتشايعترين
 كميپسرهادر.شدوميديدهبالغيندربندرتوسال3-15هايبچهدراكثراا

.اشدبميتابستانازشايعترزمستانماههايدرو.باشدميشايعتردخترهااز
بالينيعالنم:
انداموهاباتكسزيرلمسقابلپورپوراي
وپاهاساقادمياوكهيروكوچكماكولهايبصورتتواندميراششروع

.باشدالبياواسكروتومواسكالپوپاهاپشت
اوركيت–پانكراتيت-آنسفالوپاتي
پاقوزكوزانوهادربيشتر%80درآرتريت
متوسطاتخفيفكرامپيدردبصورتبيمارانازنيميدرگوارشدستگاهگرفتاري

شدگيراخسوياانواژيناسيونخوني،اسهالشديد،شكميديستانسيونشكمي
روده

حادگلومرولونفريت،كليويدرگيريدچاربيمارانسوميك
ليهكمزمننارسائيبهمنجرتواندميوايجادتاخيريكليويبيماريبندرت

.گردد



باا سابقه تماس. مانه را بعلت تب یک نفته ای در ب   بستری نموده اند4شیروواری 
در معاینااه بیمااار ناتااه مهاام غیاار از تااب، وجااود بیقااراری و . فاارد بیمااار وجااود ناادارد

رماال گرافی قفسه صدری نیز ن: )در آزمایتا  انجام شده. تحریک پذیری در وی می باشد
کدام است؟اقدام مناسب تت یص بعدی برای وی ( گزارش شده است

B/C = Negative20/000 =WBCU/C = Negative

٪70 =PMNCS  = Negative10  𝑔 𝑑𝐿 =Hb

350/000 =PLT100 =ESR1

بررسی سرولوژی ویروس های هپاتیت( بمایع مغزی نخاعیPCRانجام ( الف

انجام اکوکاردیوگرافی( دانجام سونوگرافی کلیه و مجاری ادرار( ج

 
C

F
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ساعت بعاد د اار درد شاامی 24ساله بدنبال افتادن از پله نا، حدود 8پسری 
این سومین. اطراف ناف و تورم صور  و لب نا و گردن بدون وارش شده است

بیمار نیز سابقه حالت متابه در ووانر بزرگتر. حمله بیمار بدنبال تروما می باشد
کدام است؟درمان مناسب . وجود دارد

استرازC1تجویز مهارکننده ( الف

تجویز اپی نفرین عضالنی( ب

تجویز هیدروکورتیزون وریدی( ج

تجویز آنتی هیستامین خوراکی( د
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ساله باا اواتالل در وزن گیاری و اساهال 4در بررسی نای انجام شده در کودکی 
رمی مزمن و سابقه اوتیت نای مارر، متوجه کان  سطح ایمونوگلوبولین نای س

کدام است؟محتملترین اتیولوژی . می گردید1/5حد       و آلبومین سرمی در 

Omennسندرم ( الف

بیماری گرانولوماتوز مزمن( ب

انتروپاتی از دست دهنده پروتئين( ج

نقص ایمنی متغیر شایع( د
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کودکی سه ساله را بعلت درد شامی و تب و اسهال مزمن و راش دردنااک کا 
در معاینه کبد و طحال بزرگتار از حاد عاادی. دست و پانا به درمانگاه آورده اند

بال بیمار مورد شناوته شده نقص ایمنی است که حادود دو نفتاه ق. می باشند
از واکن  ناای کادام یاک وضعیت اویار بیماار باا . وون دریافت نموده است

افزای  حساسیت تطاب  دارد؟

تیپ یک( الف

تیپ دو( ب

تیپ سه( ج

تیپ چهار( د
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آلرژی

حساسيتافزاي واكنتهايانواع:

واکنشیکوآسموآلرژيكرينيتوكهيروآنافيالكسيمثلآنمثال:یکتیپ
بعدساعت2-12تاخیری

(باديآنتيبهوابستهسيتوتوكيسيستي)دوتيپ:

گراوياستنيمورپاسچگودسندرموترومبوسيتوپنيوهموليتيكآنميمثلمثالها
نوزاداندرعفونيگروههايتجانسعدمازناشيRhناسازگاريوگريوزبيماريو

پورپورايوحساسيتافزايشازناشيپنومونيوسرمبيماري:سهتيپ
(تماسازپسهفته1-3)هنوخ

تستسمي،پيچكنيكل،باتماسمثل: هارتيپPPD،مثلموضعيداروهاي
(تماسازبعدروز2-7:زمان)GVHDنئومايسين،



باار عفونات کودکی سه ساله با سابقه ویزینپ منتتر و سرفه طوالنی بدنبال نر
اماه قبال بیمار، اویرًا از حدود یمادر تنفسی فوقانی و سابقه وضعیت متابه در 

 وی علی رغم مصرف دوبار در روز استرونيد استنتاقی با دوز کم، سرفه نا و وی
کدام است؟ادامه درمان بطور ارجح . بیمار تتدید یافته است

اضافه نمودن بتاآگونیست طوالنی اثر( الف

استفاده از استروئيد استنشاقی با دوز متوسط( ب

اضافه نمودن بتاآگونیست کوتاه اثر( ج

اضافه نمودن تئوفیلین خوراکی( د

16



:سال0-4درمان پلاانی آسم در 

PRNبتا آگونیست کوتاه اثر (: آسم متناوو)1قدم 

(لوکاستمونتویاکرومولینآلترناتیو با )کورتون استنشاقی با دوز کم ( :  آسم مداوم)2قدم 

کورتون استنشاقی با دوز متوسط: 3قدم 

تمونتلوکاسطوالنی اثر یا آگونیستبتا + کورتون استنشاقی با دوز متوسط : 4قدم 

درمان )گرددمونتلوکاستمانند قدم قبلی ولی کورتون استنشاقی  با دوز باال مصرف یا : 5قدم 
(انتخابی آسم مزمن شدید 

کورتون خوراکی+ درمانهای قبلی : 6قدم 

.از قدم سوم ، مشاوره با متخصص آسم مد نظر باشد •

، آلودگی هوا ، مو یا پر حیوانات هیرهبرای ایمونوتراپی، 2-4برای تمام سنین برای قدمهای •
.  پیشنهاد میشود(نه برای کپک یا سوسک)



ی و دوتری دو ساله با سابقه وی وی سینه راجعه بدون تب و سارفه طاوالن
 دار تحت درمان مزمن با اسزری بروناودیالتور، در معاینه پوست، اگزمای واارش

رغ، بنا باه گفتاه ماادر، باا مصارف ت م ما. سطوح اکستانسور جلب نظر می کند
ی اسات و پدر بیمار دارای رینیت آلرژیک فصل. ضایعا  پوستی تتدید می گردد

کادام . ٪ گزارش شده است6انجام شده برای بیمار، انوزینوفیلی در حد CBCدر 
فاکتور در تداوم وضعیت تنفسی بیمار مؤثرتر می باشد؟

رینیت آلژریک پدر( الف

اگزمای بیمار( ب

میزان ائوزینوفیلی بیمار( ج

وجود آلرژی غذایی( د
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آلرژی
 سال3افزايش خطر آسم براي ويزينگ بچه هاي كوچكتر از انديكاتورهاي:

 ماژورکرایتریایکناریکدر ویزینگحمله 4حداقل

ماژورنا  :

اگزما (یا حساسیت به آلرژن تنفسی)آسم والدين ،

یا دو مورد از موارد ذیل:

 ،4≤سرماخوردگي، ائوزينوفيليبدون يزينگ ورينيت آلرژيك%

از همه مهمترآتوپی



ال وی، در شرح ح. کودکی بعلت رینوره شفاف و گرفتگی بینی ارجاع شده است
که با بیمار بدنبال مصرف غذا و نوشیدنی نای ویلی داغ د ار اینحالت می گردد

ز از اقدام درمانی ماؤثر غیار از پرنیا. قطو مصرف، عالنم بتدریج مرتفو می گردد
کدام است؟محرک 

کورتون استنشاقی نازال( الف

آنتی هیستامین خوراکی( ب

اپیراتروپیوم استنشاقی نازل( ج

فنیل افرین موضعی( د

18



مانه بعلات درماتیات واارش دار گوناه نا و ساطوح اکستانساور 10شیروواری 
4ود بنا به گفته مادر، ضایعا  از حد. مفاصل اندام نا به مطب نزد شما آورده ند

ار از پدر بیما. ماه قبل با شروع غذای کمای ایجاد شده و شد  آنها نوسان دارد
ایعا  کدام توصیه بارای بهباود و کنتارل ضا. رینیت آلرژیک فصلی رنج می برد
پوستی شیرووار مناسبتر می باشد؟

توصیه استفاده روزانه از لوسیون نرم کننده موضعی( الف

استفاده از پماد فلوئوسینولون روی صورت و چین ها( ب

استفاده از تاکرولیموس موضعی( ج

توصیه به استفاده از حمام آب گرم روزانه( د

19



غاذانای کودکی با عالنم پوستی و گوارشی گهگانی ب صوص به دنبال مصارف
قرار گرفته که مثبت گزارش شاده (Prick)واص تحت بررسی با تست پوستی 

کدام بیماری برای وی بیتتر مطرح می باشد؟. است

افزایش حساسیت حاد گوارشی( الف

آنتروکولیت آلژریک( ب

آنتروپاتی آلرژیک( ج

بیماری سلیاک( د
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 آلرژي ناي غذاني غيروابسته بهIgE

ليتپروكتوكو/ پروكتيت آنتروپاتيآنتروكوليت

m6ماهگي24شيرخوارگي تا أول عمرW8-2سن شروعأول عمر
شير گاو و سويا و جو و 

ماكيان
غ شير گاو يا سويا و تخم مر 

و يا غالت يا ماهي
يا از شيرگاو يا تخم مرغ یا سو

پروتئين مربوطهطريق شير مادر

IgEوابسته به ---

بله به همراه سوء جذب و بله
F.T.T-و آنمیادماسهال مزمن 

اسهال-بلهبله
استفراع و دهیدراتاسیون-خفیفبله
هيپوتانسيون--%(15)احتماال

در مدفوععفونی بلهخیربله

تشخیص با شرح حال و 
3تا بهبودي-محدودیت رژیم

فیتست پوستی من-سالگي

سالگي1-2بهبودي تا 
وتشخیص با شرح حال و 

محدودیت رژیم وآندوسکوپی
و بیوپسی

شرح حالسالگی1-2بهبودي تا 

آلرژی



IgEادامه واکن  نای غیر وابسته 

:سلیاک ( 4•

در هر سن •

گلوتنحساسیت به •

جذب و اسهال مزمن سوئبا عالئم •

هرپتیفرمدرماتیتگاهی همراهی با زخمهای دهانی و •

تشخیص با بیوپسی روده •

تا آخر عمرگلوتندرمان با محدودیت •



IgEادامه واکن  نای غیر وابسته 

در هر سنی بخصوص بالغین دیده می شود و خود را به: درماتیت تماسی( 5
صورت اگزمای خارش دار

لی نشان می دهد و بیشتر در تماسهای غذایی شغوصورتعود کننده در دست ها 
.می باشدpatchوتستتشخیص با شرح حال . شیوع دارد

و وراکستانسشدیدا خارش دار روی سطوح وزیکولرراش: نرپتیفرمدرماتیت(6
که توسط بیوپسیباتک

و . مشخص می باشداپیدرمدر محل تالقی درم و IgAحاوی گرانولهایپوستی 
.درمان آن با حذف دائمی گلوتن از رژیم غذایی خواهد بود



IgEادامه واکن  نای غیر وابسته 

:Heinerریوی یا سندرم نموسیدروز (7

بیشتر در شیرخواران و به ندرت در بچه ها دیده می شود و خود را با سرفه مزمن
سیت و آنمی نشان می دهد و اغلب حساویزینگریوی و انفیلتراسیونو هموپتزی

سرمی ضد شیر و IgGتشخیص با شرح حال و . به شیر گاو و گندم سیاه وجود دارد
(.سرمی منفی استIgEتست پوستی و )گندم سیاه می باشد

.در ریه مشاهده می گرددIgAو IgGدر بیوپسی ریه رسوب 



IgEواکن  نای گوارشی آلرژیک وابسته به 

:حساسیت حاد گوارشی ( 1

تهوع و استفراغ و درد –ساعت از صرف غذا 2شروع از چند دقیقه تا –در هر سن 
شکمی و اسهال و گاهی عالئم جلدی و تنفسی

Challengeو یا تست RASTتشخیص با تست پوستی و آزمون 

:سندرم آلرژی ووراکی( 2

ت و یا سبزیجابامیوهنه )فوری در اثر تماس میوه خام تظاهری–در بالغین جوان 
وآنژیوادمادمخارش و –با مخاط دهان ( پخته 

ایمونوتراپیکاهش عالئم با 



IgEبهوابستهآلرژیکگوارشیواکن  نای

وخارشعالئمتماموگرددمیمشاهدهسنیهردر:حادادمآنهیووکهیر(3
در).شودمیمشاهدهغذامصرفازبعدساعت2تادقیقهچندعرضدرتورموکهیر

خوراکیchallengeباقطعیتشخیص(استشناساییقابلاتیولوژیموارد20%
.باشدمیپایدارمعموالصدفوزمینیبادامبهحساسیت.است

ترینیعالئمتماموشودمیمشاهدهسنیهردر:حادرینوکونهنایتویت(4
ارپدیداستنشاقیطوربهیاغذاصرفازبعدساعت2تادقیقهچندعرضدرآلرژیک

.گرددمیمشاهدهنیزگوارشیوپوستیهمراهعالئمگاهی.گرددمی

ونگویزیوسرفهصورتبه.گرددمیمشاهدهسنیهردر:حاداسزاسمبروناو(5
ممکنکهباشدمیشدیدآنافیالکسیبرایاحتمالیخطریفاکتورکهنفستنگی
.باشدداشتهوجودهمراهگوارشیوجلدیعالئماست



IgEواکن  نای وابسته و یا غیر وابسته به •

:ازوفاژیت انوزینوفیلیک آلرژیک ( 1•

و درد شکمی و در بالغین دیسفاژیراجعه و GERدر بچه ها با عالئم –در هر سن •
و احتباس غذا دیسفاژیبا درد شکمی و 

موارد و رابطه ضعیف با بالین% 50مثبت در RASTتست پوستی یا •

–patchو تست Challengeتشخیص با آندوسکوپی و بیوپسی و گاهی تست •
گاهی استفاده از استروئید موضعی خوراکی



IgEواکن  نای وابسته و یا غیر وابسته به •

:گاستروانتریت انوزینوفیلیک آلرژیک( 2•

متناوب و استفراغ و تحریک پذیری ، بی ویادرد شکمی مزمن –در هر سن •
پوستی تست-دهنده پروتئین ازدستآنتروپاتی، اختالل رشد ، آنمی و اشتهائی

پی و تشخیص با آندوسکو-موارد و رابطه ضعیف با بالین % 50مثبت در RASTیا 
Challengeبیوپسی و گاهی تست 

.هفته بهبودی دیده میشود6-8فوق با حذف غذای آلرژن در عرض دومورددرهر•



IgEبهوابستهغیریاووابستهواکن  نای
ضایعاتصورتبهراخودکهشودمیدیدهسالگی5زیرموارد%90در:آتوپیکدرماتیت(3

هایبچهدرفلکسورسطوحبهمحدودیاوژنرالیزهصورتبهکنندهعوددارخارشپاپولروزیکولر
تابلوغموارد%60-%80ودرداردهمراهیغذاییآلرژیباموارد%30کهدهدمینشانبزرگتر

.داردواضحبهبودی

.باشدمیآسمدچارهایبچهدرانتوباسیونبرایخطرفاکتوریکغذاییآلرژی:آسم(4

:نکته

وتهگشزداییحساسیتموجبغذاییآلرژیهایفزایندهافزایشباخوراکیایمونوتراپی•
ایمونوتراپی

.گرددمیاستفادهکمترولیداردراعملمکانیسمهمیننیززبانیزیر

.استبررسیدستدرنیزpatchبوسیلهپوستیروش•



نورولوژی



م ساله شب نا با حرکا  یاطرفه صور  نمراه با آبریزش از دنان و عد9کودکی 
در . تمعاینه نورولوژیک وی طبیعی اس. توانانی در تالم از وواو بیدار می گردد

تقل نوار مغزی انجام شده، اموا  نوک تیز در نواحی سنتروتمزورال دوطرفه مسا
از عاوارض ذیال در وی بیتاتر کدام یک احتمال نمرانی با . متانده می گردد

می باشد؟

اختالل تمرکز و پرفعالیتی( الف

اوتیسم( ب

اسکن مغزیC.Tاختالل در ( ج

صرع کوچک( د

1



با شروع ساله را بعلت افتادگی پلک و دوبینی و اوتالل وفی  در بلو11دوتری 
یمار پتوز ب. عالنم وی در طی روز شد  می یابد. از دو نفته قبل نزد شما آورده اند

. مردمک نا قرینه و پاسخ باه ناور طبیعای اسات. در طرف  پ بیتتر می باشد
ماید؟از یافته نای ذیل بیتتر به تت یص بیماری کمک می نکدام یک وجود 

درد عضالنی( الف

فقدان رفلکسهای تاندونی( ب

خستگی زودرس با تکرار حرکات( ج

فاسیکوالسیون عضالنی( د

2



مانه دو روز بعاد از شاروع یاک گاساتروانتریت، د اار بیحاالی و 9شیروواری 
ت و بیماار تبادار نیسا. اوتالل در بلو و یبوست و پتوز دو طرفاه گتاته اسات

کدام است؟اقدام فوری درمانی . وجود نداردgagمردماها گتاد بوده و رفلای 

تجویز استروئید وریدی( الف

تجویز وریدی آنتی توکسین( ب

تجویز پری دو ستیگمین( ج

استروئید تزریقی+ تجویز آنتی بیوتیک تزریقی ( د

3



ثه وی در بدو حاد. ساله بدنبال سقوط از پله نا را به اورژانی آورده اند8دوتری 
فراغ متالی نداشته ولی بعد از  ند ساعت بتدریج د اار وواو آلاودگی و اسات

ان در معاینه تورم ناحیه تمزورال طرف راست نمراه میدریاز نم. مارر شده است
کدام ناوع واونریزی مغازی بیتاتر بارای وی مطارح . طرف متانده می گردد

می باشد؟

خونریزی های نقطه ای چند کانونی( الف

خونریزی هاللی شکل خارج مغزی( ب

خونریزی منتشر پارانشیمال( ج

خونریزی عدسی شکل خارج مغزی( د

4



از کادام یاک مانه با رشاد و تاامال نرماال، انتظاار وجاود 4در یک شیرووار 
رفلای نای سیستم اعصاو مرکزی وجود ندارد؟

moro( الف

Placing( ب

Rooting( ج

Asymmetrical Tonic neck( د

5



روزه ترم را بعلت شروع تاب و بیحاالی از روز قبال باه اورژانای 40شیروواری 
ناد حدود نیم ساعت قبل بیمار د ار حرکت کلونیک اندام نا بماد   . آورده اند

در معایناه فعلای رفلای ناای ناوزادی. دقیقه با انحراف  تم نا داشته اسات
ی جاواو آزماای  مغاز . ضعی  بوده و فونتانل قدامی کمی برجسته می باشاد
ن ایی بیمار، کدام اتیولوژی را بیتتر مطرح می نمانيد؟

80 =WBC٪50 =Poly120 =pr

45 =glucose50–40 =RBC

E.Coli( بBاسترپتوکک گروه ( الف

موراکسال( داستافیلوکک طالئی( ج

 
dL

mg

6

 
dL

mg



از حمال  ذیل در یک شیرووار سه مانه با وزن گیاری و تاامالکدام یک وجود 
طبیعی، نرمال تلقی می گردد و نیاز به بررسی بیتتر ندارد؟

حمالت انحراف گردن( الف

آپنه و سیانوز بدنبال گریه( ب

حرکات پرشی حین خواب( ج

خم شدن تنه به سمت عقب بطور ناگهانی( د

7



نفسای ساله را بعلت سردرد با شروع از دو نفته قبل بدنبال عفونات ت7کودکی 
در طی این مد  شاد  ساردرد ثابات باوده و در . فوقانی به درمانگاه آورده اند

ساردرد بیماار نمرانای باا . اواور روز ایجاد می گردد و با سرفه تتدید می گردد
ر معایناه د. استفراغ ندارد ولی با مصرف استامینوفن به ووبی کنترل نمی گاردد

، پادر در شرح حال وی. عصبی ناته غیرطبیعی ندارد و فتار وون وی  می باشد
ه از موارد فوق نیاز باکدام یک . بیمار سابقه عمل جراحی تومور مغزی را می دند

مغزی را برای بیمار مطرح می نماید؟Imagingانجام 

شروع بیماری با عفونت تنفسی( بسابقه بیماری در پدر بیمار( الف

تشدید سردرد با سرفه( دعدم کنترل سردرد با دارو( ج

8



در مانه را بعلت تب و تتنج تونیک کلونیاک ژنرالیازه باا شاروع10شیروواری 
اتی پی از باز کردن راه نوایی و اطمینان از عالنم حی. منزل به اورژانی آورده اند

، دیازپاام رکتاال بارای وی IVو انجام آزمایتا ، بدلیل عدم تواناایی در نصاب  
ار ادامه یابد، در صورتیاه علی رغم تجویز بنزودیازپین، تتنج بیم. تجویز می گردد

کدام است؟اقدام مؤثر بعدی 

میدازوالم عضالنی( الف

فنوباربیتال عضالنی( ب

گاواژ فنی توئين خوراکی( ج

لووتیراستام عضالنی ( د

9



نورولوژی

اپیلیتیاوساستاتوسدرمان

بنزودیازپینها(تجویزسرعتحداکثرmg/min1):

صورتبهلورازپامIVبینیداخلیاmg/kg0/1(max 4mg/dose)

0/2-0/15رکتالیاوریدیصورتبهدیازپام mg/kg((max10mg/dose

0/2رکتالدیازپامmg/kg-0/5(max 20mg/dose)

دهانییابینیداخلیاعضالنییاوریدیصورتبهمیدازوالمmg/kg0/2-0/1
((max10mg/dose



نورولوژی

استانداردتتنجضددارونای:

20:توئینفنیفوسmg/kgصورتبهIVیاIMmax 1500mg/dose))

20:فنوباربیتالmg/kgصورتبهmax 1000mg/dose) IV)

Levetriacetam:60mg/kgصورتبهmax 4500mg/dose) IV)

20:والپوراتسدیمmg/kgصورتبهmax 3000mg/dose) IV)



نورولوژی
اپیلیتیاوساستاتوسدرمان

دوم،خطداروهایمصرفازبعدتسنجتداومصورتدر:مداومانفوزیون
مداومانفوزیونشروعیاودومخطداروهایازدیگریکیشاملانتخاب

.باشدمیپنتوباربیتالیاومیدازوالم

عمومیبیهوشی:

طولدقیقه5ازبیشترتشنجصورتیکهدربایدهابنزودیازپینشروع:ناته
.گرددبکشد،آغاز



رح در شا. ساله را بعلت تتنج کلونيک ژنرالیزه، به اورژانی آورده اناد13دوتری 
حال وی از حدود سه ماه قبل بیمار صابح نا ننگاام مساواک زدن و شاانه زدن 

در معایناه ناتاه . مونا، د ار حرکا  پرشای در انادام فوقاانی می شاده اسات
ده بارای بعد از کنترل تتنج وی، بهترین داروی نگهدارنا. غیرطبیعی وجود ندارد

کدام است؟وی 

فنوباربیتال خوراکی( الف

نیاز به تجویز دارو ندارد( ب

کلونازپام خوراکی( ج

لووتیراستام خوراکی( د

10



. اساتساله از دو روز قبل د ار پتوز دو طرفه غیرقرینه و دوبینی گتته8پسری 
در معایناه فعلای. از دیروز در ننگام راه رفتن د ار متال در تعادل شده اسات

نوشیار بوده و ته  تم نرمال و اواتالل حسای و تاب وجاود نادارد و قادر  
هتارین ب. عضالنی در حد طبیعی ولی رفلای نای وتری قابل شناساایی نیسات

کدام است؟اقدام برای وی 

مغزی بطور سرپاییC.T.Scanانجام ( الف

بستری و شروع ایمونوگلوبولین وریدی( ب

انجم تست ادروفونیوم( ج

تجویز پرونیزولون خوراکی( د

11



در بدو . به مطب ارجاع شده است97کودکی دو ساله بعلت دورسر باالی صدک 
. بوده و تا بحال رشد و تاامل نرمال داشته است75تولد دورسر وی روی صدک 
ته و در معاینه فعلای، ناتاه غیرطبیعای وجاود نداشا. والدین منسوو می باشند
م است؟کدابهترین اقدام تت یصی در حال حاضر . فونتانل نا بسته می باشند

مغزی با ماده حاجبC.T.Scanانجام ( الف

مغزیMRIانجام ( ب

بررسی متابولیک( ج

اندازه گیری دور سر والدین( د

12



نورولوژی
ماكروسفالي

باکودکیکدراگر.میگردداطالقماکروسفالی%97صدکباالیسردوراندازهبه
چارتاساسبروالدینسردوراندازهگیریباشد،طبیعیویتکاملماکروسفالی،

.دباشنمیمغزیتصویربرداریانجامبهنیازیوبودهبخشاطمینانمخصوص،

(جدید)ماکروسفالیعلل

سندرم،هیپوکندروپالزی،آکندروپالزیمثل:ماکروکرانیاX،استئوپتروز،شکننده
شدیدمزمنآنمی



نورولوژی
نیدروسفالی

ناهنجاریکیست،مثل:تودهA.V،نئوپالسم،دورالسابهماتوم

سندرم،روباستورجسندرماسکلروز،توبروس،نوروفیبروماتوزمثل:مگالنسفالی
Rileyسندرم،سوتو smith،کاناوانالکساندر،سندرمهای،مگالنسفالیهمی،

ساکاریدوزموکوپولیوگانگلیوزیدوز

ماکروسفالیشیرخوارگی،مغزیخارجخوشخیمتجمعات:ووش یمموارد
.خانوادگی



م مانه را بعلت حمال  پرشی ناگهانی در تنه و اندام نا بصور  وا4شیروواری 
حماال  . بار در روز به مطاب آورده اناد20شدن و سزی گریه به تعداد حداقل 

در معایناه لااه نای نیزوپیگمانتاه. روز قبل ایجاد شده اسات4بیمار از حدود 
EEG.آزمایتا  اولیاه بیماار طبیعای اسات. پوستی روی تنه جلب نظر می کند

ان انجام شده برای بیمار اموا  آنسته با ولتاژ باال نمراه اموا  نوک تیاز را نتا
کدام است؟بهترین درمان . می دند

کلونازپام( الف

ACTH( ب

ویگاباترین( ج

فنوباربیتال( د

13



طاب شیروواری یاساله را بعلت نیزوتاونی و عادم تواناایی در نتساتن باه م
لات بیماار تاا بحاال دوباار بع. آورده اند سابقه متاال  پریناتاال منفای اسات

ه ناتاه در معاینا. تتنجا  پرشی در اندام نا در بیمارستان بستری گتته اسات
گیالسی در ته  تم لاه. مهم غیر از نیزوتونی، کبد و طحال بزرگ بیمار می باشد

از ارگان ناای ذیال در ایان کدام یک احتمال درگیری . شال واضح متهود است
بیمار محتملتر می باشد؟

قلب( الف

ریه( ب

(شنوایی)گوش ( ج

کلیه( د

14



ا از انواع تتنجا  ذیل در صور  دو سال قطو حمال  تتانجی باکدام یک در 
مصرف داروی ضد تتنج، نیاز به ادامه دارو وجود ندارد؟

– Lennoxسندرم ( الف Gastaut

Atypical absence( ب

صرع میوکلونیک جوانان( ج

Rolandicصرع ( د

15



ندلی باا ساله را بعلت عدم توانایی کافی در باال رفتن از پله نا و بلند شدن از صا11پسری 
در شارح حاال وی، از قبال از . شروع تدریجی از حدود سه ماه قبل به درمانگاه آورده اناد

بنظار در معاینه عصبی، رفلای نای وتری. این عالنم، متال واصی وجود نداشته است
ر ساای. ولی قادر  عضاالنی  می باشاد و اعصااو مغازی ساالم می باشاند. طبیعی است

و در بیوپسی CPK  >1000در بررسی آزمایتگانی، . معاینا  سیستمیک نیز طبیعی است
عضله دژنراسیون و رژنراسیون فیبرناای عضاالنی نماراه افازای  بافات نمبناد داوال

کدام است؟تت یص محتملتر . فاسیاوالر گزارش شده است

دیستروفی عضالنی دوشن( الف

دلیستروفی عضالنی ِبکر( ب

دیستروفی میوتونیک( ج

میاستنی گراو( د

16



روز ساله را بعلت عدم تعادل و افتادن مارر حین راه رفتن با شاروع از6کودکی 
در . تدر معاینه بیمار کاماًل نوشیار بوده، تبادار نیسا. قبل به اورژانی آورده اند

م تال معاینه عصبی عالوه بر دیزارتری و نیستاگموس، تست نای م چه ای نیز
روز قبل د ار 10در شرح حال وی، حدود . سایر معاینا  طبیعی است. می باشند
 یص کدام اقدام به تت. شده بود، که وودب ود بهبود یافته استURT.Iعالنم 

بیماری کمک بیتتری می نماید؟

سی تی اسکن مغزی( الف

EEG( ب

NCVو EMGانجام ( ج

بررسی مایع مغزی نخاعی( د

17



رس و ساله بعلت حمال  اوتالل در تعادل و وواو آلودگی بدنبال اسات9کودکی 
در حاین حماال  تسات نای. وستگی به درمانگاه اعصاو ارجاع گتاته اسات

روز 2–3نر حمله نیز . م چه ای م تل می باشد ولی بین آنها بیمار سالم است
 نای از بیماریکدام یک . سابقه مصرف مزمن دارو نیز منفی است. طول می کتد

ذیل را کمتر مطرح می نمانيد؟

بیماری ادرار شربت افرا( الف

آتاکسی تالنژکتازیا( ب

اختالالت میتوکندریال( ج

Eکمبود ویتامین ( د
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پلاک ساله بعلت وجود حرکا  ناگهانی و کلیته ای بااال رفاتن شاانه و6پسری 
شاروع . زدن بدون کان  نوشیاری به مد   ند ثانیه باه درمانگااه آورده اناد

ک وجود در معاینه ناته پاتولوژی. ماه قبل بوده ولی بدتر نتده است6بیماری از 
مغازی نیاز ناتاه واصای C.T.Scanندارد و در آزمایتا  روتین و نوار مغاز و 

تاوی یافت نتده است، بنا به گفته مادر، فرزند وی اویرًا د ار وساواس در شت
تجویز کدام دارو در این بیمار منو مصرف دارد؟. دستها نیز گتته است

دکستروآمفتامین( الف

کلونیدین( ب

رسپریدون( ج

پیموزاید( د
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تری کودکی در ب   اعصاو بعلت اوتالل در تعادل و پارستزی در اندام نا بسا
شروع بیمار از حدود سه ماه قبل بوده و در حال حاضر در معایناه قادر  . است

تسات نای م چاه ای نیاز م تال . وجاود ناداردDTRاندام نا کان  داشته و 
. ی گردددر معاینه ته  تم، نیزرپیگمانتاسیون واضح رتین متانده م. می باشد

انجام کدام تست در تعیین اتیولوژی منطقی تر می باشد؟

مغزیC.T.Scan( الف

تعيين آمینواسیدهای سرمی( ب

بررسی الکتات و پیرووات سرمی( ج

NCVو EMGبررسی ( د

20



ی مانه با عدم توانایی در گردن گرفتن و نتستن و شال10در بررسی شیروواری 
مغازی انجاام شاده، متوجاه MRIاندام نا و بدون سابقه متاال  پریناتال، در 

ره نای مغز تاالموس و ساقه مغز و کورتای ولفی سالم می گردید ولی بقیه نیما
. دظانر صور  بیمار طبیعی است و دور سر کو ک می باش. متانده نمی گردند

کدام است؟محتملترین تت یص 

هولوپروزنسفالی( الف

آنومالی دندی واکر( ب

مگالنسفالی( ج

هیدرآننسفالی( د
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ساله بعلت انجام عمل جراحی کاتاراکات در ب ا   تام بساتری13نوجوانی 
نهیوما بیمار تابحال دوبار بعلت وجود تومور ن اعی از جنی شوآنوما و من. است

یماار سابقه جراحی متابه در برادر بزرگتار ب. تحت عمل جراحی قرار گرفته است
ه تت یص از موارد ذیل در بیمار بیتتر بکدام یک شناسایی . نیز مثبت می باشد

بیماری کمک می نماید؟

لکه های کافه ئوله پوستی( الف

ندول های زیر جلدی( ب

ندول روی عنبیه( ج

آنژیومیولیپوما در کلیه( د
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در . بساتری اساتPICUساله بعلت سردرد و اساتفراغ و دوبینای در 6کودکی 
است عالنم مننهه، منفی. معاینه ته  تم ادم پایی دوطرفه واضح متهود است

( فتا )باتوجه به وواو آلودگی پیترونده و بروز تتنج با شاک باه نرنیاسایون
از اقداما  درمانی ذیل در اولویت می باشد؟کدام یک مغزی، انجام 

انتوباسیون فوری جهت هیپرونتیالسیون( الف

ایجاد کومای پنتوباربیتال( ب

٪ وریدی3استفاده از مانیتول و سالین ( ج

تزریق وریدی استروئید با دوز باال( د

23



یونعفونی و واکسیناس



سااعت در کناار فاردی باا 10ساله در یک پرواز نوایی بماد  15نوجوانی پسر 
ده سابقه سه روزه تب، که برای وی در کتت وون و حل  مننگوکک گازارش شا

 ه اقادام باتوجه به سابقه واکسیناسیون کامل در نوجوان،. است، نتسته است
پیتگیرانه برای وی الزم می باشد؟

تک دوز ریفامپین( الف

آزیترومایسین تک دوز( ب

تک دوز کوتریموکسازول( ج

نیاز به اقدام خاصی ندارد( د

1



دیاک باا دوتری سه ساله با سابقه واکسیناسیون کامل، دو روز قبل در تماس نز
ما بنظار شا. یک فرد بالغ با سرفه نای قطاری و استفراغ بدون تب باوده اسات

اقدام مناسب برای کودک کدام می باشد؟

روز5تجویز آزیترومایسین به مدت ( الف

روز در کنار واکسن سه گانه5تجویز ارتیرومایسین بمدت ( ب

روز5تجویز کالریترومایسینن به مدت ( ج

تجویز واکسن سه گانه( د

2



 نا در معاینه حل  و لوزه. ساله را بعلت تب و گلودرد به مطب آورده اند6پسری 
ال در شارح حا. قرمز و بدون اگزودا می باشد وو لنفادنوپاتی گردنی وجود نادارد

قادام ا. وی برادر بزرگتر بیمار بعلت تب حاد روماتیسمی تحت درماان می باشاد
کدام است؟صحیح برای بیمار 

انجام کشت حلق( الف

کوتریموکسازول خوراکی( ب

آموکسی سیلین خوراکی( ج

نیاز به اقدام خاصی ندارد( د

3



ا ساله ماررًا د ار گلودرد  رکی به نمراه تب می گردد که باا درماان با8کودکی 
وطار مناسبت ترین درمان جهت کاان . پنی سیلین وی ووراکی بهبود می یابد

کدام است؟عود بیماری 

آزیترومایسین ( الف

آموکسی سیلین( ب

سفی کسیم( ج

کلیندامایسین( د

4



در. شیروواری سه مانه را بعلت سرفه دو روزه بدون تب به اورژانی آورده اناد
معاینه حال عمومی شیرووار ووبست و در سامو ریاه نا کراکال پراکناده سامو

ابقه سا. بقیاه معایناا  طبیعای اسات. تعداد تنفی وی  بار می باشد. می گردد
کدام است؟اقدام درمانی مناسب . گرفتاری متابه در وانواده وجود ندارد

آموکسی سیلین خوراکی( الف

آزیترومایسین خوراکی( ب

بستری فوری و شروع سفوتاکسیم وریدی( ج

بستری فوری و شروع وانکومایسین وریدی( د

5



. تساله بعلت تب و سردرد و استفراغ در ب   اورژانی بستری اسا4کودکی 
:ویدر بررساای مااایو مغاازی ن اااعی . در معاینااه ساافتی گااردن واضااح دارد

250 =Pr ،600 =WBC ،40 =glucose ،0 =RBC بااااااا شااااااروع
گارم واناومایسین و سفتریاکسون، جواو کتت مایو مغزی ن ااعی، باا سایل

کدام است؟کل طول مد  درمان وی . منفی گزارش می گردد

روز5–7( الف

روز7–10( ب

روز10–14( ج

روز14–21( د

 
dL

mg

6

 
dL

mg



ب و سارفه کودکی سه ساله افغانی با سابقه نامت ص واکسیناسیون را بعلت ت
در معایناه . سه روزه و التهاو دو طرفه غیر  رکای ملتحماه نازد شاما آورده اناد

از اماروز . ملتحمه، یک وطر عرضی قرمز در کناره لبه پلک نا متاانده می گاردد
درجه، راشهای ماکولر با شروع از صاور  باه سامت تناه و 39صبح در کنار تب 

. ظر می نمایداندامها در کنار لنفادنوپاتی گردنی و اسزلنومگالی م تصر نیز جلب ن
کدام است؟درمان مناسب 

خوراکیAتجویز ویتامین ( الف

بستری و تجویز ایمونوگلوبولین وریدی( ب

تجویز پردنیزولون خوراکی( ج

بستری و تجویز آنتی بیوتیک وریدی( د

7



روز قبل از زایمان واژینال د ار راش جلادی 4نفته بارداری از 39مادری حامله 
ناوزاد متولاد شاده وی دارای حاال عماومی واوو و . دردناک زونا گتته است

د اقدام صاحیح درماانی بارای ناوزا. معاینه و رفلاسهای نوزادی نرمال می باشد
کدام است؟

VZIGبستری و تجویز ( الف

تجویز سرپایی ایمونوگلوبولین عضالنی( ب

بستری و تجویز آسیکلوویر وریدی( ج

می باشدfollow upفقط نیازمند ( د

8



پرسایو، کودکی سه ساله بدنبال انجام پیوند کلیه و دریافات داروناای ایمونوسا
ضاد  IgMد ار پان سیتوپنی دونفته ای گردیده که در بررسی نای بعمال آماده 

کدام است؟درمان مناسب . مثبت گزارش گتته استParvoویروس 

ریباویرین خوراکی( الف

آسیکلوویر خوراکی( ب

ایمونوگلوبولین وریدی( ج

گان سیکلوویر خوراکی( د

9



نفار از دان  آماوزان باه 2در یک دبیرستان پسرانه در فصل بهار  بدنبال اباتالء 
درده اند و اسهال و استفراغ، بتدریج بقیه افراد کالس نیز به نمان تابلو درگیر ش

بنظر شما محتملترین عامل درگیاری . وجود نداردRBCو WBCشده انجام 
کدام است؟

NoroVirus( الف

RotaVirus( ب

Entamobe( ج histolytica

Yer( د Sinia enteroColitica

 
E

S
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ساله در منطقه آندمیک، 6در بررسی علت تب نای دوره ای و لرز و آنمی کودکی 
و در بررسی الم وون محیطی متوجه ساعت 72نر متوجه فاصله دوره نای تب 

. می گردیااد1آلااودگی رتیاولوساایت نا بااا پالساامودیوم نا بااا درجااه درگیااری ٪
کدام است؟محتملترین نوع پالسمودیوم آلوده کننده 

Knowlesi( الف

Malariae( ب

Ovale( ج

Falciparum( د

11



عفونی
ماالريهپالسموديوم
(18-40)روز28حددرطوالنيترهمهازكموندورهوساعت72اريتروسيتي
نمايدميآلودهرامسنگلبولهايترجيحا
ردوطوالنيترهمهازبيماريمدتدرمانعدمصورتدر-نفريت–نداردعوداغلب

بودخواهدسال3-50حد
فاليسزارمپالسموديوم
سال1-2نشدهدرمانبيماريمدت.مرگبهمنجرتواندميونداردتبدارحملهدوره

داردجوانهاياريتروسيتدرگيريبهتمايلاغلبو
نداردعود.اريتروسيتهاآلودگيدرصدبيشترين
اووالوويواكیپالسموديوم
بودخواهندعوددارايونمايندميآلودهرارتيكولوسيتهابيشتر.
دارندطحالپارگيخطر
كموندورهP.Vivaxباشدميماه6-12گاهي



عفونی
پالسمودیومKnowlesi
باپیرقرمزگلبولهایدرگیریباارجحیتوروز12حدوداکموندورهبا

فاصلهابو(باشدکتندهمیتواند)کبدیعودبدونومتغیرآلودگیدرصد
.میگرددمت صساعته24تبدارحمال دوره

باارمفالسيپپالسموديومبعلتآنهمومغزيماالريايماالريا،درمرگشايععلت
شايعتر%5بااليپارازيتميموارددروباشدمي%5ازبیشترخوندرانگلدرصد

شديدهموليزكليه،نارسائيطحال،پارگي:عوارضساير.باشدمي
ماالريايوترومبوسيتوپنيهيپوگلسيمي،،ريويادمalgid(همراهبهعفونتسندرم

(عروقيكالپس
تغذيه،سوءوآنميشيستوزوما،،ايرودهانگلوجود،سرخكوجودموارددر

.رفتخواهدباالماالرياميرومرگ



در . مانه با تب دو روزه و حاال عماومی واوو را باه اورژانای آورده اناد2شیرووار ترم 
در . ردمعاینه رفلای نای نوزادی طبیعی است و ناته غیرطبیعی غیار از تاب وجاود نادا

کدام است؟بهترین اقدام درمانی : آزمایتا  انجام شده

4000 =WBC5–4 =WBC =U/A1015 =SG

٪60 =poly٪40 =lymph10 =Hb

250 =PLT

تجویز سفتریاکسون تک دوز عضالنی( الف

ساعت بعد24معاینه مجدد ( ب

سفوتاکسیم+ و تجویز آمپی سیلین csfبستری در بیمارستان و انجام کشت خون و ادرار و ( ج

بستری در بیمارستان و انجام کشت خون و ادرار و تجویز جنتامایسین وریدی( د

 
dL

g
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ه دوتری سه ساله را بعلت تب و اسهال و راش ندولر دردناک روی ساق پاناا با
ه و در شرح حال تب و اسهال بیمار از سه روز قبل ایجاد گتت. درمانگاه آورده اند

دام ک. در معاینه غیر از راش دردناک مذکور نمراه اریتم اطراف ناته دیگری ندارد
اتیولوژی را بیتتر مطرح می نمانيد؟

یرسینیا( الف

شیگال( ب

سالمونال( ج

کامپیلوباکتر( د

13



ور در از بیماری نای تبدار بثوری ذیل، حضاکدام یک در صور  ابتالء کودکان به 
مدرسه برای آنها بالمانو می باشد؟

Rubella( الف

Erythema infectiosum( ب

Varicella( ج

Measles( د

14



درد بدنبال جراحی آپاندیسیت حدود سه روز بعد د ار تب و بیحالی و5پسری 
ر شدید برش ناحیه جراحی نمراه سلولیت و احساس وجود گااز و کرپیتاوس د

ی را غیر از متاوره جراحای، کادام رژیام آنتی بیاوتیا. منطقه مذکور گتته است
مناسبتر می دانید؟

جنتامایسین+ آمپی سیلین ( الف

سفوتاکسیم+ کلوگزاسیلین ( ب

آمیکاسین+ سفازولین ( ج

سفتریاکسون+ کلیندامایسین ( د

15



ب ساله بعلت وارش ناون انگتت پا از حدود سه نفته قبل باه مطا15پسری 
اًل در معاینه، ناون پا در حال کنده شدن باوده و کاام. نزد شما ارجاع شده است

تاسیم و توسط رنپ آمیزی نیدروکسید پ. ض یم و زرد رنپ و شاننده شده است
کدام است؟درمان مناسب . کتت تت یص علت آن مت ص گتته است

روز10درمان موضعی ضد استافیلوکک بمدت ( الف

روز14–21درمان خوراکی ضد استافیلوکک بمدت ( ب

ماه 3درمان خوراکی ضد قارچ بمدت ( ج

هفته4–6درمان موضعی ضد قارچ بمدت ( د

16



Tinea Corporis
گربهایوسگازبیماریانتقالاحتمال-دارخارشحلقويپالكياپاپولبصورت

.داردوجودانسانبه
Tinea pedis

،يدشدسوزشحالتباپارويياوتركوريزيپوستهباپاانگشتانبيندر
ورابجپوشيدن(نيستدرگيرپاانگشتاناليجوانانپالنتاردرماتوزخارش
.بودخواهدكنندهكمكآنازجلوگيريدرپشمي

Tinea Cruris
رانیداخلقسمتدروزيكولراطرافبادهندهريزيپوستهاتویتمار منطقهيكبا

.باشدنميدرگيرمعموالژنيتالياناحيهولی
باتيپوساسكراپهايمعاينهياضايعهمشاهدهبادرماتوفيتوزهاتشخيصكلدر

KOHموضعيكرمبادرمان.بودخواهدضايعههايلبهدرقارچيكشتيا
(كتوكونازولميكونازول،،كلوتريمازولمثل)ضدقارچ

Onychomycosis
باشدميهفته12حداقلدرمان-انگشتانناخنزردرنگوضخامت

itraconazole/Terbinafin



Tinea Versicolor:
فورفورماالسزياآنعامل

متقسدرظريفدارپوستهشكلبيضويهيپرپيگمانتههيپوياcm2-1ماكول
پشتوبازوهاوسينهقفسهفوقاني

«تيگوشتوپواسپاگتي»منظرهواسپورگردوسيگارتهبشکلهايفمنظره
راکیخوکتوکونازولیاروز دردوبارسولفيدسلنیوم%2/5لوسيونباضايعاتدرمان

روز7-10بمدت
دورپوستوليكKerion.گردندميموريزشباعثمدتطوالنيدرقارچها

ميديدشالتهابيپاسخيكنتيجهدراسكالپحساستودهيكرويفوليكول
.باشد

كاهشپردنيزونخوراكيمدتكوتاهدورهتوسطآنترميموKerionاسكارخطر
.يابدمي

2یاوهفته4-6مدتبه(تینهآ)پوستقارچیعفونتهایجدیددرمانمدت
نیازمنداحتم(سرقارچیعفونت)سرتینهآومیباشدضایعهبهبودازبعدهفته

ضدکرمهایبارانکشالهوپاهاوبدنتینهآکهصورتیدراستخوراکیدرمان
.میگردنددرمانموضعیقارچ



ساله را بعلت وجاود پااپول و پوساتول نای واارش دار و نمچناین 11نوجوانی 
در . ندول نای قرمز متمایل به بنف  در ناحیه با تاک باه شاما ارجااع داده اناد

شانا در ساابقه. معاینه سیستمیک بغیر از ضایعا  مذکور، ناتاه واصای نادارد
کدام است؟درمان مناسب . است ر آو گرم حدود دو روز قبل وجود دارد

پماد موپیروسین موضعی( الف

شربت سفاکلسین خوراکی( ب

جنتامایسین عضالنی( ج

نیاز به درمان ندارد( د

17



اکی از شرایط ذیل در موارد عفونت نرپسی، تجاویز آسایالوویروورکدام یک در 
جهت درمان کفایت می نماید؟

نوزادان( الف

گرفتاری انگشت( ب

کودک مبتال به لنفوم( ج

در موارد اگزمای آتوپیک( د

18



در. ساله را بعلت تب و گلودرد و آفت نای دنانی به اورژانی آورده اند6پسری 
. ی گارددمعاینه غیر از موارد مذکور، لنفادنوپاتی دو طرفه قدام گردنی نیز لمی م
ت که باا بنا به گفته مادر از یاسال اویر تا بحال این نتتمین حمله بیماری اس

بقیاه معایناا  . روز بهباودی می یاباد5یا بدون مصرف آنتی بیوتیک در عارض 
کدام است؟درمان ارجح . طبیعی است

پردنیزولون خوراکی( الف

سفالکسین خوراکی( ب

کلیندامایسین خوراکی( ج

بروفن خوراکی( د

19



. ی آورده اندنوجوانی را بعلت تنگی نفی بدنبال ابتالء به گلودرد و تب به اورژان
ردن در معاینه حل ، ارتیم واضح و بزرگی لوزه نا و تورم و حساسیت یک طرفه گ

قفساه در معاینه ریه نا، کراکل پراکنده سمو گتته و در گرافی. جلب نظر می کند
ولوژی محتملترین اتی. صدری، ضایعا  پراکنده ندولر دو طرفه متانده می گردد

کدام است؟

میکوپالسما پنومونیه( الف

فوز و باکتریوم نکروفوروم( ب

آرکانو باکتریوم( ج

کالمیدیا پنومونیه( د

20



ع از ساله را بعلت سرفه شبانه و رینوره  رکی و تب شادید باا شارو1/5کودکی 
فاف از عالنم بیمار بصور  تب وفی  ورینوره ش. یک نفته به اورژانی آورده اند

. اشددر معاینه ترشحا   رکی ته حل  متهود می ب. روز قبل آغاز گتته است10
درماان مناساب کادام. عالنم مننهه وجود ندارد و سایر معاینا  طبیعای اسات

است؟

آموکسی سیلین خوراکی( الف

کوتریموکسازول خوراکی( ب

پنی سیلین بنزاتین تزریقی( ج

کوآموکسی کالو خوراکی( د

21



. استکودکی یک ساله جهت انجام واکسیناسیون به مرکز بهداشت ارجاع شده
ل روزانه در شرح حال وی، بعلت ابتالء به سندرم نفروتیک، از حدود سه نفته قب

وی وضعیت واکسیناسایون. پرونیزولون ووراکی می باشد1در حال دریافت 
 گونه باید باشد؟

تعویق واکسیناسیون تا یکماه بعد از قطع کورتون( الف

تعویق واکسیناسیون تا سه ماه بعد از قطع کورتون( ب

تزریق واکسن بالفاصله بعد از قطع کورتون( ج

تزریق واکسن در حال حاضر بالمانع می باشد( د

 mg
kg
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از . بساتری اساتPICUکودکی دو ساله بعلت ترومای متعدد بر اثر تصادف در 
38/5روز قبل علی رغم دریافت آنتی بیوتیک نای وسیو الطی  د ار تب در حاد 

. تدر معاینه سیساتمیک نایچ کاانون عفاونی یافات نتاده اسا. گتته است
از ک کادام یاباتوجه به وجود کاتترورید مرکزی، در صور  کتت وون مثبت باا 

اجرام ذیل، ورو  کاتتروریدی الزامی است؟

آنتروکک( الف

پنوموک( ب

پسودومونا( ج

هموفیلوس آنفوالنزا( د

23



ی و ساله بدنبال مصرف آو میوه آلوده د ار تب و درد کرامزی شام4در کودکی 
سااده در آزمای . اسهال شده که یاروز بعد به اسهال وونی تبدیل گتته است

بنظاار شااما . گاازارش شااده اسااتRBC= 35–40و WBC= 8–10ماادفوع 
کدام است؟محتملترین اتیولوژی در ایجاد اسهال 

مولدشیگاتوکسینE.coli( الف

شیگال( ب

کریپتوسیوریدیوم( ج

کلستریدیوم دیفیسیل( د

24



ای اولاین ساله روستایی که تا بحال واکسیناسیون نداشته است، بر5/5کودکی 
کدام واکسن منو مصرف دارد؟. بار به مرکز بهداشت ارجاع گتته است

MMR( الف

پنج گانه( ب

فلج اطفال تزریقی( ج

Bهپاتیت ( د

25



مانه وود به مرکز بهداشت مراجعاه 18مادری جهت ادامه واکسیناسیون فرزند 
تحت مادر از حدد دو ماه قبل بعلت ابتالء به کولیت اولسرو مقاوم. نموده است
 اه توصایه ای بارای واکسیناسایون شایرووار . می باشادInfliximabدرمان با 

مناسب است؟

OPVبجای  IPVتجویز ( الف

تا سه ماه بعد از قطع دارو در مادرMMRتأخیر تجویز ( ب

تجویز دوگانه بجای سه گانه( ج

واکسیناسیون بطور روتین انجام می گردد( د

26



ود ساه ساله با سابقه دریافت ایمونوگلوبولین وریدی و پالکت در حاد6کودکی 
ری ماه قبل به مرکز بهداشت آورده شاده  برناماه واکسیناسایون وی  اه تغییا

می نماید؟

OPVتأخیر تجویز ( الف

ماه بعد4تأخیر تجویز سه گانه تا ( ب

ماه بعد8و سه گانه تا OPVتأخیر تجویز ( ج

تغييری در برنامه وجود ندارد( د

27



4مثبت بدون عالمت که از بعد از نفته HIVنوزادی ترم بطور طبیعی از مادری 
در. حاملگی تحت درمان زیدوودین بطور منظم بوده است، متولاد شاده اسات

 اه توصایه ای بارای. معاینه نوزاد، حال عمومی ووو و معاینا  طبیعی است
نوزاد مناسب است؟

انجام واکسیناسیون روتین بدو تولد در کنار تجویز زیدوورین خوراکی( الف

تعویق واکسیناسیون بدو تولد در کنار زیدوودین خوراکی( ب

در کنار تجویز زیدوورین خوراکیBCGتأخیر تجویز ( ج

نوزادfollow upانجام واکسیناسیون روتین بدو تولد و ( د

28



ساله با سابقه سردرد حااد و تاب و کاان  نوشایاری و اواتالل 9در دوتری 
انجاام شاده مغازی باا MRIانجام و در CSFحرکتی به مد  یک نفته، آنالیز 

. ته اساتتت یص آنسفالومیلیت منتتر، برای وی کورتون با دوز باال آغااز گتا
بنظر شما کدام تغییرا  در مایو مغزی ن اعی وی محتملتر می باشد؟

افزایش نوتروفیل( الف

کاهش قند( ب

افزایش پروتئین( ج

NMDAوجود آنتی بادی ضد ( د
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را بعلات وای NICUمانه با سابقه نارسی شادید و بساتری در 6شیروواری 
روز 4در شرح حال وی، از حدود . وی سینه و تب م تصر به اورژانی آورده اند

ه قبل د ار رینور و سرفه وفی  و از دیروز د ار تااکی بناه و وای وای ساین
ریه نا سمو در معاینه قفسه سینه، ویزینپ منتتر بازدمی در سراسر. گتته است
درماان . در گرافی قفسه صادری، پرناوایی ریاه نا جلاب نظر می کناد. می گردد
کدام است؟مناسب 

Palivizumabتجویز فوری ( الف

هیدراتاسیون و تجویز اکسیژن با کانوالی بینی( ب

سالین هیپرتونیک استنشاقی( ج

استروئید وریدی( د
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اینه در مع. ساله را بعلت زوم ناحیه تناسلی به درمانگاه ارجاع داده اند16پسری 
حا   رکی عالنم سیستمیک نداشته و در ناحیه تناسلی یک زوم کم عم  با ترش
ر بررسای د. در کنار لنفادنوپاتی حساس یاطرفه ناحیه اینگونیال متاهود اسات

درماان .میاروساوپیک ترشحا  زوم، کوکوباسیل گرم منفی متانده می گاردد
کدام است؟مناسب 

سفتریاکسون تزریقی( الف

پنی سیلین تزریقی( ب

دوکسی سیکلین خوراکی( ج

آسیکلوویر خوراکی( د
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ر تارس بیما. ساله را بعلت کونهنایتویت دو طرفه به اورژانی آورده اند9کودکی 
از نور ویلی شدیدی داشته و احسااس جسام واارجی در نار دو  تام واود 

لتحماه در معاینه، ترشحا  موکونید بوده و یک واکن  فولیاولر در م. می نماید
ور گوش، باتوجه به وضعیت بیمار و وجود لنفادنوپاتی د. قابل متانده می باشد
کدام است؟درمان مناسب برای وی 

ژل گان سیکلوویرموضعی( الف

سفتریاکسون تزریقی( ب

پماد ارتیرومایسین چشمی( ج

نیاز به درمان ندارد( د
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مت صا  کونهناتیویتها

(HSVآدنوويروس، آنتروويروس، ): ويرال كونهكتيويت 

روز با فوتوفوبي متوسط تا شديد ، اختالل بينائي در صورت1-14با دوره كمون 
، لنف نود كراتيت، با احساس جسم خارجي با ترشحات آبكي ، پاسخ فوليكولر پلكها

ن ، خونريزي ملتحمه بخصوص با آنتروويروسها و غيرمسري شد%( 20)اطراف گوش 
.  روز بعد از شروع عالئم7

:  باکتریال کونهناتیویت

وزیسکم–اختالل دید بعلت ترشحات غلیظ –خفیف فتوفوبی–روز 1-3دوره کمون 
ساعت بعد از 24عدم سرایت در عرض -پاپیلریبصورتواکنش ملتحمه –متوسط 

.شروع آنتی بیوتیک 

، کوماتیسکالمیدیاترانقره، نیتراتقطره : نوزادی برحسب شیوعکونژنکتیویتعلل 
EColi منفیها، سایر گرم ،HSVو گنوره.



کودکی ش  ساله مورد شاناوته شاده کم واونی داسای شاال را بعلات درد و
دو در شرح حاال، بیماار از. بی حرکتی اندام تحتانی راست به درمانگاه آورده اند

روز قبل د اار تاب و از دیاروز بعلات درد دیساتال فماور، از راه رفاتن امتنااع 
ز رناپ در معاینه غیر از تندرنی ناحیه مذکور و تب، ملحتمه بیمار نیا. می نماید

ور است وانی انجام شده، التهاو است وانی ناحیه ماذکMRIدر . پریده می باشد
کدام است؟درمان مناسب . گزارش شده است

آمیکاسین+ تجویز نافسیلین ( الف

سفوتاکسیم+ وانکومایسین ( ب

جنتامایسین+ آمپی سیلین ( ج

آمیکاسین+ سفتازیدیم ( د

33



و تحت شایمی درمانی، از دیاروز بادون ALLساله مورد شناوته شده 4کودکی 
باتوجه باه . درجه و نوتروپنی شادید شاده اسات39کانون مت صی د ار تب 

ین و وجود کاتتروریدی، بعد از انجام کتت وون و ادرار، برای بیمار واناومایسا
ساعت از تجویز آنتی بیوتیک ناا، 72بعد از . سفتازیدیم وریدی آغاز گتته است

اداماه . جواو کتت نا منفی شده ولای تاب و ناوتروپنی نمچناان اداماه دارد
درمان  گونه باید باشد؟

افزودن مترویندازول به رژیم قبلی( الف

افزودن آمینوتریسین به رژیم قبلی( ب

قطع سفتازیدیم و شروع جنتامایسین( ج

قطع وانکومایسین و ادامه سفتازیدیم وریدی( د
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در معایناه . مانه را بعلت تب و بیقاراری باه اورژانای آورده اناد18شیروواری 
تمزاان کونهنتیویت  رکی واضح سمت راست به نمراه اریتم و برجستگی پرده

کدام است؟محتملترین اتیولوژی . گوش راست متهود است

هموفیلوس آنفوالنزا( الف

پنوموکک( ب

موراکسال( ج

پسودومونا( د
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نوزادی دو روزه با حال عمومی ووو و رفلای نای نوزادی نرمال را در درمانگاه 
روز قبال از زایماان 10در شرح حال وی، مادر نوزاد از حادود . ویزیت می نمانيد

آن طبیعی دارای ترشحا   رکی واژیناال باوده کاه در بررسای میاروسااوپیک
ای ناوزاد اقدام مناسب بر. دیزلوکک داول سلولی گرم منفی، گزارش گتته است

کدام است؟سالم وی 

استفاده از نظر نیترات نقره موضعی( الف

٪10استفاده از قطره سولفاستامید ( ب

تزریق تک روز سفتریاکسون عضالنی( ج

نیاز به اقدام خاصی ندارد( د
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و ساله ساکن یک منطقه آندمیک را بعلت تب و راش جلدی و ساردرد9پسری 
بیماار بناا باه گفتاه. درد مفاصل با شروع از یک نفته قبل به درمانگاه آورده اند

در راش جلدی اولیه به صور  یک محل گزارش اریتماتو بوده که در حال حاضار
وارش دار کمی دردناک می باشاد cm10معاینه به صور  یک اریتم بزرگ در حد 

بل با در وانواده، برادر کو اتر بیمار حدود دو ماه ق. که محل آن تغییر می نماید
درمان . تعالنم پوستی متابه و فلج یاطرفه صور  تحت درمان قرار گرفته اس

کدام است؟مناسب بیمار 

کلیندامایسین خوراکی( الف

آموکسی سیلین( ب

پنی سیلین وریدی( ج

آزیترومایسین( د
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عفونی
آزمايتگاه:

مثبتPMNVDRL,ارجحيتبامفصليمايعدرWBC=125/000-25/000باكمپلمانكاهش،ESRافزايش
westernباكهايمونوفلوروسانسياELISAتست.باشدنميمفيدلوكاليزهزودرسفازدرمعموالسرولوژي

Blotگردداثبات

داكسيدوويكدرجهبلوكباكارديتوصورتيعصبفلجولوكاليزهزودرسبيماريدرمان:درمان
روز14-21بمدتسيلينآموكسيياسيكلين

IMياكسونسفتر (مغزياعصابفلجازغير)تاخيرينورولوژيكعالئمومننژيتياسهدرجهبلوکباكارديت
روز14-28بمدتوريديGسيلينپنيياوIVيا

روز28بمدتسيلينآموكسييا(y9≤)سيكلينداكسيآرتريتدرمان

تغذيهساعت48-72كنهبايدبيماريانتقالجهت.باشدمي%1-2كنهگزشبدنبالاليمبيماريايجادخطر
.باشدداشته

سيكلينداكسيدوزتكmg200بالغيندركنهگزشازبعدساعت72تاآندميكشديدامناطقدر



ساله را بعلت اوتالل دیاد  تام  اپ باا شاروع از یامااه قبال باه 10کودکی 
در معایناه ادم اطاراف اربیات و استرابیسام جلاب نظر. درمانگاه  تم آورده اند

تانده و در معاینه ته  تم، ضایعا  گرانولوماتوز در دیسک و ماکوال م. می کند
فیلی در در آزمایتا  انجام شده انوزیناو. بیمار عالنم سیستمیک ندارد. می گردد

دام کامحتملتارین اتیولاوژی . ٪ نیزرگاماگلوبولینمی گزارش شاده اسات30حد 
است؟

آنکیلوستوم( الف

آسکاریس( ب

توکسوکارا( ج

استرونژیلوئيدس( د
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ی وجاود از شرایط ذیل نیاز به انجام تست توبرکولین پوساتی فاور کدام یک در 
دارد؟

HIVکودکان مبتال به عفونت ( الف

سابقه تماس با فرد در حال دریافت پیوند مغز استخوان( ب

کودکان مبتال به نارسائي کلیه( ج

سابقه تماس با فرد بالغ مشکوک به سل( د

39



عفونی

توبركولرپوستيتستانجامانديكاسيون(TST):

Interferon gamma release assay

تماس با افراد مبتال يا مشكوك به سل مساري، بچاه هااي TST موارد نياز فوري به انجام 
اطق داراي عالئم باليني يا راديوگرافيك مطرح كننده سال، بچاه هااي باا ساابقه مساافرت باه منا

آندميك

ساالنهانجامنيازمندكهنانيبچهTSTبهآلودههايبچهHIV(فقطPPD
بهداشتيمراقبين،زندانينوجوانان،(دارداندیکاسیون

باديابات بچه هاايبچه نانيكه در وطر باالني از تبديل آلودگي به بيماري مي باشند 
در ماوارد عادم تمااس اخيار، خطار ايجااد )، سوء تغذيه، ضعف ايمني اوليه يا ثانويه CRFقندي، 

(  بيماري وجود ندارد

اوليه اجباري است TSTقبل از شروع درمان ايمونوساپرسيو مثل كورتون طوالني مدت، انجام يك 



که حدود یاماه قبل شیمی درمانی وی قطو شاده ALLساله با سابقه 6کودکی 
ل باوده است، قصد ادامه واکسیناسیون را دارد و تا بحال واکسیناسیون وی کام

کدام است؟توصیه مناسب . است

توصیه به انجام واکسیناسیون در حال حاضر( الف

توصیه به انجام واکسیناسیون یکماه بعد( ب

توصیه به انجام واکسیناسیون دوماه بعد( ج

توصیه به انجام واکسیناسیون سه ماه بعد( د
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ای  ساله سالم با سابقه مسافر  اویر به منطقه آندمیک، تحات آزما5کودکی 
PPD قرار گرفته و نتیجه آنmm7 بوده است و در ضمن پدر بیمارHIV مثبات

کدام است؟اقدام مناسب برای این کودک . می باشد

ماه9شروع ایزونیازید به مدت ( الف

ماه6شروع ایزونیازید و ریفامپین بمدت ( ب

ماه9شروع ایزونیازید و ریفامپین بمدت ( ج

.باشدمیfollow upنیاز به اقدام خاصی ندارد و نیازمند ( د
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عفونی

 تعري(TST)PPDمثبت:

اندوراسيون≥mm5هبمشكوكياشدهشناختهافرادبانزديكتماسدرهايبچه
بچهاليني،بياراديوگرافيدرقبلييافعالسلبهابتالءبهمشكوكهايبچه،مسريسل

HIVعفونتياايمونوساپرسيودرماندريافتحالدرهاي

اندوراسيون≥mm10(هوچكين)لنفومبهمبتالهايبچهسال4زيرهايبچه،
مناطقازشدهمتولدوالدينازيامتولدشدههايبچهتغذيه،سوءوCRF،قنديديابت
هايكنندهمصرفخانمان،بيافراد،HIVدچاربالغينباتماسدرهايبچهدنيا،پرخطر

مهاجر،كشاورزانزنداني،افراد،پرستاريهايخانهكنندگاناقامت،تحريكيداروهاي
.نمايندميمسافرتدنياپرخطرمناطقبههائيكهبچه

اندوراسيونmm15خطرفاكتورهيچگونهبدونسال4≤هايبچه



ازکمتر CD4با تعداد سلول نای HIVمانه مورد شناوته شده عفونت 18کودکی 
د و بعلت تب یک نفته ای و سیانوز و تااکی پناه و رتراکسایون شادیرا 

LDHسابقه تماس با فرد د ار . باال به اورژانی آورده اندURT.I منفی است و در
د است گرافی قفسه صدری تصاویر رتیاولر ب صوص در اطراف ناف ریه نا متهو

کدام است؟درمان مناسب –

کلیندامایسین وریدی( الف

آمیکاسین وریدی+ سفوتاکسیم ( ب

استروئید وریدی+ کوتریموکسازول ( د

اوسلتامیویر ویر خوراکی( د

 
rmm

500
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شات پسری سه ساله بعلت وجود یک زوم پوستی آلوده با واک باه مرکاز بهدا
اه سابقه واکسیناسیون وی کامل بوده است ولی حادود دو ما. آورده شده است

؟کدام استاقدام درمانی مناسب . قبل تحت پیوند کلیه قرار گرفته است

TIGتزریق ( الف

تزریق واکسن دوگانه اطفال( ب

TIG+ تزریق واکسن دوگانه اطفال ( ج

باتوجه به واکسیناسیون کامل، فقط شستشوی زخم کافی است( د
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ر حاال ساله با سابقه ابتالء به بیماری کاوازاکی حدود یاساال قبال، د4کودکی 
ر تزریا  کادام واکسان د. حاضر ننوز درحال دریافت آسزرین ووراکی می باشد

صور  نیاز در حال حاضر منو مصرف دارد؟

پنوموکک( الف

آنفوالنزا( ب

واریسال( ج

تب زرد( د

44



، توصایه باه HIVاز شرایط ذیل در یک وانم بااردار د اار عفونات کدام یک در 
جهت کان  واضح انتقال عمودی منطقی وواند بود؟انجام 

هفته با تعداد کپی ویروس زیر 38زیر ( الف

هفته و به باال با تعداد کپی ویروس بیشتر از 38( ب

ساعت4باالی PRomهفته با 38زیر ( ج

ساعت4زیر PRomهفته و به باال با 38( د

 
ml

1000
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ml

1000

 
s

c



رد ساله بدنبال یک ترومای وفی  حدود یک نفته قبال، از دو روز قبال د اار د6پسری 
ن انتهای تحتانی ران باالی زانو به نمراه تاب گتاته طوریااه از اماروز قاادر باه راه رفات

یاک در گرافای رادیولوژ . در معاینه تورم و درد انتهای دیستال فمور وجاود دارد. نمی باشد
ایو  رکای ناحیه مذکور، وط  ربی پریوست کاماًل محو گتته و در بررسی آسزیراسیون م

. ه استتجمو یافته در ناحیه زیر پریوست دیستال فمور در کتت، نیچ جرمی رشد نارد
احتمال شناسایی کدام جرم محتملتر وواند بود؟PCRبنظر شما با روش 

کینگال( الف

استافیلوکک طالئي( ب

پسودومونا( ج

هموفیلوس آنفوالنزا( د
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انگااه ساله را برای بار اول جهت واکسیناسیون ویروس آنفوالنزا به درم4کودکی 
بیمار مورد شاناوته شاده آسام مازمن وفیا  و تحات درماان . ارجاع داده اند

نحوه تجویز واکسن را انت او نمانيد؟. کورتون استنتاقی می باشد

درحال حاضر و تکرار آن یکماه بعدml0/25( الف

درحال حاضر و سپس سالیانهml0/25( ب

در حال حاضر و سپس سالیانهml0/5( ج

درحال حاضر و تکرار آن یک ماه بعدml0/5( د
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ال ساله روستانی با سابقه دریافت سه دوز قبلی واکسان نااری، در حا8پسری 
کاز حاضر بعلت زوم ناشی از گاز گرفتگی یاک ساپ کاه متاواری گتاته باه مر 

کدام است؟توصیه درمانی صحیح . بهداشت ارجاع داده اند

شستشوی زخم+ انجام سه نوبت واکسیناسیون ( الف

شستشوی زخم+ انجام دو نوبت واکسیناسیون ( ب

شتشوی زخم+ انجام پنج نوبت واکسیناسیون ( ج

نیاز به واکسیناسیون ندارد و شستشوی زخم کافی است( د
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از ک کادام یادر کودکی با سابقه اوتیت نای وارجی مارر بدنبال شنا در است ر، 
وش راه نای پیتگیری ذیل بعد از شنا در آو جهت جلوگیری از ایجاد عفونت گا

وارجی بی تأثیر می باشد؟

Burowمحلول ( الف

قطره پولی میکسین( ب

ایزوپروپیل الکل( ج

٪2محلول اسید استیک ( د
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درس نای مینور



بعلت پنومونی بساتری و نیازمناد دریافاتPICUشیروواری دو ساله در ب   
وز شادید ناگهان بیمار در ب   د ار سیان. اکسیهن از طری  کانوالی بینی است

. ساتو بدنبال آن آپنه می گردد و در معاینه نبض نای بیمار نیاز قابال لمای نی
 CPRاز موارد ذیل درمورد سایز لوله تراشه جهت انتوباسیون و انجام کدام یک 
تر می باشد؟صحیح

1به 10و نسبت ماساژ به تهویه 4/5لوله تراشه ( الف

1به 5و نسبت ماساژ به تهویه 5لوله تراشه شماره ( ب

و فقط تهویه با سرعت 4/5لوله تراشه شماره ( ج

و فقط تهویه با سرعت 5لوله تراشه شماره ( د

 
min

20

 
min

12

1



ز دیاروز مانه بعلت ابتالء به برونتیولیت حاد و نارسایی تنفسی ا4شیروواری 
یاک از حادود. در ب   تحت انتوباسیون و تهویه ماانیای قرار گرفتاه اسات

وز و ساعت قبل ناگهان بیمار د ار افت اشاباع اکسایهن واون شاریانی و سایان
ه راسات فقدان نبض نا گتته و در معاینه قفسه سینه کان  یاطرفه صدای ری

ناواع از اکدام یاک بنظر شما . و در دق، حالت رزونانی قابل شناسایی می  باشد
شوک بیتتر برای بیمار مطرح می باشد؟

Hypo Volemic( الف

Distributive( ب

Cardiogenic( ج

obstructive( د

2



نوشایاری شیروواری یاساله بدنبال ابتالء به مننهیت باکتریال و کان  ساطح
ا را باز در معاینه با صحبت کردن  تم ن. در ب   اورژانی بستری گتته است

ه نموده و با لمی پوستی، اندام نا را عقب می کتد و با تحریاک دردنااک، گریا
کدام است؟شیرووار GCSبنظر شما عدد . نموده و مجدد به وواو می رود

9( الف

10( ب

11( ج

12( د

3



• Eye opening :
• Spontaneous   4

• To speech       3

• To pain           2

• None              1

• Verbal:
• Coos,babbles 5

• Irritable,cries 4

• Cries to pain    3

• Moans to pain  2

• None                1

• Motor :
• Spontaneous movement   6

• Withdraws to touch        5

• Withdraws to pain           4

• Abnormal flexion             3

• Abnormal extension         2

• None                                1 

GCS in infants :



از شرایط ذیل در یک مادر شایرده، توصایه باه اداماه شایردنی از کدام یک در 
قطو گردد؟(nursing)طری  پستان انجام گتته و نباید شیردنی 

عفونت منتشر با واریسال در مادر( الف

تزریق ماده رادیواکتیو به مادر روز قبل( ب

breastعفونت هرپس پوستی روی ناحیه ( ج

تجویز اوسلتامی ویر به شیرخوار در عفونت آنفوالنزا در مادر( د

4



ود در از عناصر موجکدام یک در صور  فریز نمودن و پاستوریزه کردن شیر مادر، 
شیر مادر کاماًل از بین وواند رفت؟

پروتئین( الف

لیپاز( ب

الکتوفرین( ج

ترشحیIgA( د

5



در 95ساله در مطب، متوجه صدک وزنای بااالی 6در بررسی قد و وزن کودکی 
کدام توصیه فعالیتی تغذیه ای مناسب نمی باشد؟. وی می گردید

اجازه به کودک جهت خودتنظیمی وعده های غذا( الف

ساعت در روز2حداکثر T.Vاستفاده از کامپیوتر و ( ب

وعده در هفته5مصرف میوه و سبزیجات ( ج

حداقل یک ساعت فعالیت فیزیکی در روز( د

6



مانه، متوجه اندازه قاد وی براسااس 30در بررسی معیارنای رشدی در کودکی 
، کادام تعریا  WHOبراسااس معیارناای . می گردیدZScore2/5سن، در حد 

برای بیمار مطرح می باشد؟

moderate wasing( الف

Severe wasting( ب

moderate stunting( ج

Severe stunting( د

7





ساله با سابقه اولسر دوازدنه که از حدود دو ماه قبل تحت درماان باا10پسری 
یر بیتتر از عناصر و یا ویتامین نای ز کدام یک آنتی اسید می باشد، انتظار کمبود 

مطرح می باشد؟

فسفر( الف

B12ویتامین  ( ب

مس( ج

Kویتامین ( د

8



نفته بعد از قطو شیرمادر، بتدریج د ار اواتالل در3شیروواری یاساله حدود 
وزن گیری و ریزش پراکنده مونا و راش جلدی اریتماتور در اطراف دنان و ناحیه

ی باشد؟بنظر انتظار کدام یافته پاراکلینیک در وی بیتتر م. مقعد شده است

خونریزی زیر پریوست استخوان های بلند در رادیوگرافی( الف

کاردیومیوپاتی دراکوکاردیوگرافی( ب

فنجانی و مضرس شدن انتهای استخوان های ساعد( ج

کمبود آلکالن فسفاتاز سرمی( د

9



کادام . مادری در مورد معیارنای رشدی فرزند نارس وود از شما سوال می نماید
از مت صا  ذیال درماورد اصاالح معیارناای رشادی فرزناد وی صاحیح یک 

می باشد؟

اصالح دورسر در یکسالگی( الف

سالگی2/5اصالح قد در ( ب

ماهگی24اصالح وزن در ( ج

ماهگی18در BMIاصالح ( د

10



مانه را بعلت تتنج و کان  نوشیاری و اساتفراغ باا شاروع از 18شیروواری 
النام در معاینه، بیمار تبدار نبوده و ع. حدود دو ساعت قبل به اورژانی آورده اند

تیاک روی ناحیه گوش و گردن بیماار،  ناد منطقاه اکیمو. مننهه نیز منفی است
ه متهود بوده و در گرافای رادیولوژیاک، شاساتگی دناده و اساااپوال متااند

ق از اقداما  تت یصی ذیل باه اتیولاوژی حالات فاوکدام یک انجام . می گردد
کمک بیتتری می نماید؟

آنالیزو کشت مایع مغزی نخاعی( الف

معاینه ته چشم( ب

سونوگرافی شکمی( ج

بررسی کلسیم و فسفر و آلکالن فسفاتاز سرمی( د

11



یاا سرفه و. ساله د ار تب و گلودرد و پتتی سق  دنان گتته است10پسری 
 Rapidدر معاینه اگزودای واضح ته حلا  متاهود باوده و . رینوره وجود ندارد

testسایلین بنظر شاما درماان وی باا پنی. عفونت استرپتوکلی مثبت می باشد 
اشد؟از اوتالال  سایاولوژیک ذیل مؤثر می بکدام یک تزریقی در جلوگیری از 

اختالالت دوقطبی( الف

اختالالت وسواسی( ب

اوتیسم( ج

اختالالت اضطرابی( د

12



ی شااایت اصال. ساله را بعلت ترس و اضطراو به درمانگاه آورده اناد11دوتری 
ی از بیمار، احساس ناراحتی و ترس در ننگام قرار گرفتن در یک صا  یاا تنهاای
رًا در منزل بیرون رفتن و یا استفاده از اتوبوس می باشد و باه نماین علات اکثا

مطارح از اوتالال  ذیل بیتتر برای ویکدام یک بنظر شما . منزل به سر می برد
می باشد؟

agoraphobia( الف

Social an xiety( ب disorder

Separation anxiety disorder( ج

Specific phobias( د

13



سااله را بعلات بی تاوجهی سارکالس درس و فراموشای نای ماارر در 8پسری 
رسه مادر بیمار از عدم اتمام تاالی  مد. فعالیت نای روزمره به درمانگاه آورده اند

ور  بنظر شاما در صا. و پرحرفی و بی دقتی و اوتالل وواو وی نیز شاکی است
نیاز به درمان دارویی تجویر کدام دارو را مناسبتر می دانید؟

فلوکستین( الف

آمفتامین( ب

آتوموکستین( ج

کلونیدین( د

14



مادری نوزاد یک مانه شایر ماادرووار واود را بعلات بیقاراری و گریاه شادید 
وار در معاینه سیساتمیک شایرو. ب صوص در اواور روز به اورژانی آورده است

شروع . گرم وزن گیری داشته است800کاماًل طبیعی است و از بدو تولد تا بحال 
ی از اقداما  درماانکدام یک انجام . گریه نای بیمار از یک نفته قبل بوده است

ذیل برای وی تأثیر کمتری دارد؟

استفاده از پستانک( الف

استفاده از سایمتیکون( ب

نگه داشتن به پهلو( ج

قنداق نمودن( د

15



ب را شیروواری قادر به راه رفتن می باشد و از یک فنجان آو می نوشد و دو ماع
بنظر شاما حاداقل. روی نم می گذارد و حداقل سه کلمه معنی دار را ذکر می کند

سن وی  قدر می باشد؟

ماه12( الف

ماه15( ب

ماه18( ج

ماه24( د
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یاره کودکی که رنپ نا را می شناسد و تنهایی مسواک می زند و قادر است یک دا
اامال از کارنای ذیال را باتوجه باه تکدام یک را باتد، بنظر شما قابلیت انجام 

سنی وواند داشت؟

بدون کمک لباس بپوشد( الف

دست راست و چپ را بشناسد( ب

کلمات متضاد را بفهمد( ج

را بشمارد10تا 1از ( د
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توجه به زنگ ←نفتگی 2•

بال شانه ها در وضعیت خوابیده به شکم ، با چشمها دناوردنپاسخ دادن به خنده ، باال ←مانگی2•
صدا گشتن

به از جلوغلطیدننگه داشتن سر ، نگاه کردن به دست ، بلند کردن خود روی دستها ، ←مانگی4•
.عقب ، بدنبال اسباب بازی گشتن 

نشستن به تنهائی ، دادن اجسام از یک دست به دست دیگر ، نگه داشتن بطری←مانگی6•

ضعیت به ورسانیدنگرفتن اجسام با دو انگشت ، سعی در ایستادن با گرفتن اجسام ، ←مانگی9•
بایبای، مکعبنشسته ، بهم زدن دو 

1-2فتن داخل فنجان ، گمکعبهاراه رفتن ، نوشیدن از فنجان ، تقلید از دیگران ، انداختن ←مانگی12•
(اختصاصی)کلمه 

روی هم ، استفاده از قاشق و چنگال ، مکعبقدم زدن به سمت عقب ، گذاشتن دو ←مانگی15•
کلمه3-6گفتن 



روی هم ، گفتن مکعب4دویدن ، ضربه زدن به توپ ، گذاشتن ←مانگی18•
کلمه ، برداشتن پوشش اجسام ، غذا دادن به عروسک6حداقل 

روی هم ، گفتن مکعب6از پله باال و پائین رفتن ، گذاشتن ←سالگی 2•
اس کلمه ای ، فهمیدن مفهوم امروز ، شستن دستها و مسواک زدن و لب2جمالت 

.بدن  ، اشاره به تصاویراعضائپوشیدن ، شناختن 

مکعب روی هم 8باال رفتن از پله ها به ترتیب با هر پا ، گذاشتن ←سالگی 3•
کلمه ای ، فهمیدن مفهوم دیروز و فردا ، فهمیدن 3، پریدن ، گفتن جمالت 

ها را کلمات وی توسط غریبه ها ، بخوبی از قاشق استفاده کردن ، نام عکس3/4
جنسگفتن ، پوشیدن تی شرت ، فهم سن و 



تن کشیدن دایره و انسان با سه جز، کشیدن خط متقاطع ، شناخ←سالگی 4•
پا زدن ، با یکومسواکرنگها، فهمیدن صفت ها ، بدون کمک لباس پوشیدن 

.  کردن لیلی 

روی یک خط قدم زدن ، کشیدن مربع ، شمردن و دانستن کلمات←سالگی 5•
.مخالف ، جست و خیز و پرش کردن 

کشیدن مثلث ، فهمیدن مفهوم چپ و راست ، کشیدن انسان ←سالگی 6•
شش قسمتی ، روی هر پا شش ثانیه می ایستد  



الال  از شرایط ذیل در کودکان، نیاز به ارجاع بیمار جهت بررسی اوتکدام یک در 
ارتباطی وجود دارد؟

ماهه به اسم خود واکنش نشان ندهد6شیرخوار ( الف

ماهه صداها و کلمات را تقلید نکند12شیرخوار ( ب

ماهه قادر به اشاره به اعضاء بدن نباشد21شیرخوار ( ج

ماهه از جمالت کوتاه استفاده ننماید30کودک ( د

18



موارد نیازمند درمان اوتالال  ارتباطی

.با صدای بلند پلک نزند ، به صدای انسان توجه نکند ←مانگی 6

.به اسم خود پاسخ ندهد ، حرف زدن محدود به صدا و ناله باشد ←مانه 10

.تکلم هنوز محدود به صدا باشد ←مانه 12

.پاسخ ندهد"، بطری شیربایباینه ، ”صدا و کلمات را تقلید نکند ، به کلمات ←مانه 15

.کلمه معنی دار استفاده نکند 6حداقل از ←مانه 18

.از جمالت دو کلمه ای استفاده نکند ←مانه 23

.نفهمند ، به قسمتهای بدن خود اشاره نکند اشناحداقل نیمی از کلمات وی را افراد ←دو سالگی 

را نفهمد و از ”زیر ،رو، عقب ، جلو ”استفاده نکند ، مفهوم کلمات ”چرا، چی ، کجا ”از کلمات ←مانگی30
.جمالت کوتاه استفاده نکند 

.تکلم وی توسط افراد غریبه قابل فهم نباشد ←سه سالگی 

.  و پلک زدن دراوردنشکلکلکنت زبان مداوم بخصوص همراه ←در نر سنی 



ساله در داول اتومبیل، جهت برقراری ایمنی 4در صور  سوار شدن یک کودک 
ی باشد؟از توصیه نای زیر در استفاده از صندلی وودرو مناسبتر مکدام یک کافی، 

rear facing safety seat( الف

forward facing safety seat( ب

Belt positioning booster seat( ج

Lap & shoulder seat belts( د

19



ساله در مورد مرگ یای از والادین از شاما ساوال نمایاد، 7در صورتیاه کودکی 
کدام توصیه منطقی تر وواند بود؟

توصیف اینکه مرگ والد شبیه خواب عمیق می باشاد، باه آراماش روحای وی کماک( الف
می نماید

به تعویق بهتر است توضیح عدم بازگشت فرد متوفی بطور دائمی، تا سن بلوغ کودک( ب
بیافتد

در صورت عدم تمایل کودک در شرکت در مراسم تدفین، اجباری وجود ندارد( ج

از محل دفن والد، به هیچ وجه تا رسیدن به سن بلوغ کودک اطالعی داده نشود( د

20



ورژانی کودکی سه ساله را بعلت غرق شدن بمد  پنج دقیقه در آو است ر به ا
ساعت بتادریج 24داشته که در عرض 9در حد GcSدر معاینه، بیمار . آورده اند

در سااعت اول . مردمک نا بنور جاواو می دناد. به حالت طبیعی برگتته است
ه ورود به اورژانی بمد  دو دقیقه بیمار د ار حرکا  تونیک اندام نا می گردد ک

وارد فاوق از مکدام یک بنظر شما . با تجویز دیازپام وریدی سریعًا بهبود می یابد
با پروگنوز عصبی بدتری نمراه می باشد؟

مدت غرق شدگی( الف

مدت کاهش هوشیاری بیمار( ب

سطح هوشیاری بیمار( ج

تشنج بیمار( د

21



تحات تهویاه مااانیای ARDSساله بعلت پنومونی باکتریال شدید و 4کودکی 
بیمار از ماده ای استفاده شده که موجب برادیاااردی Sedationجهت . قرار دارد

ام است؟کدمحتملترین دارو . وی گتته ولی سرکوو تنفسی ایجاد نارده است

فنتانیل( الف

دکس مدتومیدین( ب

میدازوالم( ج

کتامین( د

22



ن رفاتن در معاینه پوست کودکی متوجه دپرسیون عمی  پوستی به نمراه از بای
دام ک. کل اپیدرم به سمت درم در کنار وجود اساار در آن منطقه درگیر می گردید

از ضایعا  ذیل برای وی بیتتر مطرح می باشد؟یک 

Erosion( الف

Ulcer( ب

Scar( ج

Fissure( د
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روزه را بعلت پالک نای پوستی قهوه ای متمایل باه سایاه باه نماراه 20نوزادی 
وجاود بنظر شما در صور . نیزرتریاوز برجسته در سطح بدن نزد شما آورده اند

ود ای ذیل روی بدن، اندیااسیون برداشتن از طری  جراحی وجاز انداز هکدام یک 
دارد؟

روی صورتcm5( الف

روی تنهcm3( ب

روی گردنcm4( ج

روی اندامهاcm6( د
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روزه بعلت وجود وال عروقی مادرزادی به مطب آورده شده 40شیروواری دوتر 
ه در معاینه نمانهیوم وسیو صور  و گردن و ناحیه فاک تحتاانی و  انا. است

ررسی نای از بکدام یک انجام . بقیه معاینا  طبیعی است. کاماًل واضح می باشد
ذیل در این شیرووار لزومی ندارد؟

سونوگرافی کلیه ها( الف

مشاوره چشم پزشکی( ب

انجام اکوکاردیوگرافی( ج

انجام الرنگوسکوپی( د
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ر د. ساله را بعلت ضایعا  وارش دار تنه و اندام نا به اورژانی آورده اند4کودکی 
ل معاینه پاپول نا و ندول نای پوستی در اطراف نااف و الی انگتاتان و زیار بغا

. روی آنها متهود استExcoriationمتانده می گردند و آثار وارش پوستی و 
بل درمان سابقه حالت متابه در برادر کو اتر بیمار وجود داشته که  ند نفته ق

کدام درمان را مناسبتر می دانید؟. شده است

پماد هیدروکورتیزون موضعی( الف

Malathionلوسیون ( ب

موضعیPermethrin ٪5کرم ( ج

IVermectinلوسیون ( د
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ر ناا  مهم د. گرم را در بدو تولد ویزیت می نمانید2000نوزادی ترم با وزن تولد 
رفه و ظانر بیمار، دور سر کو اتر از حد عادی و آتروفی اندام تحتانی بطور یاط

اولای بنظر شما با شک به عفونات د. اساارنای پوستی متعدد در وی می باشد
از اوتالال  ذیل برای بیمار بیتتر مطرح می باشد؟کدام یک رحمی، 

Disruption( الف

Deformation( ب

Dysplasia( ج

malformation( د
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، (Toe walking)از  ه سنی در کودکان و شیروواران راه رفتن روی ناوک پاناا 
نیاز به بررسی علت زمینه ای را الزامی می نماید؟

یکسالگی( الف

ماهگی18( ب

دوسالگی( ج

سه سالگی( د
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ل نیپ جهت شناسایی نوزادی یک روزه ترم برای اوتالل در رفتگی تااملی مفص
(DDH)تری ، انجام کدام مانور در معاینه در تت یص نوع یاطرفه آن ارزش بیت
دارد؟

klickو شنیدن صدای Klisicتست ( الف

clunkو احساس وجود Ortolaniتست ( ب

klickو احساس وجود Barlowتست ( ج

درجه 75و محدودیت ابدوکسیون هیپ در حد Galezziعالمت ( د
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ساله را بعلت امتناع از راه رفتن بعلات درد شادید ناحیاه کتااله ران در طارف6پسری 
ته و درد بیمار از دیروز آغاز گتته و مسابقه تروما وجود نداش. راست به اورژانی آورده اند

در معاینه حساسیت وفی  ناحیه نیاپ سامت راسات . مرکزی دارد38/2حرار  درجه 
زارش انجام شده و در سونوگرافی مفصل مربوطه، افوزیون مفصلی گCBCدر . وجود دارد
اقدام مناسب کدام است؟. شده است

12000 =WBC٪35 =PMN12 =Hb250/000 =PLT15 =ESR1

انجام آرتروسنتز جهت بررسی آنالیز و کشت مایع مفصلی( الف

انجام رتروسنتز و شروع فوری آنتی بیوتیک وریدی( ب

و استراحت دو هفته ایNSAIDsتجویز ( ج

کافی استfollow up( د
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نوک انگتتان به (Out toeing)ساله بصور  4شایعترین علت راه رفتن کودکی 
کدام است؟سمت وار  

Clubfoot( الف

Femoral Torsion( ب

Tibial( ج TorSion

flat foot( د
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، متوجه زود در بررسی شیروواری با تأویر تااملی بدون سابقه متاال  پریناتال
جوش ووردن سو ورنای است وانی و بهم  سابیدگی و اضاافه باودن تعاداد

کدام است؟محتملترین تت یص . انگتتان در وی می گردید

Fetal hyسندرم ( الف dantion

Laurence moon Biedlسندرم ( ب

پان سیتوپنی فانکونی( ج

Carpenterسندرم ( د
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در کودکی در سنین اوایل مدرساه کاه اویارًا والادین وی از نام جادا شاده اند 
(Divorce) از واکن  نای ذیل در این رابطه را ووانیاد کدام یک ، انتظار ایجاد
داشت؟

اختالل واضح در الگوی خواب و اشتها و بیقراری( الف

احساس خشم و طردشدگی( ب

ترس از رهایی و جدایی وی از والدین( ج

احساس افسردگی و ترس از آینده( د
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وع از ساله را بعلت درد باالی ساب  پا ب صوص حین فعالیات باا شار11پسری 
ستمیک در معاینه سی. سابقه تروما منفی است.  ند نفته قبل نزد شما آورده اند

در حاد قابال قباول اسات در گرافای ESRو CBC. نیز ناته غیرطبیعای نادارد
با اسالروز شدید اطراف آن cm0/5رادیولوژیااز منطقه مذکور، یک ناحیه سنت 

سزرین بنا به گفته مادر، درد پای فرزند وی واضحًا با مصرف آ. به  تم می وورد
کدام است؟محتملترین تت یص . بهبود می یابد

Eosinophilic granuloma( الف

Brodie abscess( ب

osteoid osteoma( ج

Simple bone syst( د
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. ساله را بعلت درد کمر با شروع از دو ماه قبل به مطب ارجاع داده اند8کودکی 
ان  درد بیمار با فعالیت وی بدتر می گردد و تب و کا. سابقه تروما وجود ندارد
بانه وی بنا به گفته بیمار، درد وی گهگاه باعث بیداری شا. وزن گزارش نمی گردد

در معایناه . شد  درد در این مد  به نظر دارای نوساان باوده اسات. می گردد
انه نای از عالنام و نتاکدام یک بنظر شما . عصبی، ناته غیرطبیعی وجود ندارد

ن اع می باشد؟MRIفوق اندیااسیونی برای انجام 

سن بیمار( الف

مدت عالئم بیمار( ب

ارتباط درد با فعالیت( ج

شدت درد( د
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از ماوارد کادام یاک ساله، 13در مورد طرز فار و رفتار و ش صیت یک نوجوان 
ذیل را متناسبتر با سن وی می دانید؟

عالقه به صحبت با بالغین( الف

توجه فراوان به دوستان( ب

برنامه ریزی برای آینده( ج

انجام رفتارهای پرخطر( د
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نوجوانی بدنبال مصرف قرصی نامت ص حدود نیم سااعت بعاد د اار حالات
در . نوتگی و کان  قدر  واکن  به محرک ناا و اشاتهای زیااد شاده اسات
کدام بررسی ادراری، نوع ماده مصرفی مت ص گتته، محتملترین ماده مصرفی

است؟

ماری جوآنا( الف

کوکائین( ب

آمفتامین( ج

اکستاسی( د
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ز قبال ساله را بعلت تنفی تند و سرفه و تب وفی  با شروع از دو رو4کودکی 
در معاینااه بیمااار رال پراکنااده در سراساار ریااه نا . بااه مرکااز بهداشاات آورده انااد

ی بیمار نوشیار اسات و تحمال واوراک. ورتراکسیون بین دنده ای متهود است
کدام است؟براساس کتاو مانا، بهترین اقدام فعلی . نسبت به غذا دارد

روز بعد2شروع آموکسی سیلین خوراکی و مراجعه ( الف

تجویز سفتریاکسیون عضالنی و ارجاع فوری به بیمارستان( ب

روز بعد2تجویز سفتریاکسون عضالنی و مراجعه ( ج

تجویز برونکودیالتور و ارجاع فوری به بیمارستان( د
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اری و کودکی دو ساله را بدنبال اسهال و استفراغ شدید با حالت کاان  نوشای
شد؟براساس کتاو مانا کدام اقدام ارجح می با. شوک به مرکز بهداشت آورده اند

در عرض یک ساعت20وریدی        تجویز محلول نرمال سالین ( الف

ساعت4در عرض ORS75محلولتجویز خوراکی ( ب

در عرض نیم ساعت30وریدی        تجویز محلول رینگرالکتات ( ج

ساعت4در عرض ORS100محلولتجویز خوراکی ( د
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مااه بادون 2از شرایط ذیل در یک شیرووار زیار کدام یک اساس کتاو مانا در 
تزری  آنتی بیوتیک نیازمند ارجاع فوری وی به بیمارستان وواند بود؟

ترشحات چرکی چشم به همراه تورم پلک ها( الف

تورم و قرمزی و گرمی پستان( ب

ترشحات چرکی به همراه قرمزی اطراف ناف( ج

وجود تاولهای بزرگ چرکی روی پوست( د
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