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  دستورالعمل
  داوطلب گرامي:

تشخيص ارائه شده در باكس اول يك تشخيص  6ن بايد در هر سوال پس از مطالعه سناريو از ميان در اين آزمو 
مورد مرتبط با  5ترين را انتخاب كرده و در پاسخنامه درج كنيد و سپس از ميان آيتم هاي باكس دوم مهم 

) اگر در مورد يك يافته هر دو عالمت مثبت يا منفي را با هم انتخاب - تشخيص را ارزش گذاري كنيد (+ يا 
مورد را انتخاب كنيد به شما نمره منفي  5كنيد هيچ نمره اي به شما تعلق نمي گيرد. همچنين اگر بيش از 

 3و  1مشابه مي باشد. توجه كنيد كه اگر در باكس  4و  3تعلق خواهد گرفت. دستورالعمل در مورد باكس 
  تشخيص ها را ذكر نكنيد هيچ امتيازي به شما تعلق نخواهد گرفت.

 
 
 
  با آرزوي موفقيت براي شما عزيزان

   



  CRPسوال 

                                          به كلينيك مراجعه كرده است . نام برده               ساله با فشار خون  58زن  -1

Cr= 1.4mg/dl K= 4.1mg/dl , Na=138mg/dl    وBUN=13          دارد 

هست . آناليز ادراري    20mmHg orthostatic hypotensionو داراي    hypertensive retinopathyدر معاينه 

 دارد . flushingو  palpitationنرمال و سونوگرافي كليه ها طبيعي است. نامبرده حالت 

 

 ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)  1

1- renal artery stenosis 2 – essential hypertension  

3-disease renal parenchymal  4- glucocorticoid remediable HTN 

5- Familial HTN  6- hyperaldestronism  

 

                                        

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  

  Stage 2 hypertension -3  سال 58سن  -2  جنس مؤنث-1

4 – Na=138  5-k=4.1 6-Hypertensive retinopathy  

7- orthostatic  hypotension  8- سونوگرافي نرمال كليه ها -9  آناليز ادرار نرمال  

10-  flushing  11- Palpitation  12-      BUN=13  

  

  

  

150‐160 
90‐100 



ـ اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را   3

 انتخاب كنيد.

 

1- renal artery stenosis 2 – essential hypertension  

3-disease renal parenchymal  4- glucocorticoid remediable HTN  

5- Familial HTN  6- hyperaldestronism  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  

  Stage 2 hypertension -3  سال 58سن  -2  جنس مؤنث-1

4 – Na=138  5-k=4.1 6-Hypertensive retinopathy  

7- orthostatic  hypotension  8- سونوگرافي نرمال كليه ها -9  آناليز ادرار نرمال  

10-  flushing  11- Palpitation  12-      BUN=13  

  

   



معتاد ، با ضعف و بي حالي و خواب آلودگي مراجعه كرده است نامبرده سال قبل  10از  Bساله با سابقه هپاتيت  50خانم  -2

رنس است و تنديكتريك را الو اسك BP=        PR=90, RR=16 , T=370 C 100/80در معاينه .يقي مي باشد رتز
سيستوليك  لو در نوك انگشتان ضايعه قرمز رنگ دردناك مشاهده مي شود . در سمع قلب سوف ي گاستر داردپناحيه اخفيف در 

  سمع مي شود . 

  نرمال است  U/Aسونوگرافي نرمال است 

WBC= 6000     ESR= 90 

Hb= 9       +++  CRP= 

PLt=30000                                                    BUN=30                                Cr=2.5 

  مشاهده مي شود. شيستوسيتدر الم خون محيطي 

 ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)  1

 

  آنمي همولتيك – 2  آندوكارديت – 1

3 – TTP  4 – سيروز  

  سيستيتكله  -B 6فعال شدن هپاتيت  – 5

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  

  وليكستسوفل سي – 3  درجه 37تب  – 2  معتاد تزريقي – 1

  شيستوسيت در الم خون محيطي – ESR  6 = 90 – 5  ساله 50خانم  – 4

7 – Cr=2.5 8 – ضايعه قرمز رنگ دردناك در نوك انگشتان – 9  40000ت كپال  

  سال قبل 15از  Bسابقه هپاتيت  – 12  سونوگرافي نرمال – 11  اسكلرا ايكتريك – 10

  



  

اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب  -3
  كنيد.

 

  آنمي همولتيك – 2  آندوكارديت – 1

3 – TTP  4 – سيروز  

  كله سيستيت -B 6فعال شدن هپاتيت  – 5

  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  - 4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  

  سوفل سيستوليك – 3  درجه 37تب  – 2  معتاد تزريقي – 1

  شيستوسيت در الم خون محيطي – ESR  6 =  90– 5  ساله 50خانم  – 4

7 – Cr=2.5 8 – ضايعه قرمز رنگ دردناك در نوك انگشتان – 9  40000ت كپال  

  سال قبل 15از  Bسابقه هپاتيت  – 12  سونوگرافي نرمال – 11  اسكلرا ايكتريك – 10

  

   



  

بارداري دچار خارش كف پا شده است. در حال حاضر با ايكتر مراجعه كرده است . ايكتر   20هفته دو قلو كه از هفته  35خانمي باردار  – 3

 دارد تستهاي آزمايشگاهي   130/90شده است و در معاينه باليني فشارخون شروع ساعت قبل  48پيشرونده از 

  :ALK Ph، افزايش  AST= 65: منفي ،  تئينيوري، پرو   , PLT= 95000, Cr=0.9  HB= 11 T. BILI=4شامل :

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  يكالمپسا: پره  -  2  كبد چرب حاد -  1

  هپاتيت – 4  كلستاز حاملگي -  3

  سنگ كيسه صفرا – 6 پانكراتيت  – 5

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  بارداري 20خارش كف  پا از هفته  – 3  دوقلو – 2  هفته 35باردار  خانمي – 1

  PLT= 95000 -  6  130/90فشارخون  – 5  ايكتر پيشرونده  – 4

7 – Cr=0.9 8 – Hb=11 9 – T.BILI=4  

  ALK Phافزايش  – AST=65 12 – 11  پروتئينوري منفي – 10

  



شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي  -3
  كنيد.

  يكالمپسا: پره  -  2  كبد چرب حاد -  1

  هپاتيت – 4  كلستاز حاملگي -  3

  سنگ كيسه صفرا – 6 پانكراتيت  – 5

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  - 4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  بارداري 20خارش كف  پا از هفته  – 3  دوقلو – 2  هفته 35خانمي باردار  – 1

  PLT= 95000 -  6  130/90فشارخون  – 5  ايكتر پيشرونده  – 4

7 – Cr=0.9 8 – Hb=11 9 – T.BILI=4  

  ALK Phافزايش  – AST=65 12 – 11  پروتئينوري منفي – 10

  

  

ماهه  است . بدليل درد بدن و گرفتگي عضالت و عدم توانايي در  6ساله و  2فرزند  2ساله افغاني كه صاحب  25بيمار خانم  -4
بلند شدن از زمين به شما مراجعه نموده است. سابقه تشنج دارد. در معاينه كاتاراكت دو طرفه و بزرگي تيروئيد دارد. در سي تي 

  ار :م شده براي بيماسكن كلسيفيكاسيون ديده شده است.  در بررسي هاي انجا

Ca=8 (8.5‐10.5), PTH=50 , P=2, K=4.5 , Alb=4  

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  هيپوپاراتيروئيديسم -  3  ژيوما منن -  2  مالتيپل اسكلروز -1

  فاميليهيپركلسيوري  -  6  پسودوهيپوپاراتيروئيديسم – 5  استئوماالسي -  4

 



مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  ماهه   6ساله و  2فرزند -CT Scan  3كلسيفيكاسيون در -2    ساله 25خانم -1

4- Ca=8.2  5- 6  درد بدن-P=2         

  عدم توانايي در بلند شدن -  PTH=50     9  -8  گرفتگي عضالت -7

10-  K=4.5  11-                         افغاني - 12كاتاراكت دو طرفه  

  

اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب  -3
  كنيد.

  هيپوپاراتيروئيديسم -  3  ژيوما منن -  2  مالتيپل اسكلروز -1

  هيپركلسيوري فاميلي -  6  پسودوهيپوپاراتيروئيديسم – 5  استئوماالسي -  4

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  - 4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت) 

  ماهه   6ساله و  2فرزند -CT Scan  3كلسيفيكاسيون در -2    ساله 25خانم -1

4- Ca=8.2  5- 6  درد بدن-P=2         

  عدم توانايي در بلند شدن -  PTH=50     9  -8  گرفتگي عضالت -7

10-  K=4.5  11-                         افغاني - 12كاتاراكت دو طرفه  

  

  



ساله اي است كه با حمالت تعريق و طپش قلب مراجعه نموده است . در حين حمالت دچار سردرد و رنگ  48بيمار خانم - 5
سال قبل قطع شده است. تغيير وزن نداشته ، سابقه يك  2پريدگي مي شود. عادت ماهيانه بيمار پس از يك دوره هيپرمنوره ، از 

دكتومي داشته است. از مدتي قبل دچار حمالت پرفشاري خون شده است كه پس نوبت افت فشار خون در حين عمل جراحي آپان
دارد. معاينه بيمار طبيعي است. در  PR=76/minو  BP=130/80 mmHgاز مصرف پروپرانولول بدتر شده است. در حال حاضر 

  است. 18mmدارد. در سونوگرافي ضخامت آندومتر افزايش يافته   FSHآزمايشات انجام شده 

  از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)ـ 1

    (TIA)حمله ايسكمي گذرا-3  سندرم كارسينوئيد-2  حمله پانيك-1

  يائسگي-6  پركاري تيروئيد    -5  فئوگروموسيتوما-4

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  حمالت تعريق و طپش قلب    -130/80mmHg   3فشار خون -2  اله س 48خانم -1

4- FSH  حمالت رنگ پريدگي و سردرد-6  قطع عادت ماهيانه -5  افزايش يافته  

  عمل  آپاندكتومي -9  بدتر شدن با پروپرانولول -8  افت فشار خون حين عمل -7

  18mmضخامت آندومتر -12  حمالت پرفشاري خون-11  هيپرمنوره-10

  

اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب -3
  كنيد

    (TIA)حمله ايسكمي گذرا-3  سندرم كارسينوئيد-2  حمله پانيك-1

  يائسگي-6  پركاري تيروئيد    -5  فئوگروموسيتوما-4

  

  

  



مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  حمالت تعريق و طپش قلب    -130/80mmHg   3فشار خون -2  ساله  48خانم -1

4- FSH  حمالت رنگ پريدگي و سردرد-6  قطع عادت ماهيانه -5  افزايش يافته  

  عمل  آپاندكتومي -9  بدتر شدن با پروپرانولول -8  افت فشار خون حين عمل -7

  18mmضخامت آندومتر -12  حمالت پرفشاري خون-11  هيپرمنوره-10

  

دختر هجده ماهه اي بدليل بي قراري و تب مراجعه كرده است. معاينه ته حلق  و لوزه ها نرمال بوده وخروج ترشحات سفيد آبكي از گوش ‐6

ميدهد.همچنين  روز پيش بدنبال شنا در استخر3مشهود است .معاينه اتوسكوپي بدليل درد شديد امكان پذير  نبود.  سابقه سرماخوردگي را از 
مادر بيمار اظهار ميدارد كه با گوش پاك كن گوش كودك را خشك كرده است. واكسيناسيون كودك كامل بوده  و سابقه حضور در مهد 

  كودك را نداردوپدر بيمار سيگاري است.

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  جسم خارجي – 3  اتيت مديا – 2  اتيت خارجي  – 1

  ايمپتيگو -  6  ماستوئيديت – 5  كلستاتوم – 4

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5از  ) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش-يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  بي قراري – 3  ماهه  18كودك  – 2  جنسيت دختر  1

  خروج ترشحات سفيد آبكي از گوش – 6  ته خلق نرمال – 5  تب – 4

  استفاده از گوش پاك كن – 9  شنا در استخر – 8  سابقه سرماخوردگي – 7

امكان اتوسكوپي بدليل درد عدم – 10
  شديد

  سيگاري بودن پدر – 12  عدم حضور در مهدكودك – 11



اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب -3
  كنيد

  جسم خارجي – 3  اتيت مديا – 2  اتيت خارجي  – 1

  ايمپتيگو -  6  ماستوئيديت – 5  كلستاتوم – 4

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  رفت)خواهد گ

  بي قراري – 3  ماهه  18كودك  – 2  جنسيت دختر  1

  خروج ترشحات سفيد آبكي از گوش – 6  ته خلق نرمال – 5  تب – 4

  استفاده از گوش پاك كن – 9  شنا در استخر – 8  سابقه سرماخوردگي – 7

عدم امكان اتوسكوپي بدليل درد – 10
  شديد

  سيگاري بودن پدر – 12  عدم حضور در مهدكودك – 11

  

ريج شدت سرفه ها بيشتر شده دساله اي از سه روز قبل دچار سرفه هاي خشك و سوزش حلق شده كه بت 5پسر -7
   RR=50      T=38در معاينه  كمي بي حال است   تعدادي  راش مولتي فرم در پروگزيمال اندام و تنه دارد 

گرافي قفسه سينه كدورت قابل توجه در نواحي تحتاني در سمع ريه هاويزينگ خفيف در ريه راست شنيده ميشود ،
ريه ها با ارجحيت در سمت راست ديده مي شود و غدد لنفاوي ناف ريه راست برجسته است . ازمايشات وي به شرح 

  :  ذيل است

ESR=80         WBC=22000            Neut=85%           Lymph=14%           

  

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  سياه سرفه – 3  پنوموني هموفيلوس آنفوالنزا – 2  پنوموني ويروسي – 1

  پنوموني پنوموكوكي – 6  حمله آسم – 5  عفونت مايكوپالسمايي – 4



 

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  سرفه هاي خشك – 3  سرفه از سه روز قبل – 2  الهس 5پسر  – 1

  T=38 – 6  راش مولتي فرم – 5  سوزش خلق – 4

7 – RR=50  8 – با ارجحيت   كدورت نواحي تحتاني ريه – 9  ويزينگ
  راست

10 – ESR=80  11 – 12  بزرگي غدد لنفاوي ناف ريه–WBC=22000Neut=85%    

Lymph=14%   

  

شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص -3
  كنيد

  سياه سرفه – 3  پنوموني هموفيلوس آنفوالنزا – 2  پنوموني ويروسي – 1

  پنوموني پنوموكوكي – 6  حمله آسم – 5  عفونت مايكوپالسمايي – 4

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  سرفه هاي خشك – 3  سرفه از سه روز قبل – 2  ساله 5پسر  – 1

  T=38 – 6  راش مولتي فرم – 5  سوزش خلق – 4

7 – RR=50  8 – با ارجحيت   كدورت نواحي تحتاني ريه – 9  ويزينگ
  راست

10 – ESR=80  11 – 12  بزرگي غدد لنفاوي ناف ريه–WBC=22000Neut=85%    

Lymph=14%   



 –ساله را كه از دو روز پيش دچار تب شديد، تهوع و استفراغ بوده است، به علت بروز تشنج جنراليزه تونيك  4ر پس-  8
دقيقه به اورژانس كودكان آورده اند. كودك از امروز دچار اسهال خوني شده است؛ به اين صورت كه  5كلونيك به مدت 

از سردرد، بي حالي، و درد شكم شاكي است. بيمار سابقه  رگه هاي خون در كل مدفوع آبكي پخش بوده است.همچنين 
گزارش شده است. ميزان سديم خون  RBC=15-20و  WBC=20-25بيماري خاصي نمي دهد. در آزمايش مدفوع 

 مي باشد. 4و پتاسيم  130

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

  انواژيناسيون روده – 3  شيگلوز – 2  بيماري التهاي روده– 1

  انتروتوكسيژنيك E.coli -  6  ويبريوكلرا -5  ديسانتري آميبي – 4

 

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  شروع عالئم از دو روز قبل-3  تهوع-2  تب شديد-1

  سردرد -6  اسهال خوني -5  تشنج جنراليزه -4

  در مدفوع WBC=20-25 -  9  عدم وجود سابقه بيماري – 8  درد شكم – 7

10- RBC=15-20 4پتاسيم  -130 12سديم خون  – 11  در مدفوع 

 

  

ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ -3
  كنيد

  انواژيناسيون روده – 3  شيگلوز – 2  بيماري التهاي روده– 1

  انتروتوكسيژنيك E.coli -  6  ويبريوكلرا -5  ديسانتري آميبي – 4

 



مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  شروع عالئم از دو روز قبل-3  تهوع-2  تب شديد-1

  سردرد -6  اسهال خوني -5  تشنج جنراليزه -4

  در مدفوع WBC=20-25 -  9  عدم وجود سابقه بيماري – 8  درد شكم – 7

10- RBC=15-20 4پتاسيم  -12  130سديم خون  – 11  در مدفوع 

 

  

  ساله با شكايت هموپتيزي در حد متوسط از يك هفته قبل مراجعه كرده است . سابقه سينوزيت مزمن را ذكر  35آقاي – 9
تب، عرق شبانه، كاهش وزن، در ماه اخير وجود داشته است در معاينه دارد. سل ريوي در پدر بيمار وجود سابقه مي كند. 

BP=160/100  PR=120     يك ضايعه كاويتاري در قله ريه راست و در قاعده ريه ها وجود دارد گرافي ريه   سمع ريه رونكاي
  ديده مي شود آزمايشات:ريه چپ گرد در فيلد  ه ضايعدو 

WBC=35000    ESR=110      Cr=2.1   U/A=normal    Sputum for BK= neg     

  كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي 1

  وگنر-3  سل ريوي-2  كانسر  ريه-1

  لنفاژيت كارسينوماتوز – 6  آبسه ريه – 5  كيست هيداتيد – 4

  

  

  

  

 



مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -2
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  كاهش وزن اخير -2  هموپتزي-2  لهسا 35مرد -1

  WBC=35000 – 6  تب وعرق شبانه  – 5  سابقه سينوزيت – 4

7-ESR=110  8 – Cr=2.1   9- U/A=normal  

 BKاسمير منفي  -12 ضايعه كاويتاري قله ريه -11  سابقه سل در پدر بيمار -10

 
  

تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه -3
  كنيد

  وگنر-3  سل ريوي-2  كانسر  ريه-1

  لنفاژيت كارسينوماتوز – 6  آبسه ريه – 5  كيست هيداتيد – 4

  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و  5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند -4
در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -يا اگر به ضرر آن است (

  خواهد گرفت)

  كاهش وزن اخير -1  هموپتزي-2  لهسا 35مرد -1

  WBC=35000 – 6  تب وعرق شبانه  – 5  سابقه سينوزيت – 4

7-ESR=110  8 – Cr=2.1   9- U/A=normal  

 BKاسمير منفي  -12 ضايعه كاويتاري قله ريه -11  سابقه سل در پدر بيمار -10

  



ماه پيش دچار درد هاي  8مراجه نموده است .بيمار از ساله است كه با شكايت تشديد نواحي تحتاني شكم  58بيمار آقاي  - 10
شكمي گهگاهي همراه با اسهال غير خوني شده است.درد هاي بيمار با اجابت مزاج بهبود نمي يافته است.بيمار در اين مدت از 

ي شده ماه پيش دچار آفت هاي دهاني دردناك گاهگاه 6كاهش وزن و بي اشتهايي و تعريق شبانه شاكي بوده است.از 
ماه پيش دچار  5,5است.همچنين زخم كوچك بر روي آلت تناسلي داشته است كه بعد از يك هفته بهبود يافته است .بيمار حدود 

با  popliteal درد پشت ساق پا به طور ناگهاني شده است كه به پزشك مراجعه نموده و در سونوگرافي به عمل آمده آنوريسم
ماه پيش دچار قرمزي و آبريزش چشم شده است كه به  5رمان قرار گرفته است .بيمار حدود ترومبوز گزارش شده است و تحت د

پزشك مراجعه نموده است و با تشخيص كنژكتيويت تحت درمان قرار گرفته است.از حدود يك ماه پيش دچار درد و تورم مفاصل 
دچار استفراغ و سپس درد شديد و مداوم سمت  هر دو مچ دست شده است ولي به پزشك مراجعه نداشته است.بيمار دو روز پيش

راست و تحتاني شكم بدون انتشار به جاي ديگرشده است.بيمار با اين تابلو به پزشك مرا جعه نموده است .در معاينات به عمل آمده 
در پوست گردن وفيشردر ناحيه آنال وجود دارد. ضايعات مطرح كننده فويلكوليت  skin tagوجود دارد RLQ تندر نس در ناحيه

 در معاينه مفاصل تندرنس در خط مفصلي هر دو مچ و دفورميتي وجود داشت .در آزمايشات صورت گرفته براي بيمار. وجود دارد
hb:14 / wbc :8000/ESR:80/AST:35/ALT:40/ALK.P:500 گزارش شده است . در STOOL EXAM  به عمل

است.در كولونوسكوپي صورت گرفته براي بيمار ركنوم نرمال است و زخم  فراوان بدون انگل و تخم انگل گزارش شده WBC آمده
مثبت گزارش شده است.براي بيمار  pathergy test.صورت گرفته يراي بيمار منفي است PPD .در مخاط كولون رويت نشد

 .راديو گرافي از مفاصل مچ به عمل آمده است كه اروزيون هاي متعدد در سطح مفصلي گزارش شده است

  ـ از مجموعه تشخيص هاي زير كدام يك تابلوي بيمار را توجيه مي كند؟ (فقط يكي را انتخاب كنيد.)1

آميبيازيس – 2 آپانديسيت حاد – 1
4 -IBS  3 – كرون
بهجت – 6 ileocecal tuberclusis 5 -  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و يا اگر 5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  -2
 در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق خواهد گرفت)ننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -به ضرر آن است (

ناسليزخم ت – 3 فيشر و    skin tag   2 - 1 – سن بيمار
ALK.P:500    6- كنژكتيويت -  5  تعريق شبانه  – 4

فوليكوليت -  7  مثبت pathergy test – 8    اروزيون متعدد مفصلي  -  9
آفت دهاني – 12 دفورميتي مفاصل – 11  10-Politeal  آنوريسم  

  

  



است،تشخيص بعدي شماچيست؟ ازمجموعه تشخيصهاي زيرفقط يك تشخيص را انتخاب اگراثبات شود كه تشخيص شما غلط  - 3
  كنيد.

آميبيازيس – 2 آپانديسيت حاد – 1
4 -IBS  3 – كرون
بهجت -  6 ileocecal tuberclusis 5 -  

  

  

مورد را انتخاب نماييد و يافته اي را كه به نفع تشخيص است (+) و يا 5از بين يافته هاي بيمار كه در مجموعه زير گرد آمده اند  - 4

در غير اين صورت نمره منفي به شما تعلق خواهدننماييد مورد را انتخاب  5) بدهيد ( توجه كنيد كه بيش از -اگر به ضرر آن است (

  گرفت) 

اسليزخم تن – 3 فيشر و    skin tag   2 - 1 – سن بيمار
ALK.P:500    6- كنژكتيويت -  5  تعريق شبانه  – 4

فوليكوليت -  7  مثبت pathergy test – 8    اروزيون متعدد مفصلي  -  9
آفت دهاني – 12 دفورميتي مفاصل – 11  10-Politeal  آنوريسم  

 


