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  77مرداد  -Dدفترچه  -چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

 
 تیحساس یمراجعه کرده است. و شیو تورم کف دست چپ از دو روز پ تمیبا درد، ار ک،یابتیساله د 54خانم  -1

 دهیخم مهیدارد و انگشتان خود را در حالت ن فلکسور انگشت چهارم و پنجمهای تاندون ریدر مس دیشد یانقطه

 ست؟یمرحله چ نیقرار داده است. درمان ارجح در ا

  یدیور کیوتیبی+ آنت یعمل جراح لهیچرک به وس هی( تخلالف

  یخوراک کیوتیبی+ آنت ونیراسیچرک به روش آسپ هیلخ( تب

  یدیور کیوتیبی+ آنت ماریو تحت نظر گرفتن ب ی( بسترج

  یخوراک کیوتیبی+ آنتییسرپا یریگیل والر و پتبا آ یحرکتی( بد
 

 گزینه الف صحیح است. پاسخ:

  کتاب ارتوپدی پارسه: 4های دست، فصل بیماری

تواند باعث تخریب تاندون یا چسبندگی آن به غالف و محدودیت حرکات های فلکسور میعفونت درون شیت تاندون

 تاندون شود. عالیم آن عبارتند از:

 تندرس )حساسیت شدید( در سرتاسر غالف درگیر -1

 Rigidصورت  قرارگیری انگشت در وضعیت فلکشن به -2

 ترین عالمت در تشخیص زودرس(درد شدید هنگام هایپراکستنشن )مهم -3

 تورم ناحیه درگیر -5

 بیوتیک وریدی+ آنتیچرک تر درمان: تخلیه هرچه سریع

 

 یآزارمطرح کننده کودک کمتر ریز هاییشکستگ از م نوعمربوط به کودکان، کداهای یشکستگ یابیدر ارز -2

(child Abuse or Battered child Syndrome )؟باشدمی 

    ( الف

 (کیوان علیاریکتر )د ارتوپدی
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

       ( ب

 ( ج

 ( د
 

 گزینه ب صحیح است. پاسخ:

  کتاب ارتوپدی پارسه: 11مقدمات شکستگی، فصل 

درآمد، سواد، کم)معتاد، بی high risk( با وجود والدین Battered child Syndromeآزاری )شکستگی در اثر کودک

 تر است:سال شیوع دارد و در مناطق زیر شایع 3طالق، نامادری و ناپدری( در کودکان زیر 

 هاشکستگی متعدد دنده -1

 شکستگی کتف -2

 ماه 11شکستگی اسپیرال ران در کودک زیر  -3

 شکستگی استرنوم -5

 مثلثی شکل شکستگی متافیز استخوان به صورت قطعات -4
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  77مرداد  -Dدفترچه  -چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

 هاشکستگی زاویه شوکی ستون مهره -1

 

 جادیکدام عضله ا یدر اثر انقباض ناگهان ریز ی( نشان داده شده در گرافAvulsion Fracture) یشکستگ -3

  شود؟می

  سیوس فمورت( رکالف

  وپسواسیلی( اب

 ( اداکتور لونگوسج

 التا  ای( تنسور فاشد
 

 گزینه ب صحیح است. پاسخ:

  کتاب ارتوپدی پارسه: 11فصل ها، شکستگی

به دنبال انقباض ناگهانی عضله یا کشش بیش از حد تاندون عضله ایلیوپسواس از محل اینسرشن خود با کنده شدن 

 افتد.اتفاق می avulsionبخشی از استخوان در ناحیه تروکانتر شکستگی 

 

 تیکدام قسمت ستون فقرات از اهم یریدرگ ی، بررسدیروماتوئ تیمبتال به آرتر ماریدر ب یقبل از هر عمل جراح -5

 برخوردار است؟ یاژهیو

  Upper Cervical( الف

 Lower Cervical( ب

  Thoracolumbar junction( ج

  Lumbosacral junction( د
 

 گزینه الف صحیح است. پاسخ:

  کتاب ارتوپدی پارسه: 11های مفصلی، فصل بیماری

کند. را درگیر می Diarthroialآرتریت روماتوئید بیماری التهابی سیستمیک و مزمنی است که عمدتاً مفاصل 

ترین آن از عوارض بالقوه مرگبار این بیماری است که شایع upper cervical,ناپایداری گردنی به دنبال درگیری 

 باشد.می atlantoaxialناپایداری 

 ناشایع است. RAتوجه: درگیری لومبار و توراسیک در 
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

در  میخواهمی ماریاز ب ده،یدرجه خم و بازو به بدن چسب 01که آرنج  یبا درد شانه مراجعه کرده، در حالت یماریب -4

 ؟است دهید بیبرابر مقاومت، دست خود را به خارج بچرخاند. تست مثبت است کدام عضله آس

 ناتوسی( سوپرااسپالف

 ناتوسینفرااسپیا( ب

 ( ترس ماژور ج

 سی( ساب اسکاپوالرد
  

 گزینه ب صحیح است. پاسخ:

  کتاب ارتوپدی پارسه: 2های شانه، فصل بیماری

های خارجی شانه شامل اینفرااسپیناتوس و ترس مینور از در بیماری پارگی روتاتورکاف برای معاینه چرخاننده

External Rotation stress test چسبد. از بیمار درجه فلکس و بازو به بدن می 01کنیم. در معاینه آرنج استفاده می

 خواهیم در مقابل نیروی مخالف، دست خود را به خارج بچرخاند.می

 

 گردد؟یم حاد اشتباه تیلیمبا استئو شتریب ریزهای از تومور کیکدام کیولوژیو راد یشگاهیآزما ،ینیبال میعال -1

 وئینگی( سارکوم الف

  کی( سارکوم استئوژنب

 وملیم پلی( مالتج

  ی( لنفوم استخواند
 

 گزینه الف صحیح است. پاسخ:

  کتاب ارتوپدی پارسه: 14تومور، فصل 

باشد که بیمار مبتال به آن با حال عمومی بد، ( میPNETسارکوم یووئینگ، تومور بدخیم استخوانی و از خانواده )

کند و پزشک را گمراه و به وجود استئومیلیت حاد باال، آنمی و درد شدید و دائمی مراجعه می ESRتب، لکوسیتوز، 

 کند.مشکوک می

 

های در اندام Force نهیشده است. در معا یخوردن دچار تروما به ستون فقرات گردن نیساله به دنبال زم 14 یآقا -7

 باشد؟می مطرح ینخاع بیکدام آس .باشدمی 4/5 یتحتانهای و اندام 4/3 یفوقان

 Anterior Cord( الف

 Posterior cord( ب

 Central Cord( ج
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  77مرداد  -Dدفترچه  -چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

 Brown – squared( د
 

 گزینه ج صحیح است. پاسخ:

 کتاب ارتوپدی پارسه: 13های نوروماسکوالر، فصل بیماری

 Central Cord Syndrom ترین سندرم نخاعی است که به دنبال ترومای گردنی در افراد مسن که دچار شایع

اندام مشخصه آن است اما قدرت عضالنی اندام فوقانی  5شود. کاهش قدرت هر آرتروز گردنی هستند، ایجاد می

 آگهی این سندرم خوب است.باشد. پیشکمتر از اندام تحتانی می

 

کک تمام کش هیاول کیترومات یرفتگرساله با سابقه د ستیمکرر پاتال، در خانم ب یفتگرعوامل مساعد کننده در -1

 ؟جزه باست،  ریموارد ز

 Patella baja( الف

 External tibial torsion( ب

  Genu valgus( ج

 Medial patellofemoral lig tear( د
 

 گزینه الف صحیح است. پاسخ:

 پارسه:کتاب ارتوپدی  7های زانو، فصل بیماری

 تواند مساعد کننده وقوع آن باشد:تر بوده و عیوب مادرزادی زانو میدررفتگی مکرر کشکک در دختران شایع 

 عمق بودن شیار اینترکوندیالر فمور کم -1

 ژنو والگوس -2

 کاهش ارتفاع کوندیل خارجی فمور -3

 ( Patella altaطویل بودن تاندون پاتال و باال قرار گرفتن پاتال ) -5

 غیرطبیعی تیبیا به خارجچرخش  -4

 اتصال غیرطبیعی تاندون پاتال به تیبیا -1

 نقص عضالنی اولیه  -7

 شلی عمومی لیگامانی -1

 کوچک بودن پاتال -0

 باشد.پایدار کننده اصلی پاتال می MPFLلیگامان  5توجه: در گزینه 


