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

 
بیماری با شکایت احساس جسم خارجی، حساسیت به نور، قرمزی چشم و تاری دید مراجعه کرده است. در معاینه  -1

تلیال تواند موجب ایجاد زخم اپیشود. مصرف کدام داروی توپیکال میتلیال دندریتیکی مشاهده میزخم اپی

 جغرافیایی در بیمار شود؟

 الف( سیپروفلوکساسین

 ب( پردنیزولون

 یمولولج( ت

 د( اشک مصنوعی حاوی پرزرواتیو
 

  صحیح است. ب نهیگز پاسخ:

 : پارسهپزشکی چشمکتاب  ۱1 صفحه

مطرح است که در صورت مصرف  herpetic epithelial keratitis یماریب کیتیدندر یهاتوجه به زخم با

 لیدتب ییایجغرافشوند و به زخم یم یکیو با هم  افتهیمجاور گسترش  یکیتیدندر یهازخم دیکوستروئیکورت

 شوند.یم

 

باشد. قطر قدامی خلفی متر است و این چشم امتروپ میمیلی 2۲ساله  1۱قطر قدامی خلفی چشم راست بیمار  -2

ها نرمال باشد، عیب متر بوده و معاینه چشممیلی ۱/۱متر است. اگر شعاع انحنای قرنیه دو چشم میلی 2۲چشم چپ 

 شود؟سی بهتر اصالح میانکساری چشم چپ بیمار با کدام عد

 دیوپتر1الف( مقعر با قدرت 

 دیوپتر 3ب( مقعر با قدرت 

 دیوپتر 1ج( محدب با قدرت 

 دیوپتر 3د( محدب با قدرت 
 

  .صحیح است ب نهیگز پاسخ:

 :پارسهپزشکی چشم کتاب 2۲صفحه 
 یمقعر است. به ازا یمطرح است که درمان آن با عدس axial myopia ماریب یبرا هینرمال بودن تحدب قرن هتوجه ب با

 شود.یم وپیم وپترید ۳ باًیچشم تقر ،یخلف یطول محور قدام شیافزا متریلیم کیهر 

 

 ترین تشخیص کدام است؟خودی شده است. محتملای دچار هایفمای خودبهساله ۲کودک  -۳

 الف( نوروفیبروماتوزیس

 ب( عفونت هرپسی

 (رضا میرشاهیکتر )د پزشکیمچش



 

 

2 

 

 www.parsehp.com             47911110147 -47977522990-47977522990تلفن: 

 

 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 ج( سندروم داون

 د( گزانتوگرانولوم جونایل

  صحیح است. د نهیگز: پاسخ

 : پارسه پزشکیچشم کتاب 12۱صفحه 

و هرپس شک کرد. در  یاختالالت خون ،rubeosis iridisبه  دیبا نیدر بالغ یخودخودبه یفمایها جادیصورت ا در

 ارتباط دارد. یخودخودبه یفمایبا ها juvenile xanthogranulomaاطفال 

 

و عیب انکسار وجود  11/11کند. دید هر دو چشم ای با شکایت سردرد هنگام مطالعه مراجعه میساله 2۲بیمار  -۲

گونه چشم راست هیچ  Coverهای نور در هر دو چشم یکسان و در خط وسط هستند. در معاینه هنگامندارد. رفلکس

داریم چشم راست برای فیکس کردن به از چشم راست بر می Coverشود. وقتی حرکتی در چشم چپ دیده نمی

 کند. تشخیص کدام است؟داخل حرکت می

 الف اگزوفوریا

 ب( اگزوتروپیا

 ج( ایزوفوریا

 د( ایزوتروپیا
 

  صحیح است. الف نهیگز پاسخ:

 : پارسه پزشکیچشم کتاب ۲2 صفحه

مطرح است. چشم  ایفور ماریب یشدن آن در تست کاور برا دایو پ یدو چشم دیتوجه به عدم وجود انحراف در د با

 .دارد ایاگزوفور ماریب نیکند. بنابرایکاور به خارج رفته که با برداشتن آن به سمت داخل حرکت م ریز ماریب

 

شود. کند. در معاینه تغییر رنگ عنبیه دو چشم دیده میای با کاهش دید چشم راست مراجعه میساله ۲۲مرد  -۲

های التهابی کم در اتاق قدامی و در سطح اندوتلیوم با سلولهای قرنیه( کوچک و سفید )رسوب KPچشم راست 

 شود. کدام یافته ذیل در این بیماری صحیح است؟ویتره دیده می

 آگهی در اغلب بیماران خوب است.الف( پیش

 ب( معموالً چسبندگی خلفی ایریس وجود دارد.

 ج( در اغلب بیماران فشار چشم کاهش یافته است.

 تر است.رف مبتال پررنگد( معموالً ایریس ط
 

  صحیح است. الف نهیگز پاسخ:

 :پارسهپزشکی چشمکتاب  111صفحه 
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مطرح است.  fuchs heterochromic iridocyclitis ماریب یبرا سیریرنگ ا رییطرفه و تغ کی یریتوجه به درگ با 

گردد اما به یمشاهده نم( یاتاق قدام هیبه زاو ی)چسبندگ PAS ای( و PS) یخلف یگاه چسبندگ چیه مارانیب نیدر ا

در  هیعنب ش فشار چشم( و کاتاراکت است و معموالًی( دارند. از عوارض آن گلوکوم )افزاCMEندرت ادم ماکوال )

 تر است.رنگسمت مبتال کم

 
ساله، مبتال به دوبینی عمودی شده است. در معاینه چشم راست به باال منحرف شده و دوبینی بیمار در  ۲1بیمار  -۱

شود. در خصوص علت فلج عضله خارج چشمی این بیمار کدام گزینه ه پایین و نگاه به سمت چپ بیشتر مینگاه ب

 مطرح است؟ کمترزیر 

 الف( پرفشاری خون

 ب( آنومالی مادرزادی

 ج( آنوریسم شریانی

 د( دیابت ملیتوس
 

  صحیح است. ج نهیگز پاسخ:

 :پارسهپزشکی چشمکتاب  ۳۳ صفحه

مطرح  یمغز ۲فلج عصب  ماریب یو سمت مقابل برا نییتوجه به باال بودن چشم و بدتر شدن انحراف در نگاه به پا با

علت  نیترعیاست. شا HTNو  ابتیواسکوالر مانند د کرویم یهایماریب ۲طرفه زوج  کیعلت فلج  نیترعیاست. شا

 .دهدینشان م یفلج خود را در بزرگسال نیا یمادرزاد یآنومال یبالنت به سر است. گاه یدو طرفه تروما ۲فلج زوج 

 .است یاز علل فلج زوج سوم مغز posterior communicating انیشر سمیانور


