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

 
کس در بینی با گسترش به نازوفارنای پسر نوجوانی با گرفتگی بینی یکطرفه مراجعه نموده است. در بررسی توده -1

سینوس ماگزیلری با دهانه خروجی گشاد شده در بینی و طرفه در تی اسکن دانسیته یکشود. سیدیده می

 ترین تشخیص کدام است؟کند. محتملمی ییدأنازوفارنکس را ت

 الف( انژیوفیبروما

 ب( نازوفارنژیال کارسینوما

 ج( پولیپ ائوزینوفیلیک جوانان

 ال پولیپند( کوا
 

 گزینه د صحیح است. پاسخ:

 کند:تشخیص کوانال پولیپ یا پولیپ آنتروکوآنال کمک می ال وجود دارد که بهؤچند ویژگی در صورت س

 .زمان نازوفارکستوده یک طرفه، درگیری سینوس ماگزیالری و گشاد شدن دهانه خروجی سینوس و درگیری هم

 باشد و درمان مدیکال جایگاهی ندارد.درمان این پولیپ جراحی می

د( یا باشتومور آنژیوفیبروم )همراه با اپیستاکسی می ابها باید گفت که شرح حال بیمار در بررسی سایر گزینه

هر زخمی( چندان تطابق ندارد و کارسینوم نازوفارنکس )درگیری غدد لنفاوی و ضایعه تومورال با خوردگی و ظا

 کنند.گیر نمیسینوس ماگزیالری را در چنین این دو تومور معموالًهم

 
ر به گوش باست. تست رینه در هر دو گوش منفی است. تست وفردی با مشکل شنوایی به شما مراجعه کرده  -2

 شود. کدام گزینه در مورد وی صحیح است؟می لترالیزه راست

 .الف( گوش راست کاهش شنوایی هدایتی دارد و گوش چپ سالم است

  .عصبی دارد و گوش راست سالم است-ب( گوش چپ کاهش شنوایی حسی

 .و کاهش شنوایی در گوش راست شدیدتر است ج( هردو گوش کاهش شنوایی هدایتی دارد

 .شدیدتر است چپعصبی دارد و کاهش شنوایی در گوش -د( هر دو گوش کاهش شنوایی حسی
 

 گزینه ج صحیح است. پاسخ:

نه به باشد. منفی بودن تست ریتست رینه مثبت به معنی طبیعی بودن شنوایی و یا کاهش شنوایی حسی عصبی می

 باشد.یتی در گوش تست شده میمعنی کاهش شنوایی هدا

تست وبر در انسانی با شنوایی طبیعی و یا کاهش شنوایی قرینه در هر دو گوش طبیعی خواهد بود اما زمانی که این 

تست در یک گوش بیشتر شنیده شود )لترالیزه به سمت یک گوش شود( به این معنی است که یا گوشی که صدا به 

شنوایی هدایتی بیشتری است و یا گوش مقابل کاهش شنوایی حسی عصبی  سمت آن لترالیزه شده دچار کاهش

 (.تواند بین این دو حالت را افتراق دهدبیشتری دارد. )تست وبر غیر طبیعی یا لترالیزه شده نمی

 حیدری( خ)دکتر فرگوش و حلق و بینی
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 یناسشبافت یمراجعه کرده است. در بررس یو تورم غدد بزاق یگردن یلنفادنوپات تیساله با شکا 33خانم  ماریب -3

 تر است؟مناسب ماریب یواکنش گرانولوماتوز نان کازئوز گزارش شده است. کدام درمان برا یگردن یفاونغدد ل

 کیستمیکورتون س زی( تجوالف

  ریدرگ یغدد لنفاو ی( جراحب

 ضد سل به مدت شش ماه  یدارو زی( تجوج

  نیکلیس یداکس زی( تجود
 

 گزینه الف صحیح است. پاسخ:

شود. واکنش گرانولوماتوز نان کازئوز در غدد لنفاوی گرانولوماتوز کازئوز در بیماری سل دیده میپاتولوژی واکنش 

 تواند مربوط به مایکوباکتریوم آتیپیک و سارکوئیدوز باشد.می

د توان از استروئیباشد که در درمان آن میدرگیری همزمان غدد لنفاوی و غدد بزاقی به نفع بیماری سارکوئیدوز می

 تمیک استفاده کرد.سیس

 

ز چند سال برو یدر ط راتییتغ نیمراجعه نموده است. ا ینینوک ب یو بد شکل یبزرگ لیدله بای ساله 07 یآقا -4

ای عهیچرب است و ضا ماریپوست ب نهیدر معا دارد. تیشکا زین ینیب ی، از گرفتگیعالوه بر بد شکل مارینموده و ب

 یمزخ ایدردناک  یشود ولمی دهید کنواختی ریغبه صورت تورم پشته پشته و  ینیب یمحدود به قسمت غضروف

 شود؟یمطرح م شتریمورد ب نیدر ا ریز عاتیاز ضا کی. کدامستین

  Squamous cell carcinoma( الف

 Erysipelas( ب

 Rhinophyma( ج

  Lupus vulgaris( د
 

 گزینه ج صحیح است. پاسخ:

مرد، سن، سیر مزمن بیماری، پوست  باشد عبارتند از:ال که به نفع رینوفیما میؤصورت سهای مورد اشاره در ویژگی

رب، درگیری محدود به بخش غضروفی و عدم وجود زخم و ضایعه دردناک. تصویر زیر بیمار مبتال به رینوفیما را چ

 دهد:نشان می
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  77مرداد  -Dدفترچه  -چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

 یو صدا sniffing position ماریب نهیمعامراجعه کرده است. در  سترسیو د یسفازیو د Drollingساله با  6پسر  -3

hot potato تر است؟مناسب یماریب نیدر اها کیوتیبیاز آنت کیدارد. کدام 

  نیسی( جنتاماالف

 نیپروفلوکساسی( سب

 اکسونی( سفترج

  دازولی( متروند
 

 گزینه ج صحیح است. پاسخ:

د. باشاصلی بیماری، هموفیلوس آنفلوآنزا میباشد که عامل ال اپیگلوتیت میؤتشخیص بیمار مطرح شده در س

 .توان از سفتریاکسون برای درمان استفاده کردمی

 

در همان سمت به شما مراجعه کرده  cm 1راست همراه با لنف نود  دیروئیت coldبه علت ندول  ایساله 44خانم  -6

های یمیاز بدخ کیت. کدامگزارش شده اس shadowهمراه با  کیستیکهای ندول، بخش یدر سونوگراف است.

 را دارد؟ یژگیو نیا دیروئیت

  کوالری( فولالف

 یلری( پاپب

  کی( آناپالستج
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 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 ی( مدوالرد
 

 گزینه ب صحیح است. پاسخ:

با توجه به وجود ندول سالید سیستیک در تیروئید و گسترش به غدد لنفاوی گردن، کنسر پاپیالری تیروئید برای 

 ترش خونی دارد تا لنفاوی.سکنید کنسر فولیکوالر بیشتر گ بیمار بیشتر مطرح است. توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


