
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

بـه  و اگه خوشت اومد حتمـاً يکتاب رو انتخاب کردیني ماست که اکه باعث افتخار موسسهیمبگیداز همه بااول
. کنیشدوستات معرف

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
ینتـر و خـوش رزومـه  ینبهتـر يو همفکـر یدکتر مشاور سابق هست کـه بـا همراهـ   یمطباهنگ همون تمؤسسه

کامل يکه برایداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیآموزش پزشکي یطهدر حیددانشجوها و اسات
.ه بدهشکل بهت ارائینرو به بهتريداریازرشته نینشدن در ا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشکتب پروگنوز پمجموعه
که به دور از ابهام و به شکل يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی
کـرده و بـه   يي وزارت بهداشت جمع اوررفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملخالصه
یاريو دستکارورزيیشهاي جامع پآزمونيبندعجميبرایتونیکه میدهموزش مآمطالب رو بهت test basedصورت 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کن
ینبـوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر     یـر اخال تو چنـد سـال   ؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  بـه عنـوان مکمـل کتـاب    یتـونی و میمکـرد يآوربرات جمعیهاي اعالم شده وزارت و به صورت موضوعرفرنس
.یازشون استفاده کنیتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

شده یباتجربه طراحینهاي برتر  و مشاوراي توسط رتبهریزي کامال حرفهدفتربرنامهیهدو مجموعه کتاب، یناهمراه
ضمن شماست، همراه) ي معقول باشهصرفا گرفتن نمرهیارتبه شدن یتونهکه م(و متناسب با هدفتیرمسيکه تا انتها

.یادبه کارتون م) دروسیتمام(هم به عنوان دفتر مرور نکات میتو در نهایستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکها

تـر بـه   یعتـر و سـر  توو راهه تا شما رو راحتیاديهاي زیدهتر بشن، اکاملیلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه

و یبهمون برسـون يدارينظریسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤمارو در هرچه بهتر شدن م



ی،خواسـت يکشوریهاي تک رقممشاوره با رتبهیایداشتیال علمؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هست

. یسسه طباهنگ باشؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛

پناه حقدر
موسسه طباهنگیرمد، ياحمد رضویدس

1/2/1400

: یدبگذاریانخود را با ما در میشنهاداتنظرات و پ

tebahang WWW.tebahang.ir

@tebahang tebahang@gmail.com
           info@tebahang.ir

پروگنوزینیپاسخ بالکانال پرسش و 
شما پاسـخ  یبه سواالت علمیبرتر آموزش پزشکیدبه همراه اساتیراخيکارورزیشو پیاريآزمون دستيهاینبرتر(
)دهندیم

@prognosisquestion_baalin
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اوتیت

ی
یان

تم
وتی

ا

üدرمان اتالژي با مسکن خوراکی

Dx:اتوسکوپی :

üساز رینوفارنژیت رفع عامل زمینه

üفنیل افرین–نفازولین (قطره بینی ضد احتقان(

üسودوافدرین(کننده عروقداروي منقبض (

ü خوراکیهاي هیستامینآنتی

اد
ح
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ین

وس
وم

سر
ی

یان
تم

وتی
ا

)
وم

پان
یم

روت
س

(

رینوفارنژیت:علت

üفشار و پري گوشحساسدر جریان سرماخوردگی،ا

üدرد تیز

ü صداي ترق ترق بینی هنگام بلع

üعالمت اصلی است(کاهش شنوایی(

üدر این بیماران انجام والسالوا ممنوع است.

TM،هاي سطح مایع و حبابرتراکته و پرخون،در صورت تراوش سرم در گوش میانی
.شودمیدر گوش میانی دیده) AirBubble(هوا

ü مورد نیاز نیستبیوتیکآنتیدر اینجا.

ئم
عال

ان
رم

د
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ی
یان

تم
وتی

ا

هایپرتروفی آدنوئیدها}

شکاف کام}

مزمنت وایرال آلرژي و عفون}

و )Vt(و قـرار دادن لولـه ونتیالسـیون   )tmدر بخش قدامی تحتانی (2میرنگوتومی
ماه 3تیت مزمن بیش از وا)VT:1اندیکاسیون(ماه6درناژ گوش میانی به مدت 

.)بل کاهش شنوایی داشته باشیمدسی20بیش از )2. طول بکشد

و داروهاي موکولیتیکها بیوتیکآنتیتجویز استروئید ها همراه با :درمان مدیکال

درمجموع هر علتی که بتواند دیس فانکشن شیپور استاش (تومور نازوفارنکس}
).بدهد

یعنی در بزرگسـاالن آندوسـکوپی   به دنبال کشف علت باشـید، بنابراین حتماً}
.نازوفارنکس کنید

پري و فشار در گوشحساسا}

)یکطرفه یا دوطرفه(کاهش شنوایی قابل توجه}

بلع  ،عطسهدن صداهاي مبهم در هنگام خمیازه،شنی}

.درد وجود ندارد}

:اتوسکوپی

دسته مالئوس و اگزودا در گوش میانی و protrusionبا TMرترکشن شدید 
تغییر رنگ تیره در پشت پرده

.پرده بسیار بی حرکت است

Bتیپ :تمپانومتري
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ی
یان

تم
وتی

ا

üascending)از طریق شیپور استاش(

üدر سرخک و مخملکمثالً (هماتوژن(

:ارگانیسم ها
استرپتوکک:بالغین

پنوموکک:بچه ها

:اتوسکوپی

.شده استbuldgeسطح پرده پرخون و کدر است و به سمت بیرون 

cone ofمحو شدن اثر دسته استخوان چکشی و زائده آن و 
lightبینیمرا نمی.

ü اگزوژن در زمینه پارگیTM

و متراکم و قرمز اما تندرنسی روي buldgeپرده گوش :خالصه شرح حال
.نداردتراگوس 

üباید به توده نازوفـارنکس  است و اگر در بزرگساالن رخ دهد،در اطفال شایع
.شک کنیم

:بیماري سه مرحله دارد

کشد و طـی آن بیمـار تـب و لـرز     میروز طول2که یک تا :مرحله اگزوداتیو
.کندمیشود و درد ضرباندار شبانه را ذکرمیدچار کاهش شنواییدارد،

کشد و در آن پـارگی پـرده و خـروج    میروز طول8تا 3مرحله التهابی که -2
.دهدمیترشحات رخ

کشـد و شـنوایی طـی آن    مـی هفته طـول 4تا 2مرحله التیام که به مدت -3
.شودمیطبیعی

.شودبالینی است و فقط با شرح حال و معاینه حاصل می
اد

ح
ي

دیا
تم

وتی
ا

)
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(
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ü شود زیرا باعث مقاومت نمیو کورتون توصیهبیوتیکآنتیقطره
.شودمییبیوتیکآنتی

ü ي گوشوشوشستدرمان ابتدا حمایتی است با پاك کردن مجرا و.

üبیوتیک خوراکی سیستمیک با ساعت،آنتی48صورت بهتر نشدن بعد از در
.دوز باال

ü)گیرد و نه سیر بالینی را تغییرمیزودهنگام نه جلوي پارگی رابیوتیکآنتی
.)کندمیدهد و تنها تب و درد و طول بیماري را کممی

üقطره ضد احتقان بینی

üمسکن و داروهاي موکولپتیک

ی
یان

تم
وتی

–برش باید در ربع قدامی(کنیم؟)میرنگوتومی(اما چه زمانی باید پاراسنتزا
).تحتانی انجام شود

ساعت برطرف 48شدید و مداوم و مقاوم به درمان که طی تب و دردـ2
.نشود

)تشنج و تب( F.Cسابقه ـ3

نقص ایمنیـ4

شدید پرده و امکان پرفوراسیونBuldgingـ1

نوزادانـ5

مننژیت –فلج عصب فاشیال–ماستوئیدیت چرکی حاد(رخداد عوارضـ6
)البیرنتیت و سرگیجه–با تهاجم به کف جمجمه

کشت ترشحات اخذ شود و ادامه ما باید همزمان بیمار بستري شود،حت
.براساس جواب کشت باشدبیوتیکآنتیدرمان 

اد
ح
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مولتی باکتریال و بیش از همه سودوموناز:ارگانیسم

تغییرات غیرقابل برگشت گوش میانی در حضور پرفوراسیون پرده صماخ:تعریف

üمزمن راجعه موکوپرولنت بدون دردي هاتور

ی
یان

تم
وتی

ا

ü پرفوراسیون سنترال درTM

üاسکار در پارس تنسا

üبعضا پولیپ روي گوش

üهاهوازيبیبه علت(اگزوداي بدبو(

Pتمیز کردن مجراي گوش خارجی با ساکشن

Pقطره(هاي سیستمیک و موضعیبیوتیکآنتی(

Pگوش توسط میکروفوسپسهاي برداشتن پولیپ

P 4تیمپانوپالستیو 3ماستوئیدکتومی: با جراحی است شاملقطعیدرمان

ü بیمار دچار اتوره مقاوم به درمان محافظه کارانه را باید در اسرع وقت با
.استفاده از تیمپانوپالستی درمان کرد

ü بیمار دچارCHLشودمی.

üشرایط عمومی بیمار خوب است.

üاتوسکوپی

Pاقدامات محافظتی جهت خشک کردن گوش میانی
ن
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P     و خیس خوردگی و رطوبت مجراي شنوایی یا تروماي کانال بـر اثـر عوامـل بیرونـی
شیمیایی،آلرژي و دیابتدرونی مثل مایع، آسیب مکانیکی،

Pسباسهي و ستیک پوست مجرا و آتروفی غدد سروزکاهش اال

ت
وتی

ا
ی

رج
خا

)
گر

شنا
ش

گو
(

P اختالل درPHشودمیهوازيهاي بیپوست مجرا که منجر به رشد باکتري.

Dx:اتوسکوپی

üاولین و مهمترین اقدام (کانال خارجی گوش تحت دید مستقیمساکشن و پاك کردن
).است

ü بار در روزوسیع الطیف و کورتیکواستروئید چندهاي بیوتیکآنتیقطره گوش حاوي

ü  ــب ــار تـ ــه بیمـ ــدید کـ ــوارد شـ ــت،در مـ ــادي آدار اسـ ــورم زیـ دنوپاتی دارد و تـ
.شودمیالطیف تجویزوسیعهاي بیوتیکدارد،آنتی

ü پـس از فـروکش   (بیوتیک و یـک اسـتروئید  آنتیتجویز موضعی پماد ترکیبی شامل
)کردن مرحله التهابی حاد

ü   در مرحله التهابی حاد شدید و انسداد مجرا یک فیتیله ظریف را باید وارد گـوش کـرد و
.و تورم کاهش یابدخیس کرد تا رطوبت کانال را بگیرد% 70-80مکررا آن را با الکل

ü سلولی و ترشحات در مجراي شنواییتورم پوست مجرا و تجمع دبري

ü لنفادنوپاتی ناحیه اي(تندرنس غدد لنفاوي رترواوریکوالرتورم و درد و(

ü درد در هنگـام فشـار اوردن بـر    حسـاس ا(دردناك شدن بخش غضروفی مجـرا
)تراگوس،قویا به نفع اوتیت خارجی است

ü محدودیت دردناك مفصلTMJدر سمت ضایعه

Tmüنرمال است یا ترشحات کمی دارد.

خارش شدید

.شودمیپوسته پوسته و خیلی خشکپوست مجراي شنوایی نازك،
ت

عل
اد

ح
ئم

عال
من

مز
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عال
ان
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د
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سـاعت، بـه اورژانـس    6ساله به دلیل درد شدید گوش و کاهش شنوایی متعاقب انفجـار در معـدن پـس از    30مردي -1

در . شـود و پـرده تمپـان قابـل رویـت نیسـت      در معاینه لخته خون در کانال گـوش خـارجی دیـده مـی    . مراجعه کرده است

کدام یـک از اقـدامات درمـانی زیـر را در     . شودهاي زیر دیده میخصوص در فرکانسبهMixedادیومتري کاهش شنوایی 

)97دستیاري اردیبهشت (کنید؟ مرحله اول جهت ایشان توصیه می
دیورتیک ) بکورتیکواستروئید سیستمیک ) الف

بیوتیک سیستمیک آنتی) دانفوزیون دکستران ) ج

در اتوسکوپی نماي . ناشنوایی و وزوز گوش،گاهی اوقات همراه با خونریزي،درد گوش مداوم و شدید: رعالیم تروماي ناشی از انفجا
انفوزیـون دکسـتران و   : درمـان ). دهـد و صـداي گلولـه اثـري نـدارد     فقط انفجار نماي اتوسکوپی را تغییر می(شود نرمال دیده نمی

.تیمپانوپالستی باید انجام گیرد،گوش میانی واضح وجود دارددر مواردي که آسیب . فیلینوازودیالتور مانند پنتوکسی

v مبحث گوش،2009بهربوهم 88ص

�.صحیح استي ج گزینه

بیماري به دنبال تروما دچار وزوز و کاهش شنوایی در گوش راست شده است که با احساس سرگیجه متعاقـب حرکـت   -2

)97اصفهان شهریور (است؟ Labyrinthine Concussionکدام گزینه زیر به نفع تشخیص . سریع سر همراه است
اتوسکوپی نرمال ) الف
کاهش شنوایی هدایتی ) ب
اسکن تیوجود خط شکستگی در سی) ج
پارزي عصب فاسیال ) د

Labyrinthine Concussion8 : و هـاي رادیولوژیـک   پس از تروما در حالی کـه یافتـه  ) ناشنوایی و سرگیجه(اختالالت گوش میانی
هاي باال دادن شنوایی فرکانساز دست،طرفه یا دوطرفهعصبی یک-کاهش شنوایی حسی،وزوز گوش: عالیم. اتوسکوپی نرمال است

ایـن  : پاتوژنز. سرگیجه به خصوص هنگام تغییر وضعیت یا حرکت سریع سر و اختالل در تعادل،هرتز4000یا وجود یک شکاف در 
همچنین ممکن است میکروفرکچـر  ). مشابه تروماي شنوایی حاد(شود البیرنت ممبرانوس ایجاد میحالت معموًال به خاطر آسیب به 

لنفاتیک و اندولنفاتیک و اخـتالل مکـانیکی میکروسیرکوالسـیون کـه منجـر بـه       کپسول البیرنت همراه با خونریزي به فضاي پري
کاهش شنوایی ،رادیوگرافی نرمال،اتوسکوپی نرمال: تشخیص. تدشود نیز اتّفاق بیفهاي حسی کوکلئووستیبوالر میدژنراسیون سلّول

ي هـاي بـاال همـراه بـا پدیـده     هرتز یـا نشـنیدن فرکـانس   4000در اودیوگرام همراه با یک شکاف در ) pure tone(صداي خالص 
recruitment،تروماي شنوایی : تراقیهاي افتشخیص. خودينیستاگموس ناشی از تحریک وستیبوالر و به ندرت نیستاگموس خودبه

: درمـان . ناشنوایی پس از تروماي سایکوژنیک که عالیـم وسـتیبوالر نداشـته باشـد    ،حادي که عالیم وستیبوالر وجود نداشته باشند
مشکالت ریتم قلبی یا آلرژي وجود ،اگر کنترااندیکاسیون مانند فشار باالي خون(انفوزیون داخل وریدي دکستران با وزن مولکولی کم 

.و داروهاي ضد سرگیجه) اگر کنترااندیکاسیون مانند دیابت یا فشار باالي خون نداشته باشد(کورتیکواستروئید ،)نداشته باشد

v مبحث گوش،2009بهربوهم 86ص

�.ي الف صحیح استگزینه

مجموعه سؤاالت برگزیده مبحث گوش
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شـل و پـرزدار   ايدر معاینه گـوش، الیـه  . اي با شکایت گرفتگی و خارش گوش چپ مراجعه نموده استساله25آقاي -3

)97زنجان شهریور (اساس درمان کدام است؟ . کانال گوش خارجی را پر کرده است
تمیز کردن کانال گوش خارجی با ساکشن مناسب ) بقطره سیپروفلوکساسین در کانال گوش خارجی ) الف

قطره کلوتریمازول در کانال گوش خارجی ) دشستشوي کانال گوش خارجی با سرم استریل ) ج

. شود و محدود به مجراي خارجی گوش اسـت این عفونت توسط قارچ ایجاد می): Otomycosis(9اتومایکوزعفونت قارچی گوش یا 
شـل و پـرزدار دیـده    ،ي ظریـف یک الیـه ،به طور معمول. باشدبیوتیک اخیر وجود داشتهي آنتیي مصرف قطرههممکن است سابق

بیماران خارش گوش دارند اما بـه نـدرت از درد   . سبز متغیر است-زرد تا سیاه-گ آن از سفیدشود و رنشود که به راحتی جدا میمی
درمان اصلی تمیز کردن مجرا : درمان. دهندهاي قارچی را نشان میمیسلیوم،هاي حساسیتکشت و تست: تشخیص. کنندشکایت می

از داروهاي ضد . طوب که براي رشد قارچ مناسب است ایجاد نشوداست ولی از شست و شو تا حد امکان باید پرهیز شود تا فضاي مر
. ي تیمپان کنترااندیکه نباشـد شدن پردهتوان استفاده کرد به شرطی که به خاطر سوراخیا کلیوکینول می% 1قارچ مانند کلوتریمازول 

.سیر این بیماري مزمن و به صورت راجعه است

v مبحث گوش،2009بهربوهم 53ص

�.ب صحیح استي گزینه

)97شیراز شهریور (ها و التهابات گوش میانی است؟ ترین عارضه عفونتکدام یک از موارد زیر شایع-4
Meningitis) بMastoiditis) الف

Sigmoid Sinus Thrombosis) دFacial N.Palsy) ج

Mastoiditis10 :ي گوش میانی به سیستم هوایی اسـتخوان  گسترش التهاب از حفره،ي التهاب گوش میانی استترین عارضهشایع
یابد و سـبب انحـالل آن   باشد، التهاب به استخوان گسترش میبر خالف التهاب موکوسی که همیشه همراه اوتیت مدیا می. تمپورال

،بدتر شدن حال عمومی: عالیم جنرال. شودشود که تغییري در روند بهبود اوتیت مدیا ایجاد میماستوئیدیت هنگامی بارز می. شودمی
افزایش درد گوش به طوري که هماهنگ با نبض است و به : عالیم لوکال. ESRلکوسیتوز و افزایش قابل توجه ،افزایش دماي بدن

بو بی،میبروز مجدد ترشّحات مجراي گوش یا افزایش مقدار آن به طوري که حالت کر،استخوان تمپورال و اکسیپوت رادیاسیون دارد
تـورم پشـت گـوش همـراه بـا      ،وجود تندرنس روي ماسـتوئید ،ترشّحات مجراي شنوایی: تشخیص. و چرکی دارد و کاهش شنوایی

فورونکل : هاي افتراقیتشخیص. شودبیوتیکی اوتیت مدیا به ندرت دیده میاین تریاد امروزه به علّت درمان آنتی. زدگی گوشبیرون
ماستوئیدیتی که التهاب محدود به موکوس نیست و به اسـتخوان گسـترش   : درمان. یت و لنفادنیت گردنیپاروت،کانال گوش خارجی

با درمان مناسب پروگنوز خوبی دارد در غیر این صورت خطر عوارض دیـررس گـوش   . است باید به صورت جرّاحی درمان شودیافته
.وجود دارد

v مبحث گوش،2009بهربوهم 65ص

�.استي الف صحیح گزینه

در معاینـه تنـدرنس تراگـوس، تـورم کانـال و ترشـحات چرکـی        . علت درد گوش مراجعه کرده استساله به30آقاي -5

)97کرمانشاه شهریور (کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟ . فراوان مشهود است
اوتیتمدیاي مزمن ) داوتیت مدیاي حاد ) جاوتیت اکسترن مزمن ) باوتیت اکسترن حاد ) الف

عالیم فـاز حـاد   . )میرنژیت(ي صماخ با یا بدون التهاب پردهباکتریایی یا قارچی پوست گوش خارجیالتهاب: التهاب گوش خارجی
دردناك بودن ،تجمع ترشّحات در مجرا،ي گوشقابل مشاهده نبودن پرده،تورم پوست مجراي خارجی همراه با ترشّح بدبو: اگزوداتیو

عالیم فاز . هاي لنفاوي رترواوریکوالربزرگ و تندر شدن عقده،دردناك بودن مفصل تمپورومندیبوالر نزدیک،قسمت غضروفی مجرا
خارش شدید که به دلیل خاراندن منجر ،هاي خشکریزيتجمع پوسته،تلیومآتروفیک بودن اپی،آتوسپهن شدن مه: مزمن التهابی
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مبحث بیماري هاي گوش 
تست وبر بـه گـوش راسـت    . تست رینه در هردو گوش منفی است. فردي با مشکل شنوایی به شما مراجعه کرده است-1

)99دستیاري مرداد (کدام گزینه در مورد وي صحیح است؟ . لترالیزه می شود

.گوش راست کاهش شنوایی هدایتی دارد و گوش چپ سالم است) الف
.عصبی دارد و گوش راست سلم است-گوش چپ کاهش شنوایی حسی) ب
.هردو گوش کاهش شنوایی هدایتی دارد و کاهش شنوایی در گوش راست شدیدتر است) ج
.استتر ایی در گوش چپ شدیدعصبی دارد و کاهش شنو–هردو گوش کاهش شنوایی حسی ) د

اسـت در نتیجـه یـا    تست وبر به سمت راست  لترالیزه شده. کنیمي همان سمت توجه میبه رینه،تست وبر به هر سمت لترالیزه شد
تست رینه در کـاهش شـنوایی هـدایتی منفـی و در     . عصبی چپ-وجود دارد یا کاهش شنوایی حسیکاهش شنوایی هدایتی راست

در این بیمار رینه در هر دو سمت منفی شده است پس کاهش هدایتی هر . شودعصبی و گوش نرمال مثبت می-شنوایی حسیکاهش 
.استتر سمت راست شدیدسمت مطرح است و کاهش شنوایی دردو

�.گزینه ج صحیح است

ت پاسـخ نـداده و تـب    سـاع 48ساله با تشخیص اویت مدیاي حاد که درمان طبی مناسب بعـد از  5در خصوص کودك -2

)99پره اینترنی شهریور (اقدام مناسب چیست؟. ایشان تشدید شده و در معاینه پرده گوش، بسیار متورم و قرمز می باشد

اضافه کردن سفتریاکسون) بادامه درمان طبی قبلی) الف
لوله تمپانوستومی+ میرنگوتومی ) دتجویز کورتون سیستمیک) ج

،)مـورد ایـن سـؤال   (تب باال و درد شدید پایدار ،ي گوشبرآمدگی شدید پرده: سنتز در درمان اوتیت میانی حادهاي پارااندیکاسیون
.باشدخودي که منجر به بهبودي نشدهپرفوراسیون خودبه

.شودمیدر این موارد تعبیه لوله تیمپانستومی هم توصیه 

�.گزینه د صحیح است

در . کنـد مـی سابقه مصرف قطره گوشی انتـی بیوتیـک را ذکـر   . راجعه کرده استبیماري با خارش گوش به درمانگاه م-3

ترین محتمل. شود که قابل کندن استمیمعاینه بالینی یک الیه سیاه رنگ نازك در کانال گوش و روي پرده صماخ مشاهده

)99پره اینترنی شهریور (خیص کدام است؟شت

اوتیت خارجی باکتریال) دخارجی نکروزاناوتیت ) جاگزماي گوش) بانومایکوز) الف

. و محدود به مجراي خارجی گوش اسـت شودمیاین عفونت توسط قارچ ایجاد ): Otomycosis(عفونت قارچی گوش یا اتومایکوز 
ده شـل و پـرزدار دیـ   ،ي ظریـف یک الیـه ،به طور معمول. باشدبیوتیک اخیر وجود داشتهي آنتیي مصرف قطرهممکن است سابقه

بیماران خارش گوش دارند اما بـه نـدرت از درد   . سبز متغیر است-زرد تا سیاه-و رنگ آن از سفیدشودمیکه به راحتی جدا شودمی
درمان اصلی تمیز کردن مجرا : درمان. دهندهاي قارچی را نشان میمیسلیوم،هاي حساسیتکشت و تست: تشخیص. کنندشکایت می

از داروهاي ضد . ا حد امکان باید پرهیز شود تا فضاي مرطوب که براي رشد قارچ مناسب است ایجاد نشوداست ولی از شست و شو ت
. ي تیمپان کنترااندیکه نباشـد شدن پردهتوان استفاده کرد به شرطی که به خاطر سوراخیا کلیوکینول می% 1قارچ مانند کلوتریمازول 

.سیر این بیماري مزمن و به صورت راجعه است

�.گزینه الف صحیح است

هاي تثبیتی تست
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. شودمیمویی است که در پدیده رکروتمان دیده هاي دهنده عدم عملکرد سلولنشان:ضایعات کوکلئار . 1
براي درمـان اوتیـت میـانی حـاد اسـتفاده      tm ننتیالسیوولولهدادنارقروژنادروTMدر بخش قدامی تحتانی : میرنگوتومی .2

.شودمی
گوش است که بهترین روش براي درمان هاي مرتبط با عفونتهاي یکی از عملعمل ماستوئیدکتومی:ماستوئیدکتومی.3

. باشدمیپیشرفته گوشهاي عفونت
.شودمینامیدهتیمپانوپالستیشود،میانجام) تمپانپرده(گوشپردهترمیمبرايکهجراحینوعی:تیمپانوپالستی . 4
آمیـز موفقیـت % 85تـا سـرگیجه درمـان برايماستوئیدیاگوشکانالطریقازالبیرنتکتومیپروسجرهاي:می البیرنتکتو. 5

دلیـل همـین بهودارندزیاديعوارضپروسجرها،این. کنندمیزایلراداخلیگوششنواییعملکردپروسجرها،ایناما. باشندمی
و،CSFمـایع نشـت صـورتی، عصبآسیب(باشدداشتهقرارخطراتاینمعرضدربیمارياگرکهصاحبنظران معتقدندازبعضی
.دهلیزيعصبقطعمثلشوداستفادهباالترموفقیتباپروسجرهاییازباید،)کاملشنواییکاهش

6 .Gelletest:ستااي هنچاستخواي هنجیرزكتحریابیارزايبر.
وزپترراسي هالسلودرچرکیتجمعوالبیرنتیيپري هالسلوبهمیانیشگوازبلتهااشگستر:یت وزپتر. 7
8.Labyrinthine Concussion ::ــموترازپسسرگیجهوییاناشنوو میانیشگوتختالالا ــحدراـ ي هاهیافتهـــکالیـ

. ستالنرماتوسکوپیاوکـیژیولوراد
.تـساشوـگجیراـخايرـمجبهودمحدشود ومیدیجاارچقاتوسطعفونتینا:ز تومایکوا. 9

10 .Mastoiditis::یابدمیشگسترانستخوابهبلتهااست و امیانی شگوبلتهاايضهرعاشایعترین .
. ایجاد شودتواندمیافزایش جریان عبوري خون در یک منطقه از سطح را گوییم که به علل التهابات مختلف :هایپرمی . 11
. شودمییا شدت صدا که منجر به شنیدن با حالت دردناك فرکانس تفسیردرلختالا:یس زیساکود. 12
13 .testFistula::سمتآنبهدلتعامعدوسنیستاگمووسرگیجه رچادربیما،جیرخاشگوايمجررويبررفشادیجاابا

.دمیشو
14 .rhinolith :دلیل رسوب کلسیم و منیزیوم استاست به بینیسنگتشکیلویکطرفهيبدبوتترشّحا.
.دـینآیـمدوـجوهـبتحاـترّشندـشنباشتهاآنتبعبهوهاسسینويتخلیهراهادنسدالیلد:موکوسلها . 15
لهویزايضایعهرتصوبهندامیتوهـکتـساناشناختهژيتیولوابامولتی سیستمیکريبیمایکوزکوئیدرسا:وز کوئیدرسا. 16
.هددننشارادخوبینیدر

.میباشدبینیصخصوبهرتصوخود شخص و پوست روش انتخابی براي پیوند پوست از :گ تولوافتاگر. 17
آن عبارت است تورم و سـفت  ي هدـمتمایزکننينهاـنشمهمترین.ستاچشمايبردحاخطرترینجدي:ل بیتاارنفلگمو. 18

. شدن اطراف کاسه چشم است
ــت. دمیشودیجاابینیيماوترازپسمعموًال:لسپتامهماتو. 19 شبرباموقعبهگراکهستالیلدینابهمشکلینااهمی
.دشورهپرفومسپتووهشددیجاابسهآستاممکند،وـنشهـتخلی
جیرخاجسماـموترلـلیدهـبهدـیدیبـسآطمخاازي،هوبیوازيهوطمخلوو هاوبمیکرورودعلتبه:یک دولونژینآ. 20

. باشدتواندمی،هااننددبیاخرعلتبهیاو
.شیداترراآنانتونمیکهولندیاستامسطحرتصوبهیاکهمشخصودحدبانگرتلیالیپیاضایعهیک:لکوپالکی . 21
ونبازطمخاستاشدیدژيیسفادبااهرـهمتقااوگاهیودشومین دیدهنازدرهمیشهتقریبًاريبیماینا:پالمر رمسند. 22
. ستافیکوترآحلق

واژگان برگزیده
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در بینی با گسـترش بـه نازوفـارنکس    اي هدر بررسی تود. پسر نوجوانی با گرفتگی بینی یک طرفه مراجعه نموده است-1

وفارنکس سی تی اسکن دانسیته یک طرفه در سینوس ماگزیالري با دهانه خروجی گشاد شده در بینی و ناز. شودمیدیده

ترین تشخیص کدام است؟محتمل. کندمیرا تایید
کوانال پولیپ) دپولیپ ائوزینوفیلیک جوانان) جنازوفارنژیال کارسینوما) بنژیوفیبروماآ) الف

تست وبر بـه گـوش راسـت    . تست رینه در هردو گوش منفی است. فردي با مشکل شنوایی به شما مراجعه کرده است-2

کدام گزینه در مورد وي صحیح است؟.شودمیلترالیزه
گوش راست کاهش شنوایی هدایتی دارد و گوش چپ سالم است) الف
عصبی دارد و گوش راست سلم است-گوش چپ کاهش شنوایی حسی) ب
هردو گوش کاهش شنوایی هدایتی دارد و کاهش شنوایی در گوش راست شدیدتر است) ج
استتر عصبی دارد و کاهش شنوایی در گوش چپ شدید–هردو گوش کاهش شنوایی حسی ) د

در بررسـی بافـت شناسـی از    . ساله با شکایت لنفادنوپاتی گردنی و تورم غدد بزاقی مراجعه کرده اسـت 35بیمار خانم -3

است؟تر کدام درمان براي بیمار مناسب. غدد لنفاوي گردنی واکنش گرانولوماتوز نان کازئوز گزارش شده است
جراحی غدد لنفاوي درگیر ) بتجویز کورتون سیستمیک)الف

تجویز داکسی سیکلین) دتجویز داروي ضد سل به مدت شش ماه ) ج

این تغییرات در طی چنـد سـال بـروز نمـوده و     . ساله بدلیل بزرگی و بد شکلی نوك بینی مراجعه نموده است70آقاي -4

محدود به قسمت اي هدر معاینه پوست بیمار چرب است و ضایع. کایت دارداز گرفتگی بینی نیز ش،بیمار عالوه بر بدشکلی

کدام یک از ضایعات . شود ولی دردناك یا زخمی نیستمیغضروفی بینی به صورت تورم پشته پشته و غیر یکنواخت دیده

شود؟میزیر در این مورد بیشتر مطرح
Erysipelas) بSquamous cell carcinoma) الف

Lupus vulgaris) دRhinophyma) ج

hotو صداي sniffing positionدر معاینه بیمار . و دیسفاژي و دیسترس مراجعه کرده استDrollingساله با 6پسر -5

potatoدر این بیماري مناسبتر است؟ها بیوتیکآنتیکدامیک از. دارد
ازولمترونید) دسفتریاکسون) جسیپروفلوکساسین ) بجنتامایسین) الف

در . در همان سمت به شما مراجعه کرده استcm 1تیروئید راست همراه با لنف نود coldساله به علت ندول 44خانم -6

تیروئید این ویژگـی  هاي کدامیک از بدخیمی. گزارش شده استshadowکیستیک همراه با هاي سونوگرافی ندول، بخش

را دارد؟
مدوالري) داناپالستیک ) جپاپیلري ) بفولیکوالر ) الف

هاآزمونک
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.گزینه ب صحیح است-1

آنتروم ماگزیالري است که پس از خروج از آنتروم به سمت خلـف  معموالً آنهاoriginآنتروکوانال یک پایک دراز دارند و هاي پولیپ
منفرد یـا  هاي توده: معمول در رینوسکوپی قدامی عبارتند ازهاي یافته. توانند کوان یا نازوفارنکس را کامال مسدود نمایندمیرفته و

.میانی یا کوآنآي هواقع در ممعموًال زرد، متحرك و–شفاف با دیواره صاف، سفید اي، همتعدد، شیش

vvمبحث بینیمبحث بینی

.گزینه ج صحیح است-2

از طرفی وبر در حضور کاهش شنوایی هدایتی . دارندCHLرینه منفی به معناي وجود کاهش شنوایی هدایتی است پس هر دو گوش 
.شود که کاهش شنوایی هدایتی آن نسبت به سمت مقابل شدیدتر باشدمیبه گوشی لترالیزه

vvمبحث گوشمبحث گوش

.گزینه الف صحیح است-3

.کندمیگردنی و گزارش بیوپسی مبنی بر گرانولوم غیرکازئوز تشخیص سارکوئیدوز را مطرحLAPوجود 
.باشدمیمان سارکوئیدوز کورتیکواستروئید سیستمیکاساس در

vvمبحث گردنمبحث گردن

.گزینه ج صحیح است-4

بیماري با خشن و ضخیم شدن پوست بخـش  . علت این بیماري هیپرتروفی غدد سباسه است و با آکنه روزاسه مرتبط است: رینوفیما
کل یک تورم لبولی کامال برجسته در بخش قدامی بینی شود در ادامه یک تومور کاذب با سطح ناهموار به شمیغضروفی بینی شروع

.شود که ممکن است حتی مانع از تنفس و غذاخوردن شودمیایجاد
.دهدمیدر مردان مسن رويمعموالً این بیماري

vvمبحث بینیمبحث بینی

.گزینه ج صحیح است-5

اسـتریدور  .، دیسفاژي و دیسترس تنفسی اسـت )drooling(تابلوي بالینی به صورت تریاد کالسیک آبریزش از دهان: اپیگلوتیت حاد
.و تب باال داردhot potato voiceبیمار گفتار نامفهوم به صورت .شود بیمار در وضعیت نشسته قرار بگیردمیباعثمعموالً دمی

:درمان شامل موارد زیر است
تنفسی انتوباسیون نازوتراکئالarrestتهویه از طریق ماسک و در صورت .1
باالهاي با دوز) نسل دوم یا سومهاي سفالوسپورین(بیوتیک وسیع الطیف آنتی.2

vvمبحث حنجرهمبحث حنجره

پاسخنامه


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

