
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

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

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
نیتـر و خـوش رزومـه  ینبهتـر يو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

يکه بـرا یداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیآموزش پزشکي یطهدر حیددانشجوها و اسات
.شکل بهت ارائه بدهینرو به بهتريداریازرشته نینکامل شدن در ا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشکتب پروگنوز پمجموعه
که به دور از ابهام و بـه  يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی

يي وزارت بهداشـت جمـع اور  رفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملشکل خالصه
هـاي جـامع   آزمـون يبنـد عجمـ يبـرا یتـونی کـه م یدهموزش مآمطالب رو بهت test basedکرده و به صورت 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کنیاريو دستکارورزيیشپ
ینبوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر    یرال تو چند سال اخؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  به عنوان مکمـل کتـاب  یتونیو میمکرديآوربرات جمعیهاي اعالم شده وزارت و به صورت موضوعرفرنس
.یازشون استفاده کنیتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

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

به کارتون ) دروسیتمام(به عنوان دفتر مرور نکات مهم یتو در نهایستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکهضمن ا
.یادم

به تریعتر و سرتوو راهه تا شما رو راحتیاديهاي زیدهتر بشن، اکاملیلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه

یبهمون برسونيدارينظریسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤو مارو در هرچه بهتر شدن م



يکشـور یهـاي تـک رقمـ   مشاوره بـا رتبـه  یایداشتیال علمؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هستی،خواست
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در صورت شک به شکستگی بعد از رادیوگرافی MRIم طول گردن ران است و از رادیوگرافی رخ لگن بهترین حالت براي دیدن تما
.شودانجام می

:درمان
.ثابت شودdynamic hip screwبا یا بدون جا به جایی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرند یا با پیچ یا :در افراد جوان

ثابت شود در صورت وجود جا به جایی در شکستگی به DHSیا جایی ندارد با پیچاگز شکستگی جابه: سال65در افراد مسن باالي 
علت عوارض باال و به علت کم کردن احتمال نیاز به عمل جراحی مجدد به جاي ثابت کردن، سر و قسمتی از گردن استخوان ران را 

.کنیمخارج کرده و بعد با پروتز جایگزین می

�.گزینه د صحیح است

پوست محل . جایی شده استساله دچار شکستگی دیافیز تیبیا و فیبوال به صورت عرضی همراه با جابه20بیمار آقاي -34

)99میاندوره دي (درمان انتخابی کدام است؟ . شکستگی تورم مختصري دارد و پوست پارگی ندارد

کس کردن با پیچ و پالك جااندازي باز و فی) بگیري حرکتی با گچجا اندازي بسته و بی) الف
کننده خارجی جا اندازي بسته و فیکس کردن با ثابت) دجااندازي بسته و فیکس کردن با میله داخل مغز استخوان ) ج

).وقتی فیز پروگزیمال و دیسـتال تیبیـا باشـد   (هاي دیافیزیال تیبیا و فیبوال در بالغین درمان انتخابی در حال حاضر براي شکستگی
تـر  بنابراین جوش خـوردن شکسـتگی سـریع   . شوددر این عمل محل شکستگی باز نمی.باشدي بسته و کارگزاري کونچر میجاانداز

.تواند از فرداي عمل به کار برگرددباشد و باکارگذاري کونچر بیمار میمی

�.گزینه ج صحیح است

êêêêêêêêêêêê

اندام فوقانیهاي مبحث شکستگی

جایی گردن جراحی استخوان بازوي چـپ شـده   دنبال افتادن دچار شکستگی خرد شده و بدون جابهاي بهساله76خانم -1

)95دستیاري (ترین درمان چیست؟ مناسب. است

ثابت کردن بسته از طریق پوست ) بجراحی باز و ثابت کردن داخلی ) الف
تعویض مفصل شانه ) دآویز حرکتی با دستبی) ج

.کافی استمعموالً حرکت کردن اندام با دست آویز بیدرهم فرورفته ومعموالً قطعات شکسته ، در افراد مسن به علت استئوپروز
:اصول درمان شکستگی گردن جراحی هومروس:نکته
شانه و انجام سریع حرکات شانهSling:یی یا در هم فرورفتهجاجابهبدون +فرد مسن·
جایگزینی قطعات شکسته با پروتز:یی یا شکستگی چند تکهجاهجاببا +فرد مسن·
)ORIF(فرد جوان به خصوص با به جایی درمان با جراحی باز·

�. گزینه ج صحیح است
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طور ناگهانی به هنگام کمک مادر براي پریدن وي از جـوي  اي را با شکایت از درد شدید آرنج چپ که بهساله4کودك -2

گونه حرکتی را به ست چپ خود را با دست راست ثابت نگه داشته و اجازه هیچ، کودك. اندشما آوردهنزد ، آب ایجاد شده

)96شهریور شترك کشوريم(اقدام مناسب کدام است؟ . دهدمیاندام فوقانی چپ ن

بستن آتل بلند اندام فوقانی مربوطه ، انجام رادیوگرافی آرنج مبتال و در صورت طبیعی بودن آن) الف
درخواست معاینه آرنج زیر بیهوشی ، بودن آنانجام رادیوگرافی آرنج مبتال و در صورت طبیعی) ب
انجام سوپیتاسیون ساعد و خم کردن تدریجی آرنج و معاینه مجدد پس از نیم ساعت ) ج
انجام آزمایش خون از نظر آتریت چرکی و بستري کردن کودك در بخش ) د

گرافی در این ضایعه نرمال .نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس مطرح است ،کشیده شدن آرنج توسط مادربا توجه به عالیم بیمار و 
.شودمیسوپیناسیون ساعد باعث جاافتادن و تسکین درد. است

�.گزینه ج صحیح است

مـاه قبـل   5/1باشد که متعاقب برخورد توپ به بنـد دیسـتال انگشـت دوم دسـت راسـت از      اي میساله40بیمار آقاي -3

در گرافی انجام شده عالئمی دال بر . باشددر معاینه اکنون قادر به اکستانسیون بند دیستال انگشت نمی. مراجعه کرده است

)96اهواز شهریور (درمان بیمار فوق کدام است؟ . شکستگی نداشته و گرافی نرمال است

بند دیستال ) آرترودز(خشک کردن ) بعمل جراحی ترمیم تاندون اکستانسور ) الف
نیاز به اقدام خاصی ندارد ) دبند دیستال ) اکستانسیون(آتل در ) ج

گاهی .آیدمیدر نتیجه برخورد توپ با انگشت به وجودمعموالً .نامندمیMallet Fingerکندگی تاندون اکستانسور از بند دیستال را 
باشد که بـراي ایـن منظـور   حرکتی بند دیستال در اکستانسیون کامل میبیهفته6ات4درمان .شودنمیدر رادیوگرافی چیزي دیده

.آماده استفاده کردهاي توان از آتل آلمینیومی و یا آتلمی
حرکتی بنـد  بیماPlanاگر بیمار به صورت تاخیري مراجعه کرده باشد و مدت زمان تاخیر کمتر از سه ماه باشد همچنان :نکته مهم

هفته در اکستاتنسیون است6تا 4ل به مدت دیستا

�. گزینه ج صحیح است

تـرین  مناسـب .شـود مـی علت تروما دچار شکستگی بازو شده و در معاینه عروقی و عصبی مشکلی مشاهده نبیماري به-4

)96اهواز شهریور (درمان غیرجراحی در این بیمار کدام است؟ 

هفته 8مدت بهU-slabآتل ) الف
Samiento braceهفته و سپس 2-3به مدت Hanging castگچ ) ب
هفته 8به مدت Hanging castگچ ) ج
Sarmiento braceهفته و سپس 6به مدت U-slabآتل ) د

.جایگزین کردFracture Braceیا Samiento braceهفته اینهارا با2-3بعداز .درمان نمود )Hanging cast(گچ آویزانتوان با می
: نکات درمان تنه هومروس

Fracture Braceیـا  Samiento braceهفتـه اینهـارا بـا   2-3بعداز بوده که Hanging castیا U-Slabدرمان کلی با استفاده از 
.جایگزین کرد

:اندیکاسیون جراحی عبارت است از
)شکستگی پاتولوژیک(شکستگی در زمینه متاستاز·
شکستگی با آسیب عروقی·
زیادAngulationوجود ·
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شکستگی باز·
بیمار چاق·
شکستگی متعدد·

�.گزینه ب صحیح است

)96آزاد شهریور (هاي زیر در مورد شکستگی استخوان ترقوه بالغین درست است؟ کدام یک از گزینه-5

. هاي ترقوه با کوتاهی بیش از یک اینچ نیاز به جراحی و فیکساسیون داخلی دارندشکستگی) الف
. باشدگذرند عارضه زودرس و شایع میآسیب عروق و اعصاب محیطی که از زیر ترقوه می) ب
. جوش نخوردن این استخوان شایع است که در این صورت نیاز به رزکسیون انتهاي خارجی آن دارد) ج
. درست است3و 1هاي گزینه) د

در مواردي که قطعات شکسته باعث ضـایعات عـروق و   : د عبارتند ازاین موار. شکستگی ترقوه به ندرت احتیاج به عمل جراحی دارد
شکستگی انتهاي خارجی استخوان ، مالتیپل تروما، قطعات شکستهقرار گرفتن نسوج نرم بین ، جوش نخوردن شکستگی، اعصاب شوند

).سانتی متر2بیش از (بیش از یک اینچ)Over Riding(هاي ترقوه با کوتاهیشکستگیو 

�.لف صحیح استگزینه ا

)96میان دوره ابان (باشد؟ کدام گزینه در مورد دررفتگی خلفی شانه صحیح می-6

. باشدروتاسیون داخلی شانه شدیداً محدود می) ب. باشدترین نوع دررفتگی بدن میشایع) الف
. باشدروش جااندازي آن مثل دررفتگی قدامی می) د. باشدرادیوگرافی رخ شانه جهت تشخیص کافی می) ج

.توان از مانور تراکشن دوطرفه مانند دررفتگی قدامی شانه استفاده کردمیجهت جااندازي دررفتگی خلفی شانه
.باشد و اکسترنال روتاسیون شدیدا محدود استمیتشخیص آن با گرافی نیمرخ واقعی.کمتر از دررفتگی قدامی شایع است

�. د صحیح استگزینه

بعد از باز کردن گچ . گیري قرار گرفته استهفته قبل به علت شکستگی دیستال رادیوس تحت گچ6اي ساله52خانم -7

دهید؟ کدام یک از اقدامات درمانی زیر را انجام می. شده است) CRPS(هاي کمپلکس موضعی دچار عالیم سندرم درد
)96تهران اسفند (

وجود درد رغم علیبه کار انداختن عضو و مفاصل آن ) باي گیري دورهآتل) الف
عمل جراحی) دگیري ادامه گچ) ج

.درد شدید استرغم علیبه کار انداختن اندام و فیزیوتراپی آن ، CRPSاقدام درمان در ترین مهم
م را به وسیله بالك یا جراحی سمپاتکتومی و یا بلوك اپـی دورال  ماه اثرات سمپاتیک در آن اندا4تا 2در صورت عدم پاسخ بعد از 

.دهیممیکاهش

�.گزینه ب صحیح است

) سه قلوي وحشتناك(Terrible Triad of the Elbowدنبال تصادف و تروماي آرنج چپ و با تابلويساله به30آقایی -8

)96مشهد اسفند (باشد؟ نمیکدام یک از موارد زیر از اجزاي این تریاد . اندپذیرش شده

در رفتگی آرنج ) بشکستگی دیستال هوموروس ) الف
شکستگی زائده کرونوئید ) دشکستگی سر رادیوس ) ج
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.تریاد سه قلوي وحشتناك شامل دررفتگی آرنج و شکستگی سر رادیوس و شکستگی زائده کرونوئید است

�.گزینه الف صحیح است

، باشدساله در تمام موارد زیر جراحی و فیکس کردن داخلی می25بازو در یک خانم درمان شکستگی دیافیز استخوان -9

)96زنجان اسفند (: جزبه

.... هاي همزمان در دنده و شکستگی) بوجود آسیب عروقی همراه ) الف
شکستگی باز ) دشکستگی عرضی ) ج

، آسـیب عروقـی همـراه   ، بیمار خیلـی چـاق  ، متعددهاي کستگیش: دهیممیدر موارد زیر شکستگی بازو را تحت عمل جراحی قرار
.شکستگی پاتولوژیک و زاویه داشتن قطعات شکستگی نسبت به هم طوري که نتوانیم جااندازي مناسب انجام دهیم، شکستگی باز

�. گزینه ج صحیح است

دچـار شکسـتگی اسـتخوان ترقـوه بـا      ، بیمار جوانی به دنبال افتادن بر روي اندام فوقانی راست در حین بـازي فوتبـال  -10

)96شیراز اسفند (درمان ارجح کدام است؟  . گرددمتر بدون آسیب عصبی و عروقی میکوتاهی یک سانتی

آویزان کردن دست بدون جااندازي ) بجا اندازي بسته با آویزان کردن دست ) الف
اندازي بازو فیکساسیون با پیچ و پالك عمل جراحی جا ) دتجویز ضد درد و شروع زود هنگام حرکت شانه ) ج

جا انداختن این عضو لزومی ندارد و ثابت نگهداشتن و آویـزان کـردن انـدام    . درمان شکستگی ترقوه در اکثر موارد غیر جراحی است
.براي درمان کافی است

�. گزینه ب صحیح است

ی گدر گرافی شکست. یتی نزد شما آورده شده استاي به دنبال افتادن روي آرنج راست با درد و دفورمساله6کودك -11

. صورتی که قطعه باالیی شکستگی به عقب و قطعه پائینی به جلو تغییر مکانی یافته اسـت بهشودمیسوپراکوندیلر مشاهده 

)96اهواز اسفند (باشد؟ احتمال آسیب کدام عصب در این شکستگی بیشتر می

اولنار ) دمدیان) جبین استخوانی قدامی ) برادیال ) الف

.با توجه به شکستکی نوع فلکسیون عصب اولنار احتمال آسیب دارد
که در ضایعه فوق با توجه حرکـت قطعـه بـه جلـو از نـوع      .شودبندي میبه طور کلی نوع شکستگی با توجه به ضایعه دیستال طبقه

. باشدمیفتکسیون
.استتر ضایعه فلکسیون ضایعه عصب اولنار شایعدر ضایعه اکستانسیون آسیب عصب مدیان و رادیال و 

�. گزینه د صحیح است

در معاینـه  . خوردن حادث شده به اورژانس مراجعه نمـوده اسـت  اي با درد شانه راست که در اثر زمینساله50خانم -12

قسـمت خـارجی شـانه پارسـتزي     پوست. خصوص در اینترنال روتیشن داردبالینی محدودیت شدید حرکتی شانه راست به

)96آزاد اسفند (تر است؟  کدام عبارت زیر محتمل. حرکات انگشتان نرمال است. دارد

. باشدایشان دچار در رفتگی خلفی شانه با آسیب عصب آگزیالري می) الف
. باشدایشان دچار شکستگی پروگزیمال هومروس با آسیب عصب آگزیالري می) ب
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. باشدی پروگزیمال هومروس با آسیب عصب موسکولوکوتانئوس میایشان دچار شکستگ) ج
. باشدایشان دچار شکستگی و دررفتگی خلفی شانه با آسیب عصب رادیال می) د

.باشدمیحس قسمت خارجی شانه با عصب آگزیالري. در در رفتگی خلفی شانه محدودیت حرکت در اکسترنال روتیشن داریم

�.صحیح استگزینه ب

. گیري قرار گرفته اسـت تحت درمان با گج، جایی کمدنبال شکستگی دیستال رادیوس با جابهساله دیابتی به70خانم -13

در حال حاضر بیمار از درد و تـورم تمـام دسـت و محـدودیت حرکـت انگشـتان       . هفته گچ بیمار خارج شده است6پس از 

ــوگرافی محــل شکســتگی جــوش خــورده اســت . شــکایت دارد ــتئوپوروز منتشــر منطقــه ، در رادی ــا اس در ) Patchy(اي ام

)96دستیاري (اقدام درمانی مناسب در این مرحله چیست؟ . هاي دست مشهود استاستخوان

درمان دارویی استئوپروز ) درادیوتراپی با دوز کم ) جشروع فیزیوتراپی ) بگیري ادامه گچ) الف

عضو آسیب دیده را حرکت داده و فیزیوتراپی براي بیمار شـروع  تر بیمار هرچه سریعدر این مرحله باید )CRPS(در آتروفی سودك
.شود

دورال ماه اثرات سمپاتیک در آن اندام را به وسیله بالك یا جراحی سمپاتکتومی و یا بلـوك اپـی  4تا 2در صورت عدم پاسخ بعد از 
.دهیممیکاهش

�.گزینه ب صحیح است

)97اصفهان شهریور (احتمال اختالل در کدام مورد بیشتر است؟ ، مفصل شانهبه دنبال دررفتگی قدامی-14

فلکشن انگشتان دست ) داکستانسیون شست دست ) جحس ناحیه خارجی ساعد ) بحس ناحیه خارجی شانه ) الف

.شودمیبیرونی شانهحسی روي قسمت بیعصب درگیر در دررفتگی قدامی شانه عصب آگزیالري که این آسیب باعثترین شایع

�.گزینه الف صحیح است

)97زنجان شهریور (؟ شودمیکدام مانور منجربه جا انداختن نیمه دررفتگی سر رادیوس Pulled Elbowدر بیماري -15

اکستانسیون ) دفلکشن ) جپروناسیون ) بسوپیناسیون ) الف

.شودمیو سوپیناسیون ساعد باعث جا افتادن نیمه دررفتگی و تسکین فوري دردشودمیساله دیده3تا 2این ضایعه در کودکان 

�.گزینه الف صحیح است

)97شیراز شهریور (ندارد؟ نیاز به عمل جراحی ، در چه صورت شکستگی استخوان بازو در ناحیه تنه-16

شکستگی به همراه اسیب عصب رادیال ) بشکستگی پاتولوژیک ) الف
شکستگی به صورت باز ) دبه همراه آسیب عروقیشکستگی ) ج

با توجه به مجاورت عصب رادیال با این استخوان و عوارض ناشی از عمل جراحی و نتایج خوب درمان غیر جراحی ترجیح به درمان 
.این شکستگی با روش غیر جراحی است

�.گزینه ب صحیح است
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)97اهواز شهریور (باشد؟کدام عصب بیشتر در معرض آسیب میدر شکستگی سوپراکوندیلرهومروس از نوع فلکسیون -17

رادیال ) دبین استخوانی خلفی ) جبین استخوانی قدامی ) باولنا ) الف

در شکستگی نوع اکستانسیون بیشتر اعصاب رادیال و مدیال در معرض صدمه دیدن هستند و در شکستگی نـوع فلکسـیون عصـب    
.اولنار احتمال آسیب دارد

�.ینه الف صحیح استگز

هفتـه  6جایی تحت درمان با گچ قرار گرفته است پس از اسکافوئید بدون جابهWaistاي با شکستگی ساله20جوانی -18

)97اهواز شهریور (کنید؟ میکدام اقدام را توصیه. باشدرادیوگرافی مچ دست مؤید جوش نخوردن می

فیکساسیون با پیچ و گرفت استخوانی ) بگذاري بسته پین) الف
هفته دیگر 6گیري به مدت گچ) دگرفت استخوانی وسکوالریزه ) ج

:اصول درمان شکستگی اسکافوئید
:کند که مدت زمان آن بسته به محل شکستگی عبارت است ازمییی باشد گچ کوتاه کفایتجاجابهاگر شکستگی بدون 

هفته6تا 4:شکستگی توبرکل·
هفته12تا Waist: (10(شکستگی کمر·
ماه6تا 4شکستگی یک سوم پروگزیمال ·

:جراحی عبارت است ازهاي اندیکاسیون
ییجاجابهشکستگی با ·
همراهی با دررفتگی استخوان لونیت·
آسیب لیگامانی همراه·

�.گزینه د صحیح است

توان بـدون  کدام یک از ضایعات زیر را می، راست گردیده استاي که دچار تروماي ساعد سالهدر جوان بیست و پنج-19

)97آزاد شهریور (جراحی درمان نمود؟ 

شکستگی ایزوله استخوان رادیوس ) الف
شکستگی ایزوله استخوان اولنا ) ب
شکستگی تنه استخوان رادیوس همراه با دررفتگی انتهاي پایینی اولنا ) ج
همراه با دررفتگی سر رادیوسشکستگی تنه استخوان اولنا ) د

در موارد حرکت کردن استخوان اولنا با گچ کوتاه دستبیولی. شکستگی تنه استخوان رادیوس همیشه احتیاج به عمل جراحی دارد
.استیی کا فی جاجابهبدون 

:ساعدهاي نکات درمان شکستگی
ام شودبایستی گرافی ارنج و مچ براي رد دررفتگی همراه انجابتدا حتماً

:درمان شکستگی دوبل ساعد
در بزگساالن همواره جراحی و فیکس با پیچ·
سال گچ گیري12در کودکان زیر ·

.شکستگی منفرد رادیوس رادیوس در بزرگسال نیازمند جراحی است
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.ی بایستی انجام شودیی جراحجاجابهیی باشد گچ گیري است ولی در صورت جاجابهدرمان شکستگی منفرد اولنا در صورتی که بدون 
.گیري استدرمان شکستگی منفرد اولنا یا رادیوس در اطفال گچ

�.گزینه ب صحیح است

)97میان دوره دي (حسی به دنبال دررفتگی قدامی شانه با آسیب عصبی کدام ناحیه است؟ ترین محل بیشایع-20

خلف شانه ) دقدام بازو ) جباال و لتال بازو ) بآگزیال ) الف

دلیل ، حسی روي قسمت بیرونی شانهبیوجود. عصب آگزیالري است، بیندمیعصبی که در دررفتگی قدامی شانه آسیبترین شایع
.بر ضایعه این عصب است

�. گزینه ب صحیح است

قـادر بـه   قرار است و بیمار بی. اي پس از کشیده شدن اندام فوقانی دچار درد در ناحیه آرنج شده استساله4کودك -21

)97میان دوره دي (کدام اقدام ارجح است؟  . تورم ندارد، حرکت دادن آرنج نیست

بخشی به والدین و ترخیص با مسکن اطمینان) بآویز گردنی ) الف
آتل بلند دست ) دمانور سوپیناسیون روي آرنج ) ج

.شودمیجاافتادن و تسکین فوري درددرمان نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس سوپیناسیون ساعد است که باعث 

�. گزینه ج صحیح است

جایی مختصر در رادیوگرافی جابه. کوندیل داخلی بازوي راست مراجعه کرده استاي با شکستگی اپیساله10کودك -22

)97تهران و اصفهان اسفند (کدام درمان ارجح است؟ .شودمیدیده 

گذاري جراحی بسته با پین) بگذاري جراحی باز با پین) الف
آتل بلند دست ) دگچ بلند دست ) ج

. حرکـت کـرد  بیتوان آن را با گچ بلند دستمیکوندیل داخلی بازو تا حدودي قابل قبول است وجابجایی مختصر در شکستگی اپی
.ولی اگر جابجایی زیاد باشد باید آن را جراحی نمود

�. گزینه ج صحیح است

)97شیراز اسفند (ندارد؟ احتیاج به اقدام خاصی ، هاي اندام فوقانیدررفتگیکدام یک از -23

) Carpo metacarpal joint dislocation(هاي کف دست و مچ دست دررفتگی بین استخوان) الف
) Ant. sterno clavicular joint dislocation(دررفتگی قدامی مفصل استرنوکالویکوالر ) ب
) Acromioclavicular joint dislocation(مفصل آکرومیوکالویکوالر دررفتگی کامل ) ج
) Post. sterno clavicular joint dislocation(دررفتگی خلفی مفصل استرنوکالویکوالر ) د

، کنـد مـی بیمار در آینده عالئـم چنـدانی پیـدا ن   ، از آنجایی که بدون هیچ اقدام خاصی، در دررفتگی قدامی مفصل استرنوکالویکوالر
skillfull neglect اما در دررفتگی خلفی حتما بایستی استبدون اقدام درمانی ارجحCT انجام و اقدام به جا اندازي بدونPinشود.
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امـا  .شـود مینیمه دررفتگی مفصل آکرومیوکالویکولر نیز نیاز به اقدام جراحی ندارند و تنها از پارچه سه گوش براي درمان استفاده .
.شودها میکامل آن توضیه به جراحی و ترمیم رباطدررفتگی 

�.گزینه ب صحیح است

در معاینه بیمار . اي است که متعاقب تصادف با اتومبیل دچار شکستگی شفت هومروس شده استساله40بیمار آقاي -24

گرافـی بعـد از جاانـدازي    .شـود میگرفته Uslapجهت بیمار جااندازي بسته انجام و . باشدعملکرد عصب رادیال مختل می

)97اهواز اسفند (در خصوص بیمار فوق کام گزینه صحیح است؟ . باشدبیمار قابل قبول می

. شکستگی و اکسپلور عصب وجود داردORIFبا توجه به آسیب عصب رادیال حتماً نیاز به ) الف
. و شانه خود را حرکت دهدکرده تا بیمار بتواند آرنجBraceرا تبدیل به Uslapهفته 2-3بعد از ) ب
. باشدمیImnailngشکستگی فوق با توجه به آسیب عصب رادیال وسیله انتخابی ORIFجهت ) ج
. یابدباشد و بعد از مدتی بهبود میصورت نوروتمز میبهمعموالً هاي بسته تنه استخوان بازو و آسیب عصب در شکستگی) د

Samientoرا بـا هـا هفته ایـن 2-3بعداز بوده که Hanging castیا U-Slabدرمان کلی با استفاده از :نکات درمان تنه هومروس
brace یاFracture Braceجایگزین کرد.

:اندیکاسیون جراحی عبارت است از
)شکستگی پاتولوژیک(شکستگی در زمینه متاستاز·
شکستگی با آسیب عروقی·
زیادAngulationوجود·
شکستگی باز·
بیمار چاق·
شکستگی متعدد·

ماه فرصت ترمیم 4اکسونوتمز یا نوروپراکسی است و باید حداقل ، اکثر موارد آسیب عصب رادیال به دنبال شکستگی شفت هومروس
.باشدمینیاز به جراحی ترمیمی عصب، در صورت عدم بهبود عصب.به عصب داد
:هومروسهاي اکسپلور رادیال عصب در شکسنگیاندیکاسیون 

تروما نافذ و اختالل عصب·
ماه4تروما بالنت و عدم بهبود عملکرد عصب طی ·
بیماري که بعد از تروما بالنت عملکرد عصب نرمال بوده اما بعد از درمان شکستگی دچار اختالل عصب گردیده است·

توجه .معاینه کردWrist Dropبراي معاینه اختالل عصب رادیال در بیماران با شکمستگی هومروس بایستی بیمار را از جهت :نکته
داشته باشید در صورت آسیب عصب در این ناحیه عملکرد عضله تري سپس نرمال بوده و بررسی اکستانسیون شانه کمکـی جهـت   

.کندنمیارزیابی آسیب

�،.گزینه ب صحیح است

اسکن براي بیمار تیدر سی. شوندمیدنبال سقوط دچار درد در ناحیه قدام سینه باشند که بهاي میساله27بیمار آقاي -25

)97کرمانشاه اسفند (کدام گزینه صحیح است؟ . باشدمطرح میSterno-clavicularدر رفتگی قدامی مفصل 

. گذاري از راه پوست استPinدرمان بیمار جااندازي بسته و ) الف
.شودمیتوصیه Skillfull neglectبراي بیمار ) ب
. جااندازي بسته و گردن آویز درمان مؤثرتري است) ج
. بیمار نیاز به جراحی باز و فیکساسیون دررفتگی با پیچ را دارد) د
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، کنـد مـی بیمار در آینده عالئـم چنـدانی پیـدا ن   ، خاصیاز آنجایی که بدون هیچ اقدام ، در دررفتگی قدامی مفصل استرنوکالویکوالر
skillfull neglect اما در دررفتگی خلفی حتما بایستی استبدون اقدام درمانی ارجحCT انجام و اقدام به جا اندازي بدونPinشود.

�.گزینه ب صحیح است

)97مازندران اسفند (بیشترین شیوع فلج دیررس عصب اولنا در کدام یک از موارد زیر است؟ -26

شکستگی سوپراکوندیلر ) بشکستگی تنه هومروس ) الف
کوندیل داخلی جوش نخوردن اپی) دبد جوش خوردن کوندیل خارجی ) ج

.فلج دیررس عصب اولنار از عوارض شکستگی کوندیل خارجی استخوان بازو است
اانتقال عصب اولنار به قدام←تاخیري عصب اولنافلج ←ایجاد کوبیتوس والگوس←شکستگی کوندیل خارجی:نکته
استئوتومی جهت درمان دفورمیتی←ایجاد دفورمیتی ظاهري←ایجاد کوبیتوس واروس←شکستگی سوپراکوندیالر:نکته

�. گزینه ج صحیح است

هاي زیر است؟ از عوارض کدام یک از شکستگی) EPL(کننده بلند شست دست پارگی دیررس وتر راست-27
)97آزاد اسفند (

Dorsal Barton's Fractureشکستگی ـ دررفتگی بارتون خلفی ) بColle's Fractureشکستگی کالیس ) الف
Smith's Fractureشکستگی اسمیت ) دBennett's Fractureي متاکارپ اول شکستگی قاعده) ج

آیداز عوارض شکستگی کالیس میمحل شکستگی بوجودکه در اثر تماس تاندون با کننده بلند شست دستپارگی دیررس وتر راست
.دهدمیدیررس رخمعموًال احتمال آن بیشتر است و جاییجابهبدون هاي است و در شکستگی

.با توجه به دیررس بودن این ضایعه درمان آن تاندون گرافت است و نمیتوان از ترمیم تاندون استفاده کرد

�.گزینه الف صحیح است

کدام است؟ ، در کودکان) Pulled Elbow(دررفتگی سر استخوان رادیوس مانور در درمان نیمهمؤثرترین-28
)97دسیتاري اسفند (

فلکشن ساعد ) دپروناسیون ساعد ) جاکستنشن ساعد ) بسوپیناسیون ساعد ) الف

.سوپیناسیون است، pulled Elbowمانور اصلی و ابتدایی جااندازي آرنج پرستار یا 

�. گزینه الف صحیح است

خـوردن دچـار شکسـتگی گـردن جراحـی      بـه دنبـال زمـین   ) استئوپروزیس(اي مبتال به پوکی استخوان ساله65خانم -29

بهترین درمان کـدام  . باشندجایی اندك میکه قطعات شکستگی درهم فرورفته و با جابه، استخوان بازوي راست شده است

)98تهران شهریور (است؟ 

Slingحرکت کردن اندام با بی) ببرداشتن قطعات و جایگزینی با پروتز ) الف
حرکتی با گج اسپایکاي شانه بی) دفیکس کردن به روش جراحی ) ج

. کنیممیو حرکات شانه را شروعداریممیکافی است و بعد از دوهفته بانداژ را برSlingحرکت کردن اندام با بیدر افراد مسن

�.ب صحیح استگزینه
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رادیوس و اولنا شده است که همراه بـا  ، دچار شکستگی همزمان تنه استخوان بازو، ساله با چاقی مفرطبیمار خانم سی-30

هـاي  تمـام مـوارد زیـر از اندیکاسـیون    . در ناحیه شکسـتگی دارد سانتی5ضمنًا یک زخم عمیق . آسیب عصب رادیال است

)98اصفهان شهریور (:  جزبه، باشدمیجراحی شکستگی بازو در این بیمار

آسیب عصب رادیال ) بچاقی مفرط ) الف
زخم در محل شکستگی ) دشستگی همزمان استخوان ساعد ) ج

.درمان با روش غیر جراحی ارجح است، با توجه به عوارض عمل جراحی و نتایج خوب درمان غیر جراحی در آسیب عصب رادیال

�. پاسخ ب صحیح است

در شـرح حـال مـادر کـودك بیـان      . اي با درد و محدودیت حرکتی آرنج چپ مراجعه کرده استساله4کودك دختر -31

تـرین تشـخیص؛ مـانور جاانـدازي     با توجه به محتمـل ، که پس از عبور از خیابان درد آرنج کودك شروع شده استکندمی

)98زنجان شهریور (مناسب کدام است؟ 

آرنج Extension) دساعد Pronation) جساعد Supination) بآرنج Flexion) الف

ساله بر اثر کشیده شدن آرنج موقع گرفتن دست کودك یا بلند کردن کودك 3تا 2نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس در کودکان 
.شودمیتسکین فوري دردسوپیناسیون ساعد باعث جا افتادن نیمه دررفتگی و . طبیعی استمعموالً رادیوگرافی .دهدمیرخ

�.پاسخ ب صحیح است

)98شیراز شهریور (؟ شودمیدر شکستگی کالیز کدام استخوان دچار شکستگی -32

متاتارس ) دتیبیا ) جفمور ) برادیوس ) الف

شکستگی اسـمیت در  .شودمییی آن به سمت خلف جاجابهشکستگی کالیز نوعی شکستگی متافیز دیستال رادیوس است که باعث 
.شودمیهمان ناحیه بوده ولی به سمت پالمار جابه جا 

که به دو نوع بـارتون والر و دورسـال   شودمیبه آن شکستگی بارتون گفته) مچ دست(اگر شکستگی سطوح مفصلی را درگیر کند
.گرددمیتقسیم

�.گزینه الف صحیح است

DIPاي است که به علت اصابت توپ به انگشتان دستش دچار عدم توانایی در اکستانسیون مفصل ساله30بیمار خانم -33

.شـود میدیده DIPبند دیستال در مفصل الدر سطح دورس%) 10(در گرافی ساده شکستگی کوچک ، انگشت چهارم شده

)98اهواز شهریور (کنید؟ کدام درمان را توصیه می

در اکستانسیون توسط آتل PIPقرار دادن مفصل ) بدر اکستانسیون توسط آتل DIPقرار دادن مفصل ) الف
) ORIF(جااندازي باز و فیکساسیون داخلی شکستگی ) ددر اکستانسیون توسط آتل PIPو DIPقرار دادن مفاصل ) ج

در)هفته6تا 4(به مدتDIPحرکتی بیدرمان.تواند با شکستگی بند دیستال همراه باشدمیباشد کهمیMallet Fingerتشخیص 
.باشدمیحالتی که این مفصل در حالت اکستانسیون باشد

�.پاسخ الف صحیح است
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رتریت مفصل مچ دست در آینده بیشتر است؟ آهاي زیر احتمال بروز استئودر کدام یک از شکستگی-34
)98کرمانشاه شهریور (

Smith's fracture) بColle's fracture) الف
Chauffeur's fracture) دdistal Radius metaphyseal fracture) ج

.شودمیباتوجه به اینکه شکستگی درون مفصلی است جا نینداختن آن باعث پیدایش تغییرات دژنراتیوChauffeur's fractureدر

�.صحیح استگزینه د

)98تبریز شهریور (خورد؟ تر جوش میشکستگی در کدام یک از ناحیه استخوان اسکافوئید دیر-35

شکستگی در سمت دیستال اسکافوئید ) بشکستگی برحستگی اسکافوئید ) الف
شکستگی در قسمت پروگزیمال اسکافوئید ) دشکستگی کمر اسکافوئید ) ج

.استماه6تا 4حدود حرکت کردن مچ دست بیاسکافوئید زمان الزم برايپروگزیمالدر شکستگی 

�.گزینه د صحیح است

جـایی چرخشـی اسـتخوان از بیمـار     بـراي ارزیـابی جابـه   . دست شده اسـت 3در بیماري که دچار شکستگی متاکارپ -36

در صورت عدم وجود اختالل چرخش همه انگشتان باید به کدام سمت باشند؟ . خواهیم که انگشتان را جمع کندمی
)98میان دوره آذر (

تراپزیوم ) دپیزیفورم ) جتوبروزیته اسکافوئید ) بتوبروزیته همیت ) الف

که در این صورت همه انگشتان بایـد بـه   . خواهیم که انگشتان را جمع کندمیبراي ارزیابی چرخش محور استخوان شکسته از بیمار
.نمایدمیسمت توبروزیته استخوان ناوي باشند و اگر این اتفاق نیفتد داللت بر چرخش

�. گزینه ب صحیح است

)98تبریز شهریور (باشد؟ نمیرنج آ) Terrible trieal(گانه 3هاي کدام یک از موارد زیر جزء آسیب-37

شکستگی زائده کورونوئید ) ددر رفتگی آرنج ) جشکستگی سر رادیوس ) بآسیب عصب رادیال ) الف

.و شکستگی زایده کورونویید استگانه شامل دررفتگی آرنج و شکستگی سر رادیوس ٣ها آسیب

�. گزینه الف صحیح است

دارد به دنبال آن بـا  ساله به دنبال تروما چند سال قبل دچار دررفتگی شانه راست شده است و اظهار می19مرد جوان -38

شود که معموالً خـود  شود دچار درفتگی شانه میهر حرکتی که به صورت دور کردن بازو و چرخش آن به بیرون انجام می

)99میاندوره دي (درمان بیمار در این مرحله چیست؟ . تست وحشت مثبت استدر معاینه. دهدبیمار جااندازي را انجام می

فیزیوتراپی ) بهفته 3گردن آویز به مدت ) الف
درمان جراحی ) داستفاده از کورتیکواستروئید ) ج

در. باشدی و به ندرت خلفی میرفتگی مفصل شانه غالباً قدامدر. رودترین دررفتگی مفصل در انسان به شمار میدررفتگی شانه، شایع
در لمس سر استخوان بازو در محـل  . آیدکه دست حایل بدن قرار دارد به وجود میرفتگی قدامی بیشتر در اثر زمین خوردن، درحالی
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. ستمحدود و دردناك احرکات شانه کامًال. شودطبیعی خود نیست و معموالً در قسمت قدامی شانه در زیر استخوان ترقوه لمس می
گرفتن رادیوگرافی نیمرخ واقعی شانه براي تعیین جهت در رفتگی و تشخیص . محدودیت واضح در اینترنال روتیشن شانه وجود دارد

.ها و اعصاب اندام فوقانی ضروري استمعاینه کامل رگ. شکستگی همراه با آن کمک کننده است
درمان .هاي عضالنی انجام دادکنندههاي قوي و شلان با تجویز مسکنتواین کار را می.جا انداختن در رفتگی ضروري است: درمان

جـا  دررفتگی همراه با شکستگی که جابه-2. صورت بسته جا انداختدررفتگی را نتوان به-1:کندجراحی در موارد زیر لزوم پیدا می
در سایر مـوارد  -5ررفتگی شانه همراه با زخم بازد-4. قطعه بزرگی از حفره گلنوئید شکسته که باعث ناپایداري آن گردد-3. باشد

.برحسب شرایط ممکن است اندیکاسیون پیدا کند

�.گزینه د صحیح است

)99کارورزي اسفند پیش(شکستگی کدام ناحیه استخوان اسکافویید زمان بیشتري براي یونیون نیاز دارد؟ -39

مر ک) دقطب پروگزیمال ) جقطب دیستال ) بتوبرکل ) الف

) Scaphoid Fracture(دیاستخوان اسکافوئیشکستگ
:اتیولوژي

.کرده باشددایانحراف پوسیکه مچ دست به باال خم شده و به طرف استخوان رادیدست در حاليخوردن رونیزم
ینیهاي بالنشانه

ـ دهیدر مچ دست دیشکلرییگونه تغچیدر مشاهده، ممکن است ه ـ مـچ دسـت بخصـوص در انف   غالبـًا ینشود ول یحیدان تشـر هی
)Anatomic Snuftbox (متورم است .

.وجود داردیحیتشردانهیانفهیدر ناحتیدر لمس، حساس
.هستندمحدود و دردناك ايحرکات مچ دست تا اندازه

. دهدمیو نوع آن را نشانیمحل شکستگ: یوگرافیراد
.استيضروریشکستگنیاصیتشخيبرا) Scaphoid View(يناويروبرو، نمایوگرافیدر موارد مشکوك عالوه بر راد

ـ دلچیکنـد و هـ  تیآن شکایو از درد و ناراحتدر مواردي که بیمار دچار ضربه مچ شده باشد  نشـود و  پیـدا درد يبـرا يگـر یدلی
پس از دو . بگیریمکایو گچ کوتاه تامب اسپابذاریمدیاستخوان اسکافوئیبنا را بر شکستگدیباشد بایعیطبزیمچ دست نیوگرافیراد

که در آن صورت، گچ شودمی، خط آن آشکاریوجود شکستگورتدر صانجام شود؛مجدد یوگرافیو رادشودمیهفته گچ برداشته
. ابدیمیهفته ادامه12تا 8يبراکایتامب اسپا

: دیهاي استخوان اسکافوئیدرمان شکستگ
. استیحرکت کردن کافدرمان آن بیيبه جا انداختن ندارد و برااجیبوده و احتییموارد بدون جابجااغلبدر 
حرکـت  در گچ بیییو شست هم تا بند انتهاشودمیآرنج گرفته ریتا زیکف دستاریگچ از شی، شکستگنیاکردنحرکتبیيبرا

. شودمی
. متفاوت استیحرکت کردن برحسب محل شکستگبیيمدت زمان الزم برا

:)Tubercle of Scaphoid(ياستخوان ناویبرجستگیدر شکستگ
. خوردمیموارد جوشبیشتردر یاست و شکستگیهفته کاف6تا 4به مدت یحرکتیب

:) Waist of Scaphoid(دیکمر استخوان اسکافوئیدر شکستگ
یوگرافیپس از شش هفته گچ برداشته شده و رادمارانیبنیدر اهفته است؛12-10حرکت کردن مچ دست حدود بیيزمان الزم برا
مـدت اگـر   نیاز ابعدشودمیگرفتهگریهفته د6ي، گچ مجدد برایدر صورت جوش نخوردن شکستگ. شودانجام میاز مچ دست 

. کرداستخوان وندیبه پداماقدیبای را نشان دهد، جوش نخوردن شکستگیوگرافیراد
:استخوانمالیسوم پروگزکییدر شکستگ
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جوش خوردن يمحروم شود، مدت زمان الزم برایخونيهااز رگیممکن است متعاقب شکستگمالیقطعه پروگزنکهیتوجه به ابا
. ماه است6-4و حدود بیشتریشکستگ
.محل ممکن است اصال جوش نخوردنیدر ایشکستگ

. استادینکروز آواسکوالر در آن زجادیامکان او همچنین 
ـ مچ دسـت  يهارباطيهابیبا آسياستخوان ناویکه شکستگيدر مواردایهمراه باشد و ییبا جابجایکستگکه شيدر موارد ای
ـ را بایشکسـتگ ) Trans - Scaphoid Perilunate Fracture - Dislocation(همراه باشـد  یاستخوان هاللیدررفتگ بـا عمـل   دی

.کردثابت Pinایو چیجا انداخته و با پیجراح

�.گزینه د صحیح است

êêêêêêêêêêêê

هاو دررفتگیها کلیات شکستگی

چرخشی و فشار محوري به اسـتخوان منجـر بـه ایجـاد کـدام شـکل شکسـتگی        ، کنندهزمان نیروهاي خموارد شدن هم-1

)95دستیاري (؟ شودمی

مایل ) بعرضی ) الف
اي چند قطعه) داي عرضی با قطعه بال پروانه) ج

در مواردي که ضربه وارده به استخوان عالوه بر خم کردن آن با فشار محوري و چرخشی نیز همراه باشـد باعـث شکسـتگی مایـل     
.شودمیاستخوان

شکستگی پروانه اي=فشاري+نیرو خم کننده
شکستگی عرضی=نیروي خم کننده

Jefferson Fxو یا Wedge Fxکمپرس شده مثله هاي شکستگی=نیروي کمپرس کننده یا فشاري
سگستگی اسپیرال=نیروي مارپیچی

�. گزینه ب صحیح است

در رادیوگرافی یک خط شکستگی یا شروع از . ساله به دنبال تروما به مچ پا و ساق راست مراجعه کرده است9پسربچه -2

در . فیز خارج شـده اسـت  خط شکستگی در نهایت از اپی.شودمیدیده ، تیبیا که وارد صفحه رشد شده استمتافیز دیستال 

)96مشهد شهریور (درمان صحیح کدام است؟ . جایی داخل مفصله مشهود استاین شکستگی جابه

اکشن باز و فیکساسیون سطح مفصلی رید) الف
گچ بلند ساق ) ب
جااندازي بسته و آتل بلند ساق ) ج
شدن تورم گچ بلند ساق گیري اولیه و پس از برطرفآتل) د
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