
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
ینتـر و خـوش رزومـه  ینبهتـر يو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

يکه بـرا یداره هرچیسال سابقه و تالش مستمر سعکشور و با دو یآموزش 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 عالهنمریو 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

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

یبهمون برسونيدارينظریسخنیرفحشیمیحال 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

. یسسه طباهنگ باشؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛
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غدد

در معاینه دچار افزایش پیگمانتاسـیون پوسـتی و   . آبی و شوك به اورژانس آورده شده استدلیل کمروزه به12نوزاد -1

کمبـود  . پس از پایدار شدن وضعیت بالینی، سونوگرافی لگن درخواست شد که نشانگر وجود رحم بـود . ابهام تناسلی است

)95دستیاري (تر است؟ کدام اختالل آنزیمی محتمل

هیدروکسیالز 17) بهیدروکسیالز 11)لفا
هیدروکسیالز 21) دبتاهیدروکسی استروئید دهیدروژناز 17) ج

هیدروکسیالز 21تانسیون، افزایش پیگمانتاسیون پوستی، ابهام تناسلی و هیرسوتیسم همگی بیانگر اختالل آنزیم بلوغ زودرس، هیپو
21ها در مقایسـه بـا کمبـود    اختالل در سایر آنزیم. تواند منجر به کم آبی و شوك شودمیبیماران % 75نبود آلدوسترون در . هستند

.هیدروکسیالز بسیار نادر است

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 676676ييصفحهصفحه ،

�. صحیح است) د(گزینه 

وزن، قـد و دور سـر موقـع تولـد     . حالی و شیر نخوردن مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت  دلیل بیاي بهروزه5نوزاد پسر -2

گـرم در  میلـی 30قنـد خـون   . باشـد متـر مـی  میلی15در معاینه، شکاف کام داشته و اندازه آلت تناسلی . طبیعی بوده است

تر است؟ زیر محتملهاي کدام یک از تشخیص. لیتر گزارش شد که پس از دریافت گلوکز وریدي اصالح شددسی
)96دستیاري (

اختالل اکسیداسیون اسید چرب ) باي گلیکوژن خیرهبیماري ذ) الف
هیپرانسولینیسم ) دکمبود هورمون رشد ) ج

کمبود مادرزادي هورمون رشد در بدو تولد بدون عالمت است و نوزادانی که کمبود مادرزادي این هورمون را دارند در بدو تولـد قـد،   
متر در حالت کشیده است میلی15نوزادان پسر میکروفالوس دارند که طبق تعریف اندازه آلت تناسلی زیر . وزن و دورسر طبیعی دارند

کودکان با کمبود هورمون رشد صـداي  . شودمیهمچنین هیپوگالیسمی در این کودکان دیده .) متر استمیلی50تا 30نرمال بین (
.رسندنازك دارند و پف آلود به نظر می

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 655655ييصفحهصفحه ،

�.صحیح است) ج(گزینه 

8بخش
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)مشهد96پره اینترنی شهریور (کنید؟ خیص اقدام به ارزیابی میچه زمانی بعد از تشIجهت غربالگري رتینوپاتی دیابت نوع -3

یک تا دو سال بعد ) ببعد از تشخیص بالفاصله) الف
ده سال بعد ) دسه تا پنج سال بعد ) ج

:هاي زیر را انجام دهندسال دارند باید به صورت سالیانه غربالگري5تا 3تمام کودکانی که سن باالي 
آوري ادرار براي بررسی میکروآلبومینوريجمع·
بررسی کلسترول·
معاینات چشمی براي بررسی رتینوپاتی·
.تیروییدي نیز باید سالیانه چک شوندهاي تست·

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 645645ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) ج(گزینه 

در معاینه فتق نافی، زبان . ست مقاوم به درمانگاه ارجاع شده استاي به علت زردي طول کشیده و یبوماهه3شیرخوار -4

)کرمان96پره اینترنی شهریور (ترین اقدام تشخیص کدام است؟ مناسب. بزرگ و پوست خشک و ادماتو دارد

درخواست آزمایش کومبس و شمارش رتیکولوسیت ) بهاي کبدي روبین و آنزیمگیري بیلیاندازه) الف
باریم انما ) دهاي تیروئید بررسی تست) ج

:از عالئم هیپوتیروئیدي میتوان به موارد زیر اشاره کرد
هیپوترمی·
آکروسیانوز·
دیسترس تنفسی·
هاي بزرگفونتانل·
دیستانسیون شکمی·
زردي طول کشنده·
ادم·
فتق نافی·
یبوست ·
زبان بزرگ·
پوست خشک·
گریه خشن·

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 666666ي ي صفحهصفحه ،

�. صحیح است) ج(گزینه 

کنید؟ ، کدام گزینه را براي پیگیري توصیه می1براي جلوگیري از بروز عوارض در کودکان مبتال به دیابت تیپ -5
)اهواز96پره اینترنی شهریور (

ماه 6بررسی نمونه ادرار هر ) بمعاینه ساالنه چشم ) الف
ماه 3ارزیابی عملکرد تیروئید هر ) دماه 6گیري سطح کلسترول هر اندازه) ج
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:سال معاینات زیر باید به صورت سالیانه انجام شود5تا 3بیشتر از 1در کودکان مبتال به دیابت تیپ 
ارزیابی سطح کلسترول·
معاینه چشم براي بررسی رتینوپاتی·
بومینوريآوري ادرار براي بررسی میکروآلجمع·
.تیروییدي نیز باید سالیانه چک شوندهاي تست·

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 645645ييصفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

. اشتهایی از روز قبل با تشنج ژنرالیـزه بـه اورژانـس آورده شـده اسـت     دنبال اسهال و استفراغ و بیاي بهماهه15پسر -6

حال است و دهیدراتاسـیون متوسـط   بی. سابقه بیماري قبلی ندارد و از نظر تکامل نیز طبیعی است، در حال حاضر تب ندارد

اسیدوز متابولیـک دارد و قنـد خـون    . هاي کبدي طبیعی استش خون و تستدر آزمایشات انجام شده، فرمول شمار. دارد

)آزاد96پره اینترنی شهریور (:  تشخیص احتمالی. در ادرار کتون مشاهده شده است. لیتر استگرم در دسیمیلی45پالسما 

Galactosemia) بKetotic Hypoglycemia) الف
Tyrosinemias) دMethylmalonic acidemia) ج

عالئم متیل مالونیک اسیدمی نیز شامل موارد زیر . شوندمیهاي کبدي نرمال تیروزینمی و گاالکتوزمی خیلی راحت رد به دلیل آنزیم
:است

تاکی پنه، استفراغ، لتارژي، کتواسیدوز متناوب، هیپرگالیسینمیا، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، هیپرآمونمی و هیپوگالیسمی 
این بیماري غالبًا به دنبال غذا نخوردن طوالنی مدت و در حدود . ستهاهیپوگالیسمی بر اساس رد سایر تشخیصتشخیص کتوتیک 

در این سؤال نیز بیمار به دنبال دهیدراتاسیون و اسهال و استفراغ دچـار  . شودمیسالگی رفع 8و تا شودمیماهگی شروع 18سنی 
و شوندمی؛ ایجاد شوندمیهاي دیگر که منجر به کاهش غذا خوردن در فرد دنبال بیمارياین بیماري غالباً به . عالئم فوق شده است

علـت  اسـیدوز متابولیـک بـه   .هاي مکرر از غذاهاي پر کربوهیدرات و پر از پروتئین استو خوردن وعدهfastingدرمان آن پرهیز از 
. اند رد کننده متیل مالونیک اسیدمی باشدتوو تکامل طبیعی بیمار میشودمیاحتماالً گاستروانتریت بیمار 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 172172ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

سال 6عمل آمده سن قدي و استخوانی وي معادل هاي بهدر بررسی. اي با کوتاهی قد مراجعه نموده استساله8کودك -7

کدام عبارت در رابطـه بـا ایـن بیمـار صـحیح      . شودمیی قد دوران کودکی ذکر در سابقه والدین، کوتاه. ارزیابی شده است

)آزاد96پره اینترنی شهریور (باشد؟نمی

. کندمعموالً بلوغ با تأخیر بروز می) ب. بروز هیپرگلیسمی شایع است) الف
. تر استدر پسرها شایع) د. کاریوتایپ طبیعی است) ج

constitutional delay  شرایطی است که طی آن فرد از نظر رشد قدي یا جنسی یا هر دو تأخیر دارد ولی درنهایت به رشد طبیعـی
تر است ولی قد سرشتی در پسران شایعکاهش.این کودکان سن استخوانی تأخیري دارند و در کاریوتایپ ژنوتیپ نرمال دارند. رسدمی

.ارتباطی با سطح قند خون ندارد

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019ن اسنشیال ویرایش ن اسنشیال ویرایش نلسونلسو654654ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه 



اطفالپروگنوز  244

کـدام گزینـه بـه تشـخیص افتراقـی      . اي با هیپرگالیسمی، اسیدوز متابولیک و کتونوري بستري شده اسـت ساله4پسر -8

)تهران96پره اینترنی اسفند (کند؟ بیماري احتمالی کودك از گاستروانتریت کمک بیشتري می

کتونوري ) داوري پلی) جدیپسی پلی) باسیدوز ) الف

دیورز اسموتیک در فرد است و به افتراق بیماران کتواسیدوز دیابتی از گاستروانتریت یا سایر علل درگیري کننده وجود پلی اوري بیان
. کندگوارشی کمک می

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 642642ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) ج(گزینه 

نرمال بوده TSHو Free T4در آزمایشات . اي با شک به هیپوتیروئیدي مورد بررسی قرار گرفته استساله7کودك-9

)مشهد96پره اینترنی اسفند (تشخیص شما در ارتباط با این کودك چیست؟ . پایین استTotal T4ولی 

TBGکمبود مادرزادي ) دهیپوتیروئیدي اولیه ) جهیپوتیروئیدي ثانویه ) بTBGافزایش مادرزادي ) الف

هاي حامل کاهش پیـدا  طبیعی است یعنی اینکه میزان هورمون باند شده به پروتئینFree T4پائین است ولی Total T4زمانی که 
آن شـود مـی missنکته قابل توجهی که غالبـاً  . استThyroxine Binding Globulinیکی از علل آن کاهش میزان . کرده است

نرمال free hormoneبر اساس میزان هورمون تیروئیدي آزاد است و به همین دلیل است که در مواردي که TSHاست که تنظیم 
.غالباً وابسته به ایکس غالب استTBGاختالل کمبود .نرمال استTSHکاهش یافته است، میزان Totalاست ولی میزان 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایشنلسون اسنشیال ویرایش666666ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) د(گزینه 

. دهدمیساله نشان4کیلوگرم، سن استخوانی 17متر و وزن سانتی102ساله با قد 6رادیوگرافی مچ دست پسر بچه -10

)اصفهان96پره اینترنی اسفند (هاي زیر در مورد تشخیص بیماري وي صحیح است؟کدام یک از گزینه

رشد نرمال ) دهیپوتیروئیدي ) جکوتاه قدي فامیلیال ) بسرشتی قديکوتاه) الف

کوتاه قدي به همراه سن استخوانی تأخیري به نفع کوتاه قدي سرشتی است که طی آن فرد رشد و تکامل جنسی در ابتدا تأخیر دارد 
.رسدولی در نهایت به قد نرمال می

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 653653ييصفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه

اقدام بعدي شما چیست؟ . نرمال بوده استTSHپایین و T4تولد 5در نتایج غربالگري نوزاد در روز -11
)اصفهان96پره اینترنی اسفند (

. فعالً اقدامی الزم نیست) ب. درمان با لووتیروکسین شروع شود) الف
. گیري تکرار شود و همزمان دارو شروع شودنمونه) د. گیري خون مجدداً تکرار شودنمونه) ج

.هر نوزادي که تست غربالگري تیروئید مثبت داشت، باید بالفاصله یک نمونه خون براي تایید تشخیص گرفته شود

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 665665ييصفحهصفحه ،

�. صحیح است) ج(گزینه 
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در معاینـه، پوسـت   . دیسترس تنفسی و استفراغ مکرر بستري شده استبه علت NICUاي در بخش روزه25نوزاد -12

در آزمایشـات ارسـالی وي   . شـود میها در اسکروتوم لمس نپنه دارد و تستیسکاردي و تاکیتاکی. وي هیپرپیگمانته است

BS:40mg/dl, K:5.9mEq/lit, Na:111mEq/litار صـحیح  کدام یک از موارد زیر در مورد ایـن بیمـ  . گزارش شده است

)زنجان96پره اینترنی اسفند (باشد؟ می

. این بیماران معموًال از روز اول تولد کاهش فشارخون دارند) الف
. ترین فرم این بیماري به طور معمول سدیم در رنج نرمال قرار دارددر شایع) ب
. این بیماران انتظار دیدن آلکالوز متابولیک داریمABGدر ) ج
. تواند به تعویق بیفتدتشخیص بیماري در پسرها به علت ژنیتالیاي نرمال می) د

Congenital Adrenal Hypoplasiaکند که همین موضـوع باعـث شـده اسـت در تشـخیص      هاي مکرر تظاهر پیدا میبا استفراغ
ها هیپوگالیسمی، هیپوناترمی و در آزمایشات آنبیان بیماران پوست هیپرپیگمانته دارند. افتراقی استنوز هیپرتروفیک پیلور قرار بگیرد

ترین فـرم ایـن   شایع. در نوزادان پسر به دلیل ژنیتالیاي نرمال تشخیص ممکن است به تعویق بیافتد. شودمیو هیپرکالمی مشاهده 
کنند نه ولد تظاهر پیدا میروز پس از ت7تا 5عالئم آزمایشگاهی مثل هیپوناترمی و هیپرکالمی . هیدروکسیالز است21بیماري کمبود 

لمی اسـیدوز دارنـد   اشتباه رایجی که درباره نارسایی آدرنال وجود دارد آن است که این بیماران به دلیل هیپرکـا . بالفاصله بعد از تولد
ز شدت آلکالوز شدت اسیدوز ناشی از هیپرکالمی در این بیماري بیش ا.) به دلیل استفراغ آلکالوز دارندشودمیکه فکر تصوربرخالف (

!سؤال سنگینی بود. ناشی از استفراغ است

vvمبحث غدد ، مبحث غدد 20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 677677تا تا 674674ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) د(گزینه 

)شیراز96پره اینترنی اسفند (باشد؟نمیکدام مورد از عالئم نارسایی آدرنال -13

Salt craving) بAcidosis) الف
Hypokalemia) دurinary sodium wasting) ج

حال اگر آدرنال نارسا شود و آلدوسترون . باز جذب سدیم و ترشح پتاسیم و هیدروژن. وظایف هورمون آلدوسترون را به خاطر بیاوریم
پتاسیم و هیدروژن نیـز درون بـدن انباشـته   . یابدو تمایلش به خوردن نمک افزایش میدهدمیکاهش پیدا کند، فرد سدیم از دست

. شوندمیو هیپرکالمی و اسیدوز را سبب شوندمی

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 674674ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) د(گزینه 

تـر از  دو بسـیار پـایین  هرT4و TSHهاي انجام شده در آزمایش. ماهه با تأخیر رشد ارجاع شده است6شیرخواري -14

)اهواز96پره اینترنی اسفند (زیر با بیماري این شیرخوار مطابقت دارد؟ي بالینی کدام یافته. حد طبیعی هستند

پریدگی رنگ) دافزایش سن استخوانی ) جکاردي سینوسی تاکی) باسپاستیسیتی ) الف

رنـگ  ولـی  دهـد میکاردي به دنبال افزایش تیروکسین روي، تاکیدهدمیافزایش سن استخوانی به دنبال افزایش تیروکسین روي
.شوندمیهم هیپرتیروئیدي هم هیپوتیروئیدي هر دو باعث شلی عضالت . دهدمیپریدگی به دنبال هیپوتیروئیدي رخ

vv مبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 667667و و 666666صفحات صفحات ،

�. صحیح است) د(گزینه 
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ترین تشخیص کدام است؟ محتمل. ارجاع شده است در معاینه گواتر داردTSH=80و T4=4روزه با 2نوزاد -15
)تبریز96پره اینترنی اسفند (

شیموتو هاتیروئیدیت) بقرار گرفتن در معرض ید ) الف
اختالل مادرزادي در تولید هورمون تیروئید ) ددیس ژنزي غده تیروئید ) ج

ولـی  . همراه اسـت TSHو افزایش T4هیپوتیروئیدي مادرزادي که ناشی از دیس هورمونوژنز یا دیس ژنزي تیروئید است با کاهش 
. باشدهورمونوژنز میوجود گواتر به نفع دیس

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 665665ييصفحهصفحه ،

�.صحیح است) د(گزینه 

)تبریز96پره اینترنی اسفند (قدي سرشتی کدام جمله صحیح است؟ در مورد کوتاه-16

. سن استخوانی از سن تقویمی بیشتر است) ب. سن استخوان معادل سن قدي است) الف
. سن استخوان کمتر از سن قدي است) د. سن استخوانی معادل سن تقویمی است) ج

.بر با سن قدي است و هر دو کمتر از سن تقویمی هستنددر کوتاه قدي سرشتی سن استخوانی برا

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 635635ييصفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

)آزاد96پره اینترنی اسفند (کدام یک از تغییرات هورمونی زیر با سن استخوانی طبیعی در کودکان همراه است؟  -17

کاهش کورتیزول ) دکاهش تیروکسین ) جافزایش تیروکسین ) بافزایش آندروژن ) الف

:به خاطر بسپاریم که
.شودمیافزایش آندروژن باعث جلو افتادن سن استخوانی ·
.شودمیکاهش آندروژن باعث تأخیر یا نرمال بودن سن استخوان ·
.شودمیافزایش تیروکسین باعث جلو افتادن سن استخوانی ·
.شودمیکاهش تیروکسین باعث تأخیر سن استخوانی ·
.شودمیافزایش هورمون رشد باعث جلو افتادن سن استخوانی و یا سن استخوانی نرمال ·
.شودمیکاهش هورمون رشد باعث تأخیر سن استخوانی ·
.شودمیافزایش کورتیزول باعث کاهش سن استخوانی ·
.عی همراه استکاهش کورتیزول با سن استخوانی طبی·

حال اگر این سه هورمون . به خاطر داشته باشیم که براي تکامل استخوان وجود سه هورمون تیروئیدي، رشد و آندروژن ضروري است
افتد و اگر هر کدام از این سه هورمون کاهش یابند باعث هر کدام افزایش یابند، تکامل استخوانی زودتر از چیزي که باید، اتفاق می

!کورتیزول رو هم با مکانیسم لیز و پوکی استخوان خودتون استدالل کنید. شوندمیکاملی استخوان تأخیر ت

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 650650ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) د(گزینه 
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ش هـاي افـزای  اي در حین درمان کتواسیدوز دیابتی دچار کاهش هوشیاري، ادم پاپی، گشادي مردمـک ساله7کودك -18

کدام یک از موارد زیر در بروز این عارضه نقش بیشـتري داشـته   . فشارخون، کاهش ضربان قلب و وقفه تنفسی شده است

)97دستیاري اردیبهشت (است؟ 

در ابتداي درمان PCO2افزایش مقدار ) بدر ابتداي درمان BUNکاهش غلظت ) الف
کربنات سدیم در درمان استفاده از بی) دافزایش غلظت سدیم همزمان با کاهش قند خون ) ج

کربنات به دلیل عوارض جانبی آن باید اجتناب در درمان کتواسیدوز دیابتی باید از تجویز بی. عالئم این بیمار عالئم ادم مغزي است
:کربنات میتوان به موارد زیر اشاره نمودنمود؛ از عوارض جانبی تجویز بی

از سد خونی مغزيCO2، به دلیل افزایش عبور CNSافزایش پارادوکسیکال اسیدوز ·
ایجاد هیپوکسی بافتی به دلیل شیفت در منحنی انفکاك اکسیژن·
افزایش خطر ایجاد ادم مغزي به دلیل تغییر ناگهانی اسمواللیته خون·

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 642642ييصفحهصفحه ،

�.ح استصحی) د(گزینه 

)تهران و کرمان97پره اینترنی شهریور (دهد؟ نمیرا افزایش 1کدام گزینه خطر ابتالي کودکان به دیابت نوع -19

ویروس اوریون ) دمصرف شیر گاو زیر دو سال ) جDکمبود ویتامین ) بCکمبود ویتامین ) الف

از ریسک فاکتورهاي D، کمبود ویتامین )، سرخجه، اوریونCMVکوکساکی، (هاي وایرال تغذیه با شیر گاو در سنین ابتدایی، عفونت
.هستند1ابتال به دیابت تیپ 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 640640صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

در معاینـه  . انـد دهیدراتاسـیون و کمبـود شـدید وزن بـه درمانگـاه آورده     حـالی،  هاي مکرر، بـی نوزادي را با استفراغ-20

K=6.8meq/lو Na=124meq/lو BS=35mg/dl ،CL=88meq/lدر آزمایشات انجام شـده،  . فشارخون بیمار پایین است

)قطب مشهد97پره اینترنی شهریور (ترین تشخیص کدام است؟محتمل. باشدمی

اسیدوز توبولر کلیوي تیپ چهار ) بهیدروکسیالز 21نقص آنزیم ) الف
اسیدوز توبولر کلیوي تیپ یک ) دهیدروکسیالز 17نقص آنزیم ) ج

RTAتیپ یک یا دیستال کلیوي با هیپوکالمی، هیپرکلسیوري، نفروکلسینوز و سنگ کلیوي همراه است.
RTA ،هیپوناترمی و اسیدوز متابولیک همراهی داردتیپ چهار یا هیپرکالمیک با هیپرکالمی.

vvمبحث آب و الکترولیت، مبحث آب و الکترولیت20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 140140صفحه يصفحه ي ،

17روش تشخیص آن افـزایش  . شودمیهیدروکسیالز منجر به هیپرکالمی، هیپوناترمی، هیپوگالیسمی، هیپوتنشن 21کمبود آنزیم 
.هیدروکسی پروژسترون است

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019ل ویرایش ل ویرایش نلسون اسنشیانلسون اسنشیا676676صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) الف(گزینه 
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. نرمال استTSHدر آزمایش بیمار. اندحالی و یبوست به درمانگاه آوردهاي را به علت زردي، بیروزه22نوزاد ترم -21

)اصفهان97پره اینترنی شهریور (اقدام مناسب کدام است؟ 

دو هفته بعد TSHچک ) بآزاد پالسما T4چک سطح ) الف
نیاز به اقدام خاصی ندارد ) دتجویز لووتیروکسین با دوز پایین ) ج

، اتساع شکمی، خواب آلودگی، ادم، هایبوست، هیپوتونی، زردي طول کشیده، هیپوترمی، آکروسیانوز، دیسترس تنفسی، بزرگی فونتانل
بلوغ زودرس در موارد شدید، تأخیر سن استخوانی، آتاکسـی  فتق نافی، هیپرتروفی کاذب عضالت، آنمی ماکروسیتیک، تأخیر بلوغ،

.اي برخی از علل هیپوتیروئیدي هستندمخچه
.استFree T4قدم بعدي در بررسی هیپوتیروئیدي چک 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 666666صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

قنـد  . رنگ پوست تیره و ابهـام تناسـلی دارد  . بستري شده استNICUاي با حال عمومی بد در روزه20نوزاد دختر -22

)زنجان97پره اینترنی شهریور (دانید؟ کدام یک از نتایج آزمایشگاهی زیر را در وي محتمل می. خون پایین است

وز هیپرناترمی ـ اسید) دهیپرکالمی ـ اسیدوز ) جهیپرکالمی ـ آلکالوز ) بهیپرناترمی ـ آلکالوز ) الف

) ولی نه لزوماً بالفاصله پـس از تولـد  (روز بعد از تولد 7-5، شامل هیپوناترمی و هیپوکالمی معموالً CAHعالئم کلینیکی غالب در 
. از دیگر تظاهرات این بیمـاري هسـتند  ها استفراغ، دهیدراتاسیون، اسیدوز و در ادامه شوك به دلیل کمبود گلوکوکورتیکوئید. هستند

.شوندمیو هیپرپیگمانتاسیون اسکروتوم نیز در این بیماري دیده ابهام تناسلی 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 675675صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) ج(گزینه 

متـر، سـن   سانتی110در معاینه بیمار قد . اي به دلیل کوتاهی قد به درمانگاه کودکان ارجاع شده استساله10دختر -23

کدام یـک از آزمایشـات زیـر را در    . در سال گذشته رشد قدي نداشته است. باشدکیلوگرم می35ساله و وزن6استخوانی 

)شیراز97پره اینترنی شهریور (کنید؟ابتدا درخواست می

Sweat chloride Test) بT4, TSH) الف
TTG, Total Ig A level) دVenous Blood gas) ج

در هیپوتیروئیدي نسـبت سـگمان فوقـانی بـه     . ، در حالی که رشد وزنی ادامه داردشودمیهیپوتیروئیدي منجر به اختالل رشد قدي 
.تر از سن تقویمی استو سن استخوانی کمتحتانی بیش از حد طبیعی است

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 651651صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

)شیراز97پره اینترنی شهریور (نیست؟ها ک از علل تأخیر در رویش دندانکدام ی-24

rickets) دDown Syndrome) جHypothyroidism) بTurner Syndrome) الف
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.شودمیولی در سندرم ترنر مشاهده نشودمیدر هیپوتیروئیدي، سندرم داون و ریکتز دیده ها تأخیر رویش دندان

vv مبحث ژنتیک، مبحث ژنتیک20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 181181و و 180180صفحات صفحات ،

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 670670و و 666666صفحاتصفحات ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

)شیراز97پره اینترنی شهریور (در مورد متابولیسم ویتامین ـ د گزینه صحیح را انتخاب کنید؟-25

. شودمیاز متابولیسم ویتامین ـ د در کلیه تولید ) Calcidiol, 25[OH]vit D(کلسیدیول ) الف
. شودمیاز متابولیسم ویتامین ـ د در کبد تولید ) calcitriol, 1.25[OH]21 vit D(کلسیتریول ) ب
. باشدترین فرم ویتامین ـ د در بدن کلسیدیول میفعال) ج
. باشدمیگیري سطح ویتامین ـ د در بدن کلسیدیول بهترین معیار اندازه) د

تبدیل D(OH)25سپس در کبد به . شودمیبه پوست یا منابع غذایی تأمین ) UVي اشعه(ي آفتاب ، از طریق تابش اشعهDویتامین 
سنجش غلظت سرمی . استDشکل فعال ویتامین 2D(OH)1,25 .شودمیتبدیل 2D(OH)1,25 و بعد از آن در کلیه بهشودمی

25(OH)Dتامین جهت بررسی میزان ویDدر بدن بهتر است.

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 669669صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) د(گزینه 

)اهواز97پره اینترنی شهریور (باشد؟نمیکدام یک از موارد زیر درست ) Constitutional(در تأخیر رشد سرشتی -26

سال در پسرها 12شروع بلوغ از سن استخوانی ) بسابقه فامیلی مثبت ) الف
درمان با تستوسترون تا یک سال ) دقد نهایی نرمال ) ج

. دهـد مینوعی از رشد طبیعی است که به دلیل تأخیر زمان فیزیولوژیک تکامل روي(Constitutional delay)یسرشتتأخیر رشد 
ي تأخیر سن استخوانی دارند ولی سرعت رشـد در محـدوده  . دارداعضاء خانواده وجوددر یکی از ي تأخیر رشد یا بلوغمعموًال سابقه
.شودمیتأخیر رشد سرشتی منجر به تأخیر تکامل جنسی . وجود دارد(lower limit normal)پایینی طبیعی

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 653653صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) د(گزینه 

و قند خـون بعـد از شـام    Mg/dl60قند خون . مبتال شده استIماه قبل به دیابت قندي تیپ 4ساله که از 11کودك -27

mg/dl80تبریز97پره اینترنی شهریور (چه وضعیتی براي بیمار پیش آمده است؟ . باشدمی(

Honeymoonپدیده ) ببادي علیه انسولین پیدایش آنتی) الف
Somogyiپدیده )دDawnپدیده ) ج

رسـد عملکـرد   به نظر مـی . اندهاي بتا به طور کامل تخریب نشدهاند، سلولدر برخی بیماران که به تازگی دچار دیابت تیپ یک شده
یابد و براي مدتی غلظـت  یابد و در این هنگام نیاز به انسولین اگزوژن را کاهش میمانده با تجویز انسولین بهبود میهاي باقیسلول
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6-3و اغلب تا شودمیهاي اول درمان شروع ي ماه عسل به طور معمول در هفتهدوره. ماندلوکز نزدیک به مقادیر طبیعی باقی میگ
.کشدطول میسال2ماه و گاهاً 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 643643صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) ب(گزینه 

کیلوگرم بدون سابقه بیماري بـا حرکـات تشـنج و اخـتالل هوشـیاري بـه درمانگـاه        8ساله با وزن 5/1شیرخوار پسر -28

دار بـوده اسـت و شـب گذشـته چنـدین بـار       کنند که کودك از دو روز قبل تـب والدین ذکر می. کودکان آورده شده است

در آزمایشات قند خون پایین، اسیدوز متابولیک و کتون در . اشتهایی غذایی نخورده استدلیل بیاستفراغ داشته است و به

)تبریز97پره اینترنی شهریور (کدام تشخیص براي وي مطرح است؟ . ادرار گزارش شده است

اختالل سیکل اوره ) دگاالکتوزمی ) جکتوتیک هیپوگالیسمی ) بارگانیک اسیدمی ) الف

.شودمیساله دیده 8ماهه تا 18یپوگالیسمی زودرس است که معموالً در کودکان هیپوگالیسمی کتوتیک ایدیوپاتیک، علت شایع ه
اختالل گلوکونئوژنز از آالنین . کندمعموالً بعد از گرسنگی طوالنی مدت بروز پیدا میآناین کودکان الغر و کوچک هستند و عالئم 

.از علل این بیماري است و تشخیص آن با رد سایر علل است
و اگر تغذیـه  شودمیي مکرر با رژیم پر پروتئین و پر کربوهیدرات توصیه در این افراد، پیشگیري از گرسنگی طوالنی مدت و تغذیه

.پذیر نباشد، بستري در بیمارستان جهت انفوزیون گلوکز ضرورت داردخوراکی امکان

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 649649صفحه يصفحه ي ،

�.استصحیح ) ب(گزینه 

)آزاد97پره اینترنی شهریور (باشد؟ کدام یک از موارد زیر به نفع تشخیص دیابت در کودك می-29

mg/dL180قند خون تصادفی ) بmg/dL123قند خون ناشتا ) الف
HbA1C³6. 5) دmg/dL180ساعت پس از مصرف گلوکز 2قند خون ) ج

:اختالل در قند خون است که بایستی با تکرار آزمایش تایید شوند4اساس تشخیص دیابت بر 
mg/dl 126 ≥ـ قند خون ناشتا1
همراهی با عالئم هیپوگلیسمیدرmg/dl 200 ≥ـ قند خون تصادفی پالسما 2
mg/dl 200≥پس از مصرف گلوکز ساعت2ـ قند خون 3
HgbA1c ≥6.5%ـ 4

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 639639صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) د(گزینه 

ساعت یک عدد قرار 8مازول هر اي که به علت بیماري گریوز از یک ماه قبل تحت درمان با قرص متیساله12دختر -30

متـر  در میلـی 1500در بررسی آزمایشگاهی، تعداد سلول سفید . گرفته، از دو روز پیش دچار تب باال و گلودرد شده است

تـرین اقـدام درمـانی بعـدي کـدام      مناسب. گزارش شده استTSH=0.001 ،T4=16، %)80(ت لنفوسیت مکعب با ارجحی

)97دستیاري اسفند (است؟ 

مازول با دوز قبلی و شروع پردنیزولون ادامه متی) بساعت 8عدد هر 2مازول به افزایش دوز متی) الف
پس از بهبود عارضه PTUمازول و شروع قطع متی) دمازول به یک قرص روزانه کاهش دوز متی) ج
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مـازول میتـوان بـه    از عـوارض متـی  . مـازول و پروپیـل تیواوراسـیل اسـت    درمان بیماري گریوز بر اسـاس یکـی از دو داروي متـی   
. دهدمینمایشهاي دهانیو خود را با تب و زخمشودمیدارو مشاهدهاول مصرفهاي این عارضه در ماه. گرانولوسیتوپنی اشاره کرد

و تا بهبود از دارو شودمیو در صورت مشاهده گرانولوسیتوپنی دارو قطع شودمیاز فرد درخواست CBCدر صورت بروز این عارضه 
زیرا احتمال رخداد مجـدد ایـن عارضـه    ؛ شودمیپس از بهبود فرد از پروپیل تیواوراسیل براي ادامه درمان استفاده . شودمیاستفاده ن

.است% 50سنکراتیک در افراد نسبت به داروي جدید زیر ایدیو

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 668668ييصفحهصفحه ،

�.صحیح است) د(گزینه 

کیلـوگرم را بـا شـکایت پرنوشـی، پـر ادراري، تهـوع، اسـتفراغ و دل درد بـه اورژانـس          10اي با وزن ساله3کودك -31

:در آزمایشات. دهندتنفس وي تند و عمیق است و نفس وي بوي میوه می. دهیدراتاسیون دارد: بیمار در معاینه. اندآورده
Serum glucose=500 mg/dL.
 pH=7.20
 Serum bicarbonate= 8 mEq/L
 BUN= elevated
 WBC=elevated

)تهران97ه اینترنی اسفند پر(ترین عارضه در حین درمان در این بیمار کدام است؟ترین تشخیص، جديبا توجه به محتمل

ادم مغز)دعفونت)جنارسایی حاد کلیه)بآریتمی قلبی)الف

درصـدموارد رخ 5تـا  1و درمان آن، ادم مغزي و هرنی مغزي است کـه در  DKAترین عارضه جدي. شده استDKAدچار ماریب
.درصددارد50و مورتالیتی حدود دهدمی

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019ویرایش ویرایش نلسون اسنشیال نلسون اسنشیال 643643ي ي صفحهصفحه ،

�. صحیح است) د(گزینه 

ــا عقــب مانــدگی ذهنــی کــه دچــار تشــنج شــده اســت 8دختــر خــانم -32 وي آزمایشــگاهیهــاي در بــرر ســی. ســاله ب

ALP:400.P:7.5mg/dl, Ca:6.1mg/dl) 1200نرمال تا ( 250و :PTH) کـدام یـک از   . گزارش شده است) 10ـ 80نرمال

)مشهد97پره اینترنی اسفند (طرح است؟ یزیر براي وي مهاتشخیص

سودوهیپوپاراتیروئیدیسم ) دهیپومنیزمی  ) جهیپوپاراتیروئیدیسم اولیه   ) بDکمبود ویتامین ) الف

افراد مبتال به سودوهیپوپاراتیروئیدیسم با وجود اینکه پاراتورمون افزایش یافته دارند، ولی به دلیل اختالل در عملکرد این هورمون در
در این افراد متابولیسم اسـتخوانی کـاهش یافتـه و آلکـالن     . شودمیسطح رسپتورها و بعد از آن، هیپوکلسمی و هیپرفسفاتمی ایجاد 

.ز میزان نرمال استفسفاتاز کمتر ا

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 669669ي ي صفحهصفحه ،

�. صحیح است) د(گزینه 
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اي به علت پلی اوري مراجعه کرده است، در صورت وجود کدامیک از موارد زیر بـراي بیمـار تشـخیص    ساله6دختر -33

)زنجان97پره اینترنی اسفند (؟شودمیدیابت ملیتوس مطرح 

HbA1C=5 %, OGTT=180 mg/dl )بU/A: Glucose +, FBS=116 mg/dl )الف
HbA1C= 6.9 %, Random BS= 210 mg/dl) د% U/A: Glucose 2 +, HbA1C= 4.5 )ج

:گیري مجزا یکی از موارد زیر وجود داشته باشدکه در دو اندازهشودمیدیابت ملیتوس زمانی تایید 
1-FBS 126بیشتر یا مساوي
همراه با عالئم هیپرگلیسمی مثل پرنوشی و پر ادراري200لوکز سرم رندوم بیشتر یا مساوي گ-2
.باشد200ساعت بیشتر یا مساوي 2گلوکز سرم بعد از OGTTدر تست -3
4-HbA1C 6.5بیشتر یا مساوي

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 639639ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) د(گزینه 

کند که فرزندش شکایت بالینی خاصی ندارد و مادر وي ذکر می: آزمایش عملکرد تیروئید کودکی به شرح زیر است-34

با توجه به نتیجـه آزمایشـات، شـما چـه تشـخیص را بـراي او مطـرح        . معاینات انجام شده و وضعیت رشدي او نرمال است

)زنجان97پره اینترنی اسفند (کنید؟ می

T4: 3.2 ug / dl (4.5 - 12), TSH: 2.3 mIU / 1(0.4-4.5)
Free T4: 1.5 ng / dl (0.8-2.2)

ساب کلینیکال هیپوتیروئیدي)بهیپوتیروئیدي اولیه)الف
هیپوتیروئیدي مرکزي)دکمبود گلوبولین متصل شونده به تیروکسین)ج

کمتر از نرمال است، در نتیجه عملکرد تیروئید نرمال است total T4در محدوده نرمال هستند ولی free T4و TSHتوجه به اینکه با
.استTBG، کمبود total T4و علت پایین بودن میزان 

vv مبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 666666و و 665665صفحات صفحات ،

�.صحیح است) ج(گزینه 

در معاینه کرانیوتابس . ه استاي با شکایت تأخیر در چهار دست و پا راه رفتن به شما مراجعه نمودشیرخوار ده ماهه-35

کند تاکنون هیچ ویتامینی براي شیرخوار مصرف نکرده مادر ذکر می. و برجستگی محل اتصال کوستوکندرال مشهود است

)زنجان97پره اینترنی اسفند (در آزمایشات او کدام مورد قابل انتظار است؟. است

پایینPTH) دآلکالین فسفاتاز باال)جفسفر باال)بکلسیم باال) الف

هـر  شـود میتوصیه.هستندDکمبود ویتامین کننده مطرح) rachitic rosary(و برجستگی محل اتصال کوستوکندرال وتابسیکران
آزمایشگاهی کمبود ویتامین عالئم.استفاده کندDواحد ویتامین 400کند، روزانه نوزاد از بدو تولد تا زمانی که از شیر مادر تغذیه می

Dسطح کلسیم سرم نرمال یا پایین، سطح فسفر سرم پایین، سطح : عبارت اند ازPTHباال، سطح آلکالن فسفاتاز باال.

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 669669ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) ج(گزینه 
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تـر از  در معاینـه تیـره  . در شـیر خـوردن ارجـاع شـده اسـت     حالی و ناتوانیروزه با زمینه ابهام جنسی با بی14نوزاد -36

)اهواز97پره اینترنی اسفند (انجام کدام بررسی اولویت بیشتري دارد؟ . فرزندان دیگر والدین است و در اسکروتوم بیضه ندارد

Pelvic Sonography)دOH Progesterone-17)جArterial Blood gas)بKaryotype)الف

ها شده و در نتیجه هیپرپیگمانته شدن موست و افزایش آندروژنACTH هیدروکسیالز کمبود کورتیزول موجب افزایش-21در کمبود 
تکامـل رحـم و   . شودمینیتالیاي کودك شبیه پسران ژتا حدي که شودمیدر نوزادان دختر مبتال ویریلیزاسیون دیده . شودمیدیده 

ولی بعداً بزرگـی پنـیس   شودمیدر نوزادان پسر در بدو تولد اختاللی دیده ن. مانده باقی میهاي فالوپ دست نخوردها و لولهتخمدان
درصداین بیماران کمبود آلدوسترون نیز وجود دارد که باعث از دست دادن نمک و دهیدره شدن این کودکان 75در . دیده خواهد شد

تـوان گزینـه ب را نیـز    در این تست مـی .شودمیسترون توصیههیدروکسی پروژ17گیري تشخیص این حالت اندازهيبرا. شودمی
. باشدانتخاب نمود زیرا در نارسایی آدرنال، اختالل الکترولیتی و اسیدوز متابولیک شایع می

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 676676ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) ج(گزینه 

در مرحلـه  Breastدر معاینـه هـردو   . از چند ماه قبل مراجعه کرده اسـت Breastاي به علت رشد هر دو ساله4دختر -37

Tanner stage - IIIاز درد اسـتخوانی شـاکی   . هاي هیپرپیگمانتـه در سـطح پوسـت دارد   در بررسی پوست ماکول. باشدمی

اهی سـطح  در بررسـی آزمایشـگ  . باشد که در بررسی تشخیص فیبروز دیسـپالزي در اسـتخوان فمـور داده شـده اسـت     می

)کرمانشاه97پره اینترنی اسفند (؟شودمیکدام یک از عالئم زیر در بیمار دیده ن. باشدپایین میFSHو LHاسترادیول باال و 

ovarian hyperfunction ) دنارسائی آدرنال)جآکرومگالی)بهیپرتیروئیدیسم)الف

تـر از  است و در دختران شایعGnRHترین علت بلوغ زودرس مستقل از سندرم شایعنیا. ن آلبرایت استادچار سندرم مک کماریب
) café eu laitهـاي  لکه(یهاي هیپرپیگمانته پوستدر این سندرم بلوغ زودرس گنادها، دیسپالزي فیبرو منتشر، ماکول. پسران است

بعد از لقاح است که باعـث فعـال شـدن آدنیـل     فاصلهبالG proteinعلت این اختالل موتاسیون در اکتسابی در یک . شودمیدیده 
و عالوه بـر  شودمیسیکالز در بافت تخمدان و استخوان و پوست و چندین ارگان اندوکرین دیگر شامل تیروئید و هیپوفیز و آدرنال 

.آکرومگالی همراه باشد، هیپرتیروئیدیسم و )هابا ترشح زیاد آندروژن(سمیپرآدرنالیعالئم گفته شده در باال ممکن است با ه

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 660660ي ي صفحهصفحه ،

�. صحیح است) ج(گزینه 

)تبریز97پره اینترنی اسفند (هاي زیر تزریق هورمون رشد اندیکاسیون دارد؟در کدام یک از بیماري-38

سندرم الرون) دکوتاهی قد فامیلی  )جسندرم پرادرویلی )بکوتاهی قد سرشتی  )الف

:عبارتند ازShort statureهاي تزریق هورمون رشد در افراد مبتال به ونیکاسیاند
اند، افراد پیدا نکردهcatch upسالگی 2که تا سن SGAکمبود هورمون رشد، سندرم ترنر و پرادرویلی، نارسایی مزمن کلیه، کودکان 

.تر از افراد هم سن هستندف معیار یا بیشتر کوتاهانحرا2.25که idiopathic short statureمبتال به 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 655655ي ي صفحهصفحه ،

�. صحیح است) ب(گزینه 
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نداشته و همـه آزمایشـات از جملـه تسـت     سابقه بیماري خاصی. باشداي با کوتاهی قد تحت بررسی میساله15پسر -39

قـد  . باشـد متـر مـی  سانتی163و مادر 180قد پدر . در معاینه نکته خاصی ندارد. طبیعی بوده استIGF1تیروئید و سطح 

کـدام تشـخیص بـراي وي    . باشـد ساله می11و سن استخوانی Tanner stage 1مرحله بلوغ . متر بودسانتی50موقع تولد 

)مازندران97پره اینترنی اسفند (مطرح است؟ 

سندرم نونان ) دکوتاهی قد سرشتی ) جکوتاهی قد ژنتیک ) بسایکوسوشیال دوارفیسم ) الف

. رسد ولی با اندکی تأخیردر کوتاه قدي سرشتی در نهایت رشد به حد طبیعی می. در کوتاه قدي ژنتیکی سن استخوانی طبیعی است
خانوادگی وضعیتی مشابه در خانواده در کوتـاه قـدي سرشـتی    سابقه. سن استخوانی و سن جنسی نیز در این بیماران تأخیري است

. مشهود است

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 653653ييصفحهصفحه ،

�.صحیح است) ج(گزینه 

ساعت بعـد از شـروع درمـان دچـار گیجـی، هیپرتانسـیون و       8. کودکی با حمله کتواسیدوز دیابتی تحت درمان است-40

تواند باعث بروز این اختالل گردد؟ کدام عامل زیر می. ها نامتقارن هستنددر معاینه مردمک. شودمیکاردي برادي

)97دوره اردیبهشت میان(

باال در شروع درمان PCO2سطح ) باولیه خون BUNسطح باالي ) الف
اصالح سریع سطح پتاسیم خون ) دافزایش سطح سدیم خون با کاهش گلوکز خون ) ج

اي از بهبـود بـالینی واضـح رخ   ساعت پس از شروع درمان و اغلب پس از دوره12-6است و DKAي ترین عارضهجديادم مغزي 
اولیه، عدم افزایش غلظت سدیم سرم با کاهش غلظت گلوکز در حـین  PCO2، پایین بودن BUNي باال بودن غلظت اولیه. دهدمی

.درمان و درمان با بیکربنات با افزایش احتمال ادم مغزي همراه هستند
.ها، هیپرتنشن، برادي کاردي، آپنهعالئم ادم مغزي عبارتند از گیجی، ادم پاپی، اتساع یا عدم تقارن مردمک

vvمبحث غدد، مبحث غدد22019019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 643643صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

در شرح حال خانوادگی . از پایگاه بهداشتی نزد شما ارجاع شده استدرصد5ساله که با قد زیر صدك3کودك پسر -41

ي کامـل، در مرحلـه اول، بررســی    پس از گرفتن شـرح حال و انجـام معاینـه  . اي از کوتاهی قد سـرشتی وجود نداردسابقه

)97دوره تیر میان(اقدامات تشخیص زیر الزم نیست؟کدامیک از 

تست سلیاك) درنالآدعملکرد) جئیدوعملکرد تیر) بسن استخوانی) الف

ایـن منظـور   بـه .تري قرار بگیـرد بایست مورد ارزیابی دقیقهر کودك کوتاه قدي که کوتاه قدي سرشتی و فامیلیال رد شد، میدر
هـاي  بـادي آنتـی -PT-فـوالت -کـاروتن -BUN-هـا الکترولیت-هاي کبديآنزیم-CBC،ESR،CRP :اقدامات زیر را باید انجام داد

.پروالکتین-تیروکسین-IGF-تعیین سن استخوانی-سرMRI-کاریوتایپ-سلیاك
.)شوندمیمشکالت غده آدرنال به طور شایع باعث اختالل رشد قدي ن(

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 651651ي ي صفحهصفحه ،

�. صحیح است) ج(گزینه 
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)97دوره تیر میان(ساله کدام گزینه نادرست است؟3در کودك 1در مورد درمان دیابت نوع -42

.باشدمیU/kg/24h 1-0.5دوز شروع انسولین) الف
.است45%-25% غذایی روزانه رنامه میزان دریافت کربوهیدرات در ب) ب
.استLONG ACTINGزانه از انسولین مقدار دوز رو%50_%30)ج
.است180mg/dl-80هدف، نگهداري قند خون در محدوده ) د

50تا 30بعد از تعیین میزان کل انسولین مورد نیاز،. باشدمی1U/kg-0.5انسولین مورد نیاز روزانه در کودکان قبل از سن بلوغ، دوز
هـدف انسـولین تراپـی در اطفـال     . دهیممیfast actingداد و بقیه را به صورت long actingآن را باید به صورت انسولین درصد

ـ م.اسـت 130تـا  70هدف، BSنوجواناندر.باشددر طی روز می180تا 80بین BSسال، حفظ 5تر از کوچک کربوهیـدرات  زانی
تا 12پروتئین توصیه شده زانیم.باشددرصدکل کالري روزانه می65تا 50ی فرق نداشته و توصیه شده به این افراد با کودکان طبیع

.باشددرصدکالري کل روزانه می30و میزان چربی توصیه شده کمتر از درصد20

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 645645ي ي صفحهصفحه ،

�. صحیح است) ب(گزینه 

132بیمـار  FBS.متـر در معاینـه آکـانتوز نیگریکـانس دارد    سـانتی 160گرم و قـد  کیلـو 68اي با وزن ساله14دختر -43

)97دوره آذر میان(باشد؟تر میهاي زیر به عنوان اولین اقدام درمانی مناسبکدامیک از درمان.باشدمی

المیدکاستفاده از گلی بن ) بتغییر شیوه زندگی و کاهش وزن) الف
استفاده از آکاربوز) داستفاده از انسولین) ج

سؤال دیابت تیپ دو دارد چرا که چاقی و آکانتوزیس نیگریکانس نشان سیک.تیپ دو در اطفال کمتر از بزرگساالن شایع استابتید
قند گرم در دسی لیتر است یا میلی125کودکان بی عالمتی که قند خون ناشتا کمی بیشتر از در.دهنده مقاومت به انسولین هستند

گرم در دسی لیتر است، در قدم اول بهتر است با تغییر سـبک زنـدگی و ورزش کـردن و    میلی200ها کمی بیشتر از خون رندوم آن
کودکان بین داروهاي خوراکی در.کاهش وزن درمان را شروع کنیم و در قدم بعدي سراغ داروهاي خوراکی کاهنده قند خون برویم

.تایید شده استکاهنده قند خون فقط متفورمین

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 647647ي ي صفحهصفحه ،

�. صحیح است) الف(گزینه 

نرمـی اسـتخوان   (Craniotabesدر معاینـه  .ماهه جهت معاینه روتین بـه درمانگـاه مراجعـه کـرده اسـت     15کودك -44

در آزمایشـات  . داردRachitic Rosaryدر قفسه سینه عالمـت . باشدداشته و همچنین مچ دست و مچ پا پهن می) جمجمه

)97دوره آذر میان(این کودك انتظار کدامیک از موارد وجود دارد؟

PTHکاهش ) دافزایش فسفر) جCaافزایش ) بافزایش آلکالین فسفاتاز) الف

پهن شدن متافیزها مثالً مچ دست و کـاهش  و )فرو رفتن استخوان جمجمه در اثر فشار دادن(تابسریکتز عبارتند از کرانیو عالئم
ایـن حالـت معمـوالً    در).ریکتز روزاري(ها به غضروف رشد قدي و پرانتزي شدن ساق پاها و ایجاد برجستگی در محل اتصال دنده

به صورت جبرانی افزایش یافته و سطح کلسیم نرمال یا کاهش یافته اسـت و سـطح فسـفر    PTHپایین است و D (OH)25سطح 
.کاهش یافته است

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 670670ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه 
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لکترولیتی در کدام اختالل ا. باشدبستري و تحت درمان با انفوزیون انسولین میDKAساله به علت دیابت و 4کودك -45

)97دوره دي میان(تر است؟  وي محتمل

هیپرناترمی ) دهیپوناترمی ) جهیپرکالمی ) بهیپوکالمی ) الف

و غلظت سرمی پتاسیم به سرعت شودمیپتاسیم با یون داخل سلولی هیدروژن جا به جا با شروع انسولین تراپی در کتواسیدوز دیابتی،
.یابدکاهش می

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019ون اسنشیال ویرایش ون اسنشیال ویرایش نلسنلس642642صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است)الف(گزینه 

: اندهاي آزمایشگاهی زیر نزد شما ارجاع دادهکودکی را با یافته-46
Decreased Total T4
Decreased Free T4
Serum TSH Decreased
Serum TBG Normal

)97دوره دي میان(انجام کدام اقدام تشخیص زیر در این کودك اندیکاسیون دارد؟ 

99m - pertechnetateاسکن تیروئید با ) بI-iodine-123اسکن تیروئید با ) الف
ام آر آي هیپوفیز و هیپوتاالموس ) دام آر آي تیروئید ) ج

.سرم طبیعی استTBGپایین است ولی میزان Total T4 ،Free T4 ،TSHدر کم کاري تیروئیدي ثانویه، 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019اسنشیال ویرایش اسنشیال ویرایش نلسون نلسون 665665صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) د(گزینه

که صبح امروز پس از برخاستن از خواب پیدا Obtundationپریدگی، تعریق و حالت اي را به علت رنگساله3پسر -47

امروز علت خستگی شام نخورده و بیمار شب گذشته تا دیروقت در پارك بازي کرده، به. اندکرده است به اورژانس آورده

درصداست و در معاینـه غیـر از   3سابقه وزن کم حین تولد را داشته و وزن کنونی روي منحنی . دچار عالئم فوق شده است

تـرین  محتمل. وجود دارد+ 2در ادرار بیمار کتون . استmg/dL40کاردي عالمت دیگري ندارد و نتیجه گلوکومتري تاکی

)قطب تهران98پره اینترنی شهریور (تشخیص کدام است؟ 

نقص گلوکونئوژنز ) بگلیسمی وکتوتیک هیپ) الف
اي گلیکوژن تیپ سه بیماري ذخیره) دنقص اکسیداسیون اسیدهاي چرب ) ج

هـاي  افتد و به دنبال غذا نخـوردن و گرسـنگی  سال اتفاق می8ماه تا 18ایدیوپاتیک کتوتیک هیپوگالیسمی غالباً در کودکان بین 
اي از وزن کم حین این بیماران ممکن است سابقه. تر استاین عارضه در کودکان الغر با جثه کوچک شایع. دهدمیطوالنی مدت رخ
.شودمیهاي آزمایشگاهی این بیماران هیپوگالیسمی و کتونوري یافت در یافته. تولد را ذکر کنند

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 649649ي ي صفحهصفحه ،

�.استصحیح) الف(گزینه 
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هـدف از ایـن   . گیـرد نوزاد با تشخیص هیپوتیروئیدي مادرزادي تحت درمان با لووتیروکسین با دوز مناسب قرار مـی -48

)قطب مشهد98پره اینترنی شهریور (درمان کدام مورد زیر است؟

درصدمقدار طبیعی 50به بیش از Free T4و رساندن سطح TSHسرکوب سطح ) الف
به سطح نرمال Free T4و رساندن سطح TSHسرکوب سطح ) ب
درصدمقدار طبیعی 50به بیش از Free T4رساندن سطح ) ج
TSHسرکوب سطح ) د

در همه موارد TSHسرکوب سطح . درصدمقدار طبیعی است50به بیش از Free T4در هیپوتیروئیدي مادرزادي هدف رساندن سطح 
دقت کنید در صـورت سـؤال بـه دوز    . نیازمند دوزهاي باالي لووتیروکسین باشدضروري نیست زیرا این چنین سرکوبی ممکن است 

گزینه صحیح ج شودمیکنیم ولی اگر این مورد اشاره نمناسب لووتیروکسین اشاره شده است به همین دلیل گزینه الف را انتخاب می
. بود

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 667667ي ي صفحهصفحه ،

�.ستصحیح ا) الف(گزینه 

سابقه پر ادراري و پرنوشی را . ساله با درد شکم، استفراغ و دیسترس تنفسی به اورژانس مراجعه کرده است6دختر -49

)اصفهان98پره اینترنی شهریور (ترین اقدام تشخیص بیمار کدام است؟ مهم. کنداز دو هفته قبل ذکر می

وگرافی شکم سون) دچک قند خون ) جکشت خون ) بکشت ادرار ) الف

تواند درد شکم، استفراغ و دیسترس تنفسی نیز می. سابقه پرنوشی و پر ادراري تا حد زیادي بیانگر سابقه گلوکز باالي خون بوده است
.شدیدًا به نفع کتواسیدوز دیابتی باشد که به عنوان اولین بررسی، قند خون باید بررسی شود

vvمبحث غددمبحث غدد،،20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 641641ي ي صفحهصفحه

�.صحیح است) ج(گزینه 

درمــان دچــار هیپرتانســیون، 10در سـاعت  . ســاله بــا کتواسـیدوز دیــابتی بســتري و تحـت درمــان اســت  2کـودك  -50

)قطب زنجان98پره اینترنی شهریور (ترین اقدام درمانی کدام است؟ مناسب. شودمیکاردي، گیجی و آپنه برادي

کاهش سرعت انسولین وریدي ) بتجویز مانیتول وریدي ) الف
محدود کردن مایعات تزریقی ) دتجویز گلوکز وریدي ) ج

:وجود عالئم زیر در حین درمان کتواسیدوز دیابتی نشانگر ادم مغزي است
کاهش سطح حسی·
سردرد ناگهانی·
استفراغ·
)مثل برادي کاردي، فشارخون باال و آپنه(تغییر در عالئم حیاتی ·
هاي برجستهمردمک·
فلج عضالت چشم·

:در صورت بروز عالئم ادم مغزي، اقدامات زیر باید صورت پذیرد
تجویز بالفاصله مانیتول وریدي·
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اندوتراکئال انتوباسیون·
ونتیالسیون·
. نیز استفاده کردSubdural boltدر موارد خاصی میتوان از ·

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 644644ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

باشد؟ کاري تیروئید اولیه صحیح میعمل آمده در بیمار مبتال به کمکدام یک از موارد زیر در آزمایشات به-51
)شیراز98پره اینترنی شهریور (

,T4¯) الف ¯Free T4, TSH, NL TBGب (¯T4, ¯Free T4, ¯ TSH, NL TBG
T4, NL Free T4, NL TSH, TBG¯) ج ,T4, NL Free T4, NL TSH) د¯ ¯ TBG

در کم کاري اولیه از آنجایی که هیپوتاالموس سالم است، . کاهش پیدا کرده استT4, free T4در کم کاري تیروئید غلظت هورمون 
Thyroid binding. هاي تیروئیدي را افـزایش دهـد  کند تا حد امکان غلظت هورمونتالش میTSHکند که با افزایش تالش می
Glubineهاي تیروئیدي نشسته تا اونا رو سوار کنههاي تاکسی در انتظار هورمونهم که نرمال است و مثل راننده!

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 666666ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

کننده غلظت قند خون بیمار دیابتی در طی چند ماه گذشته است؟ منعکسHbgA1Cهموگلوبین -52
)قطب اهواز98پره اینترنی شهریور (

6) د5) ج4) ب3) الف

.ماه گذشته است3بیانگر میانگین قند خون بیمار در طی A1Cهموگلوبین 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 519519ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

ساله و 4سن قدي . گیري مناسب جهت بررسی رشد قدي به درمانگاه غدد مراجعه نموده استساله، با وزن6کودك -53

زیـر  هـاي کـدام یـک از تشـخیص   . افزایش رشد قدي داشته اسـت cm5در یک سال اخیر. ساله است4سن استخوانی هم 

)کرمانشاه98پره اینترنی شهریور (مطرح است؟ 

سلیاك ) دکمبود هورمون رشد ) جکوتاهی قد سرشتی ) بکوتاهی قد فامیلیال ) الف

کننـده  منجر به تأخیر بلوغ ثانویه جنسی شوند مطـرح توانندمیتأخیر سن استخوانی به همراه قد در پائین ترین صدکهاي نرمال که 
یعی خواهند رسید و در شرح حال خانوادگی نیز موارد مشابهی نیز وجود این کودکان در نهایت به رشد طب. کوتاه قدي سرشتی هستند

. سن استخوانی طبیعی در کوتاه قدي فامیلیال است،نکته مهم در افتراق بین کوتاه قدي سرشتی و کوتاه قدي فامیلی. داشته است

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 654654ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) ب(گزینه 
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در شـرح حـال اخـتالل بویـایی دارد، در معاینـه و      . باشدساله به علت عدم ظهور عالئم بلوغ تحت بررسی می15پسر -54

زیـر بـراي   هـاي کدام یک از تشخیص. ها پایین استعالئم بلوغ ظاهر نشده و در بررسی آزمایشگاهی سطح گنادوتروپین

)تبریز98پره اینترنی شهریور (؟ شودمیبیمار مطرح 

Klinefelter syndrome) بKallmann syndrome) الف
XY gonadal dysgenesis) دPrader-willi syndrome) ج

برخی از بیماران اخـتالل بویـایی صـرف، برخـی کمبـود      . اختالالت بویایی به همراه کمبود گنادوتروپین به نفع سندرم کالمن است
از دیگر عالئم همراه این سندرم میتـوان بـه   . ي غالباً به صورت اسپورادیک استاین بیمار. گنادوتروپین و عده دیگر هر دو را ندارند

.فقدان کلیه، استخوان متاکارپ چهارم کوتاه و اختالالت دست اشاره کرد

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 657657ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) الف(گزینه 

گلیسـمی بـه   ودیابت شیرین شده است، بـه دلیـل وقـوع حمـالت هیپ    ماه قبل مبتال به4اي که از حدود ساله7کودك -55

کند که از حدود یک هفته قبل بدون تغییر خاصی در رونـد درمـان بیمـار،    مادر کودك اظهار می. کلینیک آورده شده است

نظر شما کدام مورد زیر علت این واقعه است؟ به. شودمیکودك به طور مکرر دچار حمالت افت قند خون 

)قطب مازندران98ه اینترنی شهریور پر(

تزریق اشتباه مقدار انسولین ) دوقوع پدیده ماه عسل ) جکاهش تغذیه کودك ) ببهبود بیماري ) الف

علت آن است که در . افتددر برخی از بیماران مبتال به دیابت تیپ یک، به دنبال مصرف انسولین، حمالتی از هیپوگالیسمی اتفاق می
اند و به دنبال تجویز انسولین خارجی عملکردشان بهبـود  هاي بتا جزایر پانکراس هنوز به طول کامل تخریب نشدهبیماران سلولاین 
هـاي اول شـروع درمـان بـا     پدیده ماه عسل غالباً در هفته. دهدمییابد که این موضوع نیاز به انسولین خارجی را در فرد کاهشمی

. سال نیز ادامه پیدا کند2تواند تا حتی می. یابدماه ادامه می6تا 3افتد و انسولین اتفاق می

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 643643ي ي صفحهصفحه ،

�.صحیح است) ج(گزینه 

)آزاد98پره اینترنی شهریور (باشد؟نمیکدام تغییر هورمونی زیر با کوتاهی قدي در بزرگساالن همراه -56

کاهش کورتیزول ) دکاهش هورمون رشد ) جکاهش تیروکسین ) بافزایش آندروژن ) الف

ولی کمبود کورتیزول تأثیري بر شوندمیافزایش آندروژن، کاهش تیروکسین و کاهش هورمون رشد باعث کوتاه قدي در بزرگسالی 
. روي قد در بزرگساالن ندارد

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 651651ييصفحهصفحه ،

�.یح استصح) د(گزینه 
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رغم افزایش صدك وزنی، صـدك  در ارزیابی منحنی رشد علی. کودکی با اختالل رشد به درمانگاه مراجعه کرده است-57

)98دوره خرداد میان(احتمال کدام اختالل ذیل وجود دارد؟ . دهدمیقدي وي کاهش نشان

بیماري مزمن ) دهیپوتیروئیدي ) جکمبود هورمون رشد ) بتغذیه ناکافی ) الف

در هیپوتیروئیدي نسـبت سـگمان فوقـانی بـه     . ، در حالی که رشد وزنی ادامه داردشودمیهیپوتیروئیدي منجر به اختالل رشد قدي 
.تر از سن تقویمی استو سن استخوانی کمتحتانی بیش از حد طبیعی است

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 651651صفحه يصفحه ي ،

�.استصحیح ) ج(گزینه 

صبح روز بعد بـه سـختی از خـواب بیـدار     . اشتهایی شده استاي به دنبال تب و سرماخوردگی دچار بیساله3کودك -58

هاي در بررسی. قرار دارد3کود الغر بوده و وزن و قد وي روي صدك. شودمیشده و دو ساعت بعد دچار یک نوبت تشنج 

کدام . هاي سرم و کلسیم و فسفر طبیعی هستندالکترولیت. شودمیزارش لیتر گگرم در دسیمیلی35انجام شده قند خون 

)98دوره خرداد میان(تر است؟تشخیص محتمل

سندرم بکویت ویدمن ) دهیپوگالیسمی کتوتیک ) جکمبود هورمون رشد ) بنارسایی آدرنال ) الف

.شودمیساله دیده 8ماهه تا 18هیپوگالیسمی کتوتیک ایدیوپاتیک، علت شایع هیپوگالیسمی زودرس است که معموالً در کودکان 
اختالل گلوکونئوژنز از آالنین . کنداین کودکان الغر و کوچک هستند و عالئم آن معموالً بعد از گرسنگی طوالنی مدت بروز پیدا می

ي مکرر بـا  در این افراد، پیشگیري از گرسنگی طوالنی مدت و تغذیه. و تشخیص آن با رد سایر علل استاز علل این بیماري است 
پذیر نباشد، بستري در بیمارستان جهت انفوزیون گلوکز و اگر تغذیه خوراکی امکانشودمیرژیم پر پروتئین و پر کربوهیدرات توصیه 

.شودمیبه طور خود به خود برطرف سالگی 8-7این اختالل معموالً تا . ضرورت دارد

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019نلسون اسنشیال ویرایش نلسون اسنشیال ویرایش 649649صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است)ج(گزینه 

در معاینه بالینی تیرگی رنـگ پوسـت   . گیري بستري شده استروزه با حال عمومی بد استفراغ و عدم وزن25نوزاد -59

)98دوره آذر میان(ترین تشخیص کدام است؟ محتمل. دارد8.5mg/dlو Na:121mg/dlآزمایشات اولیه . شودمیمشاهده 

hypertrophic pyloric stenosis) بSevere bacterial sepsis) الف
Congenital adrenal hyperplasia) دAcute Bacterial Meningitis) ج

) ولی نه لزوماً بالفاصله پـس از تولـد  (از تولد روز بعد7-5، شامل هیپوناترمی و هیپوکالمی معموالً CAHعالئم کلینیکی غالب در 
. از دیگر تظاهرات این بیمـاري هسـتند  ها استفراغ، دهیدراتاسیون، اسیدوز و در ادامه شوك به دلیل کمبود گلوکوکورتیکوئید. هستند

.شوندمیابهام تناسلی و هیپرپیگمانتاسیون اسکروتوم نیز در این بیماري دیده 

vvمبحث غدد، مبحث غدد20192019شیال ویرایش شیال ویرایش نلسون اسننلسون اسن675675صفحه يصفحه ي ،

�.صحیح است) د(گزینه 
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. اسـت ) درصد3صدك (متر سانتی138اي با شکایت کوتاه قدي به درمانگاه اورده شده استقد وي، ساله5/12دختر -60

کدام نوع کوتاه قدي . متر افزایش قد داشته استسانتی4وي طی شش ماه قبل . باشدمتر میسانتی173و 158قد والدین 

)99دستیاري مرداد (باشد؟ مطرح می

اندوکرین) دسندرومیک ) جسرشتی) بژنتیکی ) الف

که به شودمیمتر سانتی6متر است که براي محاسبه قد نهایی دختران این عدد منهاي سانتی165در این کیس میانگین قد والدین 
. شودمیکی رد متر است که به عدد نهایی مورد انتظار نرسیده بنابراین کوتاه قدي ژنتیسانتی138رسیم قد این کودك می159عدد 

متر افزایش قد داشته و با توجه به اینکه این رشد قدي در سن بلوغ رخ سانتی4ماه اخیر کودك 6همچنین در شرح حال آمده که در 
.رسد کوتاه قدي سرشتی مطرح باشدداده به نظر می

vv 653653فصل بیماري غدد صفحه فصل بیماري غدد صفحه

�.صحیح است)ب(گزینه 

کیلوگرم به علت پلی اوري، پلی دیپسی و کاهش سطح هوشیاري در اورژانس بستري شده 20اي با وزن ساله5دختر -61

:بررسی ازمایشگاهی بدین شرح است. است
Plt: 7.12   HCO3: 7 mEq/L , BS: 500 mg/dl  , BUN: 45 mg/dl  , Cr: 0.9 mg/dl

پس از بهبودي . ن وریدي قرار گرفته استلیتر سرم نرمال سالین و انسولیمیلی1900ساعت اول تحت درمان با 6وي در 

اقـدام  . سطح هوشیاري در ساعات اول درمان، دچار کاهش سطح هوشیاري، افزایش فشارخون و برادي کاردي شده اسـت 

)99دستیاري مرداد (مناسب کدام است؟ 

افزایش درصد قند سرم) بتجویز مانیتول وریدي ) الف
کربنات وریدي بیشروع) دقطع موقت انسولین وریدي) ج

باشد و از عالئم آن میDKAساعت بعد از درمان موفق 12تا 6بروز ادم مغزي به ویژه در فاصله زمانی DKAترین عارضه وخیم
.، افت هوشیاري، میدریاز فیکس، ادم پاپی و استفراغ اشاره کرد)مثل کیس همین سؤال(توان به بروز تریاد کوشینگ می

.استفراغ بیمار بهبود یابد اما پس از چند ساعت مجدداً بروز نماید باید به ادم مغزي شک کردDKAان درمان اگر در جری: نکته
:نمایند عبارتند ازمیDKAیی یک بیمار را مستعد ادم مغزي پس از درمان هاریسک فاکتور

1.BUN                     باالي سرم
2 .PCO2 پایین قبل از درمان
تداوم هیپوناترمی بعد از اصالح قند  .3
کربناتدرمان با بی. 4

.گرددیپرونتیالسیون و مانیتول و گاهی استفاده از تخلیه ساب دورال درمان میهاادم مغزي با

vv642642و و 641641غدد صفحه غدد صفحه هاي هاي فصل بیماريفصل بیماري

�.صحیح است)الف(گزینه 

درازمابشات صورت گرفته کلسیم و فسفر خون . گیردار میاي به علت تشنج بستري و مورد بررسی قرماهه18ختر د-62

)99شهریور (احتمال کدام بیماري بیشتر است؟. تر از حد طبیعی گزارش شده استپایین

یپوفسفاتمیک ارثیهاریکتز) بیپو پاراتیروئیدها)الف
یپو پاراتیروئیدهاپسودو) دDکمبود ویتامین) ج
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D(OH)25پاراتیروئیديهورمونفسفاتکلسیمبیماري

طبیعیپایینباالپایینهیپوپاراتیروئیدیسم اولیه
طبیعیباالباالپایینسودوهایپوپاراتیروئیدیسم

طبیعیDکمبود ویتامین 
)پایین(

پایینباالپایین

طبیعی)کمی باال(طبیعیپایینطبیعیریکتزهایپوفسفاتمیک فامیلی
طبیعیباالپایینباالهایپرپاراتیروئیدیسم

طبیعیپایینباالباالبی حرکتی

vv669669غدد غدد هاي هاي فصل بیماريفصل بیماري

�.صحیح است)ج(گزینه 

هـاي  در سطح بدن لکـه . ها و با شکایت بلوغ زودرس مراجعه کرده استاي به دنبال بزرگ شدن پستانساله5دختر -63

هاي کودك در استخوانpolystotic fibrous dysplasiaهاي انجام شده، ضایعات و در بررسی) cafe-au laitاي ـ شیر قهوه

)99میاندوره دي (ترین تشخیص کدام است؟محتمل. شودمیدیده 

Prader-will syndrome) بNeurofibromatosis) الف
McCune-Albright syndrome) دBeckwith-wiedemannn syndrome) ج

:-Cane - Albright Mcم سندرو
.تر استباشد و در دخترها شایعمیGnRHوابسته به غیر باشد که ترین علت بلوغ زودرس میشایع

:عالئم
)هاي شیرقهوهلکه(یپرپیگمانته هاهاي پوستیاستوتیک و ماکولگنادارك زودرس، اختالل استخوانی همراه با دیسپالزي فیبروي پلی

ممکـن اسـت   .شـود مـی اي اسـتروژن  گنادارك زودرس به علت افزایش عملکرد تخمدان و گاهی تشکیل کیست، سبب ترشح دوره
.آکرومگالی، هیپرتیروئیدیسم و هیپرآدرنالیسم رخ دهد

vv660660غدد صفحه غدد صفحه هاي هاي یماريیماريفصل بفصل ب

�.صحیح است)د(گزینه 

در معاینـه کـودك دهیدراتـه اسـت و     . انـد اورژانـس آورده دیپسـی بـه   اوري و پلیاي را با شکایت پلیساله6کودك -64

: نتایج آزمایشات بیمار به شرح زیر است. پنه داردتاکی
pH: 7.16
HCO3- : 11 mEq/lit
PCO2 = 19 mmHg
Blood sugar: 350 mg/dl
Urine Ketone: 3+

)99میاندوره دي (؟شودمینبیماري دیده ترین تشخیص، کدام یک از اختالالت الکترولیتی در اینبا توجه به محتمل

هیپرفسفاتمی ) دهیپرناترمی ) جهیپوناترمی ) بهیپوکالمی ) الف
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.در ابتدا به صورت پلی اوري، پلی دیپسی، تهوع و استفراغ است)DKA(هاي کتواسیدوز دیابتی عالئم و نشانه
شکم ممکن است در اثراستفراغ تندر شود یا در اثر ایلئوس پارالیتیک .شودتواند با شکم حاد اشتباه میدرد شکم تظاهر شایعی بوده و

.دچار دیستانسیون شود
.افتداتفاق می)رغم دهیداراتاسیون بالینیاوري علیپلی(دیورز اسموتیک 

وي بوي میوه استون تنفس بیمار حا.شودمیپنه و تنفس عمیق کوسمول اسیدوز متابولیک ایجاد شده و با جبران تنفسی باعث تاکی
.باشدمی

.که از دیس ارینتاسیون تا کوما متفاوت استشودمیبیمار دچار اختالل در وضعیت ذهنی 
.باشدمی1000تا بیش از 200هاي آزمایشگاهی هیپرگلیسمی با قندخون بیش از در بررسی

PH تواند باال، نرمال و یا پایین باشدسدیم خون می.باشدمی15کربنات سرم کمتر از بوده و بی7.25>شریانی.
توانـد  به علت دهیداراتاسیون مـی BUN.گیري شده نقش داشته باشندتواند در کاهش سدیم اندازهیپرگالیسمی میهاهیپرلیپیدمی و

.افزایش داشته باشد
.تواند شیفت به چپ در غیاب عفونت ایجاد کندوجود دارد و میDKAلکوسیتوز در 

ابنرمـالیتی شـدید در   ). ساعت بعد4-6ابتداي درمان و (گیري شود باید سطح کلسیم، فسفر و منیزیوم خون اندازهDKAدر بیماران 
.تواند عوارض جدي ایجاد کندیپوفسفاتمی، میهاها شایع است ولی در صورت بروز اختاللی مانندسطح خونی این الکترولیت

ده ادراري کـافی،  یابد، بنابراین باید بعد از برقراري بـرون ها شده و سطح آن کاهش میلبا تجویز انسولین و گلوکز، پتاسیم وارد سلو
.پتاسیم به مایعات وریدي افزوده شود

vv641641غدد صفحه غدد صفحه هاي هاي یماريیماريبب

�.صحیح است)د(گزینه 

در . سـت در معاینـه، تیروئیـد بـزرگ، نـرم و غیرحسـاس ا     . اي با بزرگی تیروئید مراجعه نموده اسـت ساله12دختر -65

در سابقه فامیلی، خواهر بیمـار، بیمـاري تیروئیـد مشـابه و دیابـت      . هاي تیروئید نرمال استآزمایشات به عمل آمده تست

)99کارورزي اسفند پیش(ترین تشخیص کدام است؟ محتمل. داردIملیتوس تیپ 

شیموتو هاتیروئیدیت) بگواتر آندمیک ) الف
گواتر ساده ) دهیپوتیروئیدي مادرزادي ) ج

و بیشترین میزان بروز شودمیدیده هاباشد که بیشتر در دخترمیشیموتو از شایع ترین علل گواتر در کودکان و نوجوانانهاتیرویدیت
یروییـد  یپرتهایپوتیروید یا حتی یوتایروید وهادر این بیماري گواتر منتشر سفت و غیرتندر است و بیمار میتواند. آن در نوجوانی است 

ایـن بیمـاري ماهیـت    . براي تشخیص این بیماري باید آنتی بادي آنتی پروکسیداز تیروییدي و انتی تیروگلوبولین برسی شـوند . باشد
.همراهی دارد... و ادیسون و 1اتوایمون دیگر مانند  دیابت تیپ هاي اتوایمیون داشته و با سایر بیماري

vv666666صفحهصفحهغددغددبیماريبیماريفصلفصل

�.صحیح است)ب(گزینه 

باشد؟ می) هورمون محرك گنادوتروپین(GnRhدر کدام یک از موارد زیر، بروز عالیم بلوغ، وابسته به ترشح -66
)99کارورزي اسفند پیش(

بلو زودرس ایدیوپاتیک ) بسندروم مک کون البرایت ) الف
کیست تخمدان ) دهپاتوبالستوما) ج
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بلوغ زودرس میگویند که به  دو نوع مرکزي هاسالگی در دختر9و قبل از هاسالگی در دختر8ز به تکامل صفات جنسی ثانوبه قبل ا
.شودمیاست تقسیم GnRHاست و محیطی که مستقل از GnRHکه وابسته به 

:از علل بلوغ زودرس مرکزي میتوان به موارد زیر اشاره کرد
بلوغ زودس ایدیوپاتیک·
سیستم اعصاب مرکزيهاي تومور·
یپرپالزي مادرزادي آدرنالهابلوغ زودرس حقیقی بعد از درمان تاخیري·

:از علل بلوغ زودرس محیطی نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد
سندروم مک کون آلبرایت·
داخل و خارج سیستم اعصاب مرکزي مانند هپاتوبالستومهاي تومور·
سندروم پوتز جگر·
بلوغ زودرس ایاتروژنیک·
ح کننده استروژن تخمدان و یا آدرنالترشهاي تومور·
تیروییدي اولیه.هیپ·
کارسینوم آدرنال و ادنوم ادرنال·
تخمدانهاي کیست·
هیپرپالزي مادرزادي آدرنال·
.کنندترشح میLHآدنوم هیپوفیز که هورمون ·

vv557557صفحهصفحهغددغددهاي هاي بیماريبیماريفصلفصل

�.صحیح است)ب(گزینه 
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