
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 هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیپزشکآموزشي 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 باشهمرهصرفا گرفتن نیارتبه 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
.برسونههدفت 
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

. یسسه طباهنگ باشؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛
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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

پروگنوزینیکانال پرسش و پاسخ بال
شما پاسـخ  یبه سواالت علمیبرتر آموزش پزشکیدبه همراه اساتیراخيکارورزیشو پیاريآزمون دستيهاینبرتر(
)دهندیم

@prognosisquestion_baalin



فهرست مطالب

9............................................................................................................................................................................................اورولوژييهااورژانس
23.................................................................................................................................................................يادراریاختصاصریغيهاعفونت

31............................................................................................................................................................................................یمقاربتيهايماریب
35..............................................................................................................................................................................پروستاتمیخخوشیبزرگ

42..................................................................................................................................................................................................پروستاتسرطان
45..................................................................................................................................................................................................يادراريهاسنگ
51...............................................................................................................................................يادراريهاسنگدريامداخلهيهادرمان

53....... ................................................................................................................................................................حالببهمثانهازادراررفالکس
59............................................................................................................................................................................اطفالدريادراريهاعفونت
61...... ................................................................................................................................................................................................هیکليتومورها

64.........................................................................................................................................زناندریتناسل-يادرارستمیسيهاستولیف
67.......................... ................................................................................................................................................................مثانهیسطحسرطان

70...................................................................................................................................................................................اورولوژيمارانیبیابیارز
72..........................................................................................................................................لگنچهبهحالباتصالمحلوهیکلاختالالت
75..........................................................................................................................................................................................................ضهیبسرطان

78...................................................................................................................................................................مرداندريناباروريولوژیزیپاتوف
81.............................................................................................................................................................................نعوظاختالليولوژیزیپاتوف

82................................................................................................................................................................................................................هیکلوندیپ
84....................................................................................................................................................................................................سمیدیپتورکیکر

87......................... ................................................................................................................................................................يانورزایيادرارشب
88............................................................................................................................................................................................................یعصبمثانه
90........................................................................................................................................................................................اورولوژيمباحثریسا





اورولوژيهاي اورژانس

)96دستیاري (باشد؟ ترین علت پریاپیسم در کودکان کدام یک از موارد زیر میشایع-1

لوسمی ) دعارضه دارویی ) جخونی داسی شکل کم) بدستکاري آلت ) الف

.علل پریاپیسم هستندترین استفاده از داروها به ویژه تزریق داخل کاورنوزال در بالغین و آنمی سلول داسی در کودکان از شایع
ارکشن مداوم دردناك بدون تحریک جنسی: تعریف پریاپیسم

: اتیولوژي
ترین علتشایع: ا ایدیوپاتیکاولیه ی. 1
.ترین علل هستنددر بالغین داروها به ویژه تزریق پاپاورین داخل جس م غاري و در کودکان آنمی سیکل سل شایع: ثانویه.2

�.گزینه ب صحیح است

در معاینـه  . ساعت قبل شاکی است8وي از درد اسکروتوم از حدود . اي به اورژانس مراجعه نموده استساله25جوان -2

. صورت طبیعی در اسکروتوم قرار یافتـه اسـت  صورت افقی بوده و بیضه سمت راست بهبیضه سمت چپ دردناك است و به

اقدام مـؤثر بـراي   . دهد و عالیم حیاتی نرمال استسخ نمیدر معاینه همچنین اسکروتوم سمت چپ به رفلکس کرماستر پا

)96میاندوره آبان (این بیمار کدام است؟  

درخواست رادیوایزوتوپ اسکن اسکرتوم و تحت نظر قرار دادن ) الف
نظر قرار دادن درخواست آزمایشات روتین و تحت) ب
بیوتیک و ضددرد و فالو کردن بیمار تجویز آنتی) ج
. اسکروتوم سمت چپ داردExplorationنیاز فوري به جراحی ) د

در صورت تشخیص باالو عرضی قرارگرفتن بیضه و ازبین رفتن رفلکس کرماستر از عالئم تورشن بیضه هستند و،درد شدید بیضه
حی اورژانسی اندیکاسـیون  در صورت موفقیت یا عدم موفقیت، جرا. بالینی نیازي به تصویربرداري نیست و دتورشن دستی الزم است

.دارد
.تب، سوزش ادرار و هماچوري به ضرر تشخیص تورشن هستند: نکته

اگر معاینات بالینی مشکوك بود یا عالئم خفیف . اگر عالئم تیپیک تورشن باشند نباید زمان را براي اقدامات رادیولوژیک از دست داد
.بود سونوگرافی داپلر انجام می دهیم

سی باي لترالارکیوپک: جراحی

�.گزینه د صحیح است

prognosisاورولوژي
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اسـکن  تـی در سـی . پهلوي راست و هماچوري واضح مراجعه کـرده اسـت  ) Blunt(اي با تروماي غیرنافذ ساله30آقاي -3

کنید؟ براي درمان کدام گزینه را توصیه می. عالیم حیاتی پایدار است. کپسولر کلیه راست داردشکم و لگن، هماتوم ساب

)96کرمان شهریور(

نظر گرفتن بیمار استراحت مطلق و تحت) باکسپلور جراحی کلیه ) الف
تعبیه استنت حالب راست ) دآنژیوگرافی و آنژیوآمبولیزاسیون کلیه ) ج

باید تا بهبود همـاچوري اسـتراحت   . انتظاري است4تا 1درمان در گرید . هماتوم ساب کپسوالر بدون السراسیون داریم1در گرید .
.پروفیالکتیک و کنترل مداوم عالئم حیاتی داشته باشدبیوتیکآنتیق، مطل

:جراحی و اکسپلورهاي اندیکاسیون
ناپایداري همودینامیک. 1
هماتوم گسترش یابنده یا نبض دار.2
)کلیه تکه تکه یا کنده شدن پدیکل(5آسیب گرید . 3
3تا 1گرید هاي پایدار در آسیبهماچوري. 4
4گرید هاي ادرار مداوم یا یورینوم در آسیبنشت . 5
غیر نرمالاي هتک کلیشIVPهماتوم غیر گسترش یابنده با . 6

�گزینه ب صحیح است

. تب و عالیـم ادراري نـدارد  . ساعت قبل مراجعه نموده است6با تهوع و استفراغ از RLQاي با درد حاد ساله14پسر  -4

اقدام بعـدي شـما   . باشدنیز نرمال میCBC. در معاینه حساسیت شکمی ندارد ولی اسکروتوم بیمار متورم و دردناك است

)96مشهد شهریور (کدام مورد زیر است؟

ها سونوگرافی بیضهانجام) باسکن شکم و لگن CTانجام ) الف
تجویز مسکن و پیگیري روزانه بیمار ) دها اکسپلوراسیون اورژانس بیضه) ج

6جراحی و دتورشن دستی در کمتـر از  ي هباید مداخل. وقتی شرح حال و تشخیص به نفع تورشن باشد، اقدامات اورژانس الزم است
.قبل از آن نیاز به تصویربرداري نیست. ساعت انجام شود

�.گزینه ج صحیح است

در معاینه آلت تناسلی . ساعت پیش به اورژانس مراجعه کرده است6اي با شکایت نعوظ طول کشیده از ساله27جوان -5

)96تهران اسفند (باشد؟نمیکدام یک از موارد زیر از علل احتمالی آن . باشدبوده و دردناك می) Rigid(کامالً سفت 

تزریق پاپاورین داخل کاورنوس ) بتنگی کانال نخاعی ) الف
لوکمی ) دهموفیلی ) ج

علل هماتولوژیک مانند آنمی سلول داسی، لوکمی، تاالسمی، علل نورولوژیک مانند اسپاینال شوك و علل دارویی بـه ویـژه تزریـق    
.هموفیلی جزو علل پریاپیسم نیست. داخل کاورنوزال در بالغین از علل احتمالی پریاپیسم هستند

�.گزینه ج صحیح است
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در . اي به دنبال تصادف با اتومبیـل دچـار شکسـتگی بسـته لگـن و همـاچوري گـروس شـده اسـت         ساله25مرد جوان -6

اقـدام درمـانی   . شـود سیستوگرافی انجام شده، اکستراوازیشن ماده حاجب از محل گردن مثانه به خارج صفاق مشاهده مـی 

)96تهران اسفند (ارجح کدام است؟ 

تعبیه سوند سوپراپوبیک جهت شستشوي مثانه ) بتعبیه سوند فولی و تراکشن آن ) الف
عمل جراحی و ترمیم مثانه ) دشستشوي سوند سه راه فولی و شستشوي مثانه ) ج

حضور ،ردن مثانهتوان صرفا با کاتتر ادراري درمان کرد، ولی در صورت درگیري گمیدر پارگی اکستراپریتونئال مثانه اکثر بیماران را
.قطعات استخوان در دیواره مثانه، و یا گیرافتادن دیواره مثانه مداخله جراحی ضروري است

.ستادرگیري اینتراپریتونئال اندیکاسیون جراحی 

�.گزینه د صحیح است

انجـام شـده،   CT Scanدچار آسیب کلیـه چـپ شـده اسـت کـه در      ) تصادف با ماشین(اي به علت تروما ساله25جوان -7

)96تبریز اسفند (کدام یک از موارد زیر در مورد این بیمار صادق است؟ . باشدنظر میفعالً بیمار تحت. تروماي درجه سه دارد

. کنترل انجام شودCT Scanهفته بعد باید 3ضمن تحت مراقبت بودن، ) الف
. شودکنترل انجام CT Scanماه بعد باید 3ضمن تحت مراقبت بودن، ) ب
. کنترل انجام شودIVPهفته بعد باید 2ضمن تحت مراقبت بودن، ) ج
. کنترل انجام شودIVPماه بعد باید 3ضمن تحت مراقبت بودن، ) د

IVPشود و سی تی اسکن روش استاندارد طالئـی بـراي ایـن    نمیدر حال حاضر در ارزیابی تروماي کلیه مطالعه انتخابی محسوب
.بیماران است

:پیگیري بیمار باید شامل موارد زیر باشد،ماه از آسیب عمده کلیوي3ف ظر
عملکرد گیري گیري سریال فشار خون، اندازهرادیولوژیک بر حسب ویژگی هر بیمار، اندازههاي معاینه فیزیکی، آزمایش ادرار، بررسی

ل بایـد شـامل پیگیـري از جهـت فشـار خـون       کلیه، لزوم پیگیري طوالنی مدت بر حسب بیمار به بیمار متفاوت اسـت ولـی حـداق   
اسـکن انتخـابی   CTتوجه کنید در کتاب اشاره شده مطالعه رادیولوژي ولی از طرفی ذکر شده در تروماي کلیـه،  . رنوواسکوالر باشد

.است

�.گزینه ب صحیح است

ولی گذاشته شد کـه همـاچوري   پس از ارزیابی اولیه، براي بیمار ف. آقاي جوانی متعاقب تصادف به بیمارستان اعزام شد-8

اسکن تیدر سی. هاي تحتانی سمت راست مشهود استدر گرافی قفسه سینه شکستگی دنده. استstableبیمار . واضع دارد

) گریـد (درجـه  . شـود متر بدون خروج ماده حاجب دیـده مـی  سانتی2به عمل آمده پارگی کورتکس کلیه راست به اندازه 

)96شیراز اسفند (آسیب کلیوي چند است؟ 

4گرید ) د3گرید ) ج2گرید ) ب1گرید ) الف

2در گریـد  . باشـد میآسیب کلیه3بدون خروج ماده حاجب از سیستم در تعریف گرید مترسانتی1پارگی کورتکس با عمق بیش از 
پارانشـیم  1در گرید . شودمیبوده و با هماتوم غیر گسترش یابنده پري نفریک مشخص مترسانتی1پارگی کورتکس کلیه کمتر از 

.شودمیکلیه آسیب ندیده ولی هماتوم زیرکپسولی دیده 

�.گزینه ج صحیح است



اورولوژيپروگنوز  12

در آزمـایش ادرار  . اسـت stableعالئم حیـاتی  . متري دچار تروما شده است5ساله به دنبال سقوط از ارتفاع 24آقایی -9

RBC=6-7 وWBC=0-196مشهد اسفند (کدام روش تصویر برداري ارجح است؟ . است(

انجام اروگرافی ترشحی ) بها و مثانه سونوگرافی کلیه) الف
اسکن شکم و لگن با کنتراست CT) دنیازي به انجام تصویربرداري نیست ) ج

اسکن شکم و CTبهترین روش تصوربرداري .در بررسی سیستم ادرراي گردیده استIVPدر تروما امروزه سی تی اسکن جایگزین 
هرگونه همـاچوري گـراس،   : اسکن در تروماي کلیه و مجاري ادراري عبارت است ازCTهاي اندیکاسیون. لگن با ماده حاجب است

باشد، همراه با شوك باشد، همراه با تروماي ماژور هاي در اطفال باشد، همراه با سایر آسیبکهدرصورتیهماچوري میکروسکوپیک 
decelerationکیس مورد سوال تروماي . باشد یا همراه با تروماي نافذ به پشت باشدdecelerationدارد.

�.گزینه د صحیح است

سـاعت  صبح از خواب بیدار شده است و در 5روز قبل، با نعوظ ساعت 2ساله با سابقه تروماي بالنت پرینه 43آقاي -10

در معاینـه نعـوظ کامـل و بـدون درد دارد و سـایر      . نمایندشدن نعوظ به اورژانس مراجعه میدلیل عدم برطرفظهر به12

)96اهواز اسفند (بهترین اقدام درمانی براي این فرد کدام است؟. معاینات در حد نرمال است

کوپورا تزریق فنیل افرین داخل) بآسپیراسیون و شستشوي کاورنوزال ) الف
نظر قرار دادن بیمار تحت) دتجویز خون و اصالح آنمی ) ج

درمان پریاپیسم غیر اسکمیک در قدم اول تحت نظر گرفتن با کمپرس یخ و پانسمان فشاري و در صورت عدم بهبود ارتروگرافی و 
سیون و شستشو و تزریق فنیل افرین فقط در توجه کنید که آسپیرا. آمبولیزاسیون انتخابی و در قدم اخر بستن شریان با جراحی است

.شودمیموارد پریاپیسم ایسکمیک استفاده 

�.گزینه د صحیح است

در . ساله به دنبال تصادف دوچرخه با ماشین در کنار جاده دچـار ضـربه شـدید بـه فالنـک چـپ شـده اسـت        15پسر -11

اسکن با کنتراست پارگی محل اتصال کورتکس به مـدوال بـا گسـترش بـه     تیدر سی. آزمایش ادرار هماچوري مشاهده شد

)96اسفند زنجان (درجه آسیب چند است؟ . کننده رویت گردیدداخل سیستم جمع

4درجه ) د5درجه ) ج1درجه ) ب2درجه ) الف

) بغیر از جداشدن پدیکل کلیه(پارگی که از محل اتصال کورتکس به مدوال بداخل سیستم جمع کننده گسترش یابد یا آسیب عروقی 
.شوندمیمحسوب4جزو آسیب کلیوي درجه

.اکستراوازیشن داریم4در آسیب درجه 

�.استگزینه د صحیح 

هاي اطراف ساله، رتروگرید یورتروگرافی انجام شده خروج ماده حاجب به بافت19دنبال شکستگی لگن در جوانی به-12

)97دستیاري اردیبهشت (اقدام بعدي کدام است؟ . دهدرا نشان می

مجراي خلفی MRI) دسیستوسکوپی ) جسوند سوپراپوبیک ) بتعبیه سوند فولی ) الف
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آزمایشگاهی و هاي قدم بعدي شامل اخذ شرح حال کامل و معاینه بالینی و انجام تست. اولیه در آسیب مجرا احیاي بیمار استاقدام 
شکستگی لگنی یا تروماي خارجی آلت و پرینه، احتمال تروماي مجـرا را  . استها رادیولوژیک مناسب جهت تشخیص تمامی آسیب

مجرا، خون در ورودي واژن، هماچوري، درد هنگام ادرار کردن یا عدم توانایی ادرار کردن درصورت وجود خون در نوك. کندمیمطرح
یا عبور وسایل از از تعبیه سوند وRUGانجام شود و باید تا انجام ) RUG(رتروگرید یورتروگرافی و هماتوم یا تورم در پرینه؛ ابتدا باید

حاجب در رتروگرید یورتروگرافی باید به صورت سوپراپوبیک اقدام به نصب صورت وجود هرگونه نشت مادهدر. مجرا خودداري کرد
.اورتروگرافی رتروگراد استاندارد طالیی ارزیابی آسیب مجرا است.سوند کرد

�.گزینه ب صحیح است

ش ساله با درد حاد بیضه چپ به اورژانس مراجعه کرده است و با تشخیص تورشن بیضه تحت رفع پیچ18بیمار پسر -13

اقدام بعدي چیست؟ . صورت کامل بهبود یافته استدرحال حاضر درد به. قرار گرفته است) Manual detorsion(دستی 
)97دستیاري اردیبهشت (

به صورت اورژانسی براي ارکیوپکسی دوطرفه اورولوژيارجاع به متخصص ) الف
به صورت اورژانسی براي ارکیوپکسی چپ اورولوژيارجاع به متخصص ) ب
انجام ارکیوپکسی دوطرفه به صورت الکتیو ) ج
پیگیري بیمار از نظر عود نورشن ) د

.ورشن بیضه همیشه بعد از دتورت کردن در صورت موفق بودن یا نبودن، ارکیوپکسی دوطرفه اورژانسی ضروري استتدر 

�. گزینه الف صحیح است

به علت شوك و ناپایداري . ه علت تصادف دچار ضایعات متعدد و دفع خون واضح در ادرار شده استساله ب45آقاي -14

ترین روش جهت بررسی آسیب دستگاه ادراري کدام است؟ مناسب. ینامیک نیازمند جراحی فوري استدهمو
)97دستیاري اردیبهشت (

اسکن شکم ولگن با تزریق ماده حاجب وریدي تیسی) باي با دوز دو برابر در اتاق عمل کلیشهتکIVP) الف
شکم و لگن با تزریق MRI) دسونوگرافی کلیه و مجاري ادراري ) ج

هنگامی که به آسیب کلیوي مشـکوك  . گرددمیاندام سیستم ادراري تناسلی وشکمی است که در تروما دچار آسیبترین کلیه شایع
روش اسـتاندارد طالیـی بـراي ارزیـابی     . باشدمیتزریق ماده حاجب یا الپاراتومی ضروريباشیم، بررسی بیشتر با سی تی اسکن با 

اما در بیماران ناپایداري که بـه سـرعت تحـت عمـل جراحـی قـرار      . باشدمیرادیولوژیک بیماران دچار تروماي کلیه سی تی اسکن
در کـه درصـورتی البتـه  . قرار گیرنـد اي هتک کلیشIVPگیرند و فرصت اخذ سی تی اسکن وجود ندارد، در اتاق عمل باید تحت می

.هم نبوده و اکسپلور کلیه الزم استاي هتک کلیشIVPهماتوم در حال گسترش یا نبض دار یافت شود، نیاز به جراحی چنین افرادي

�.گزینه الف صحیح است

اعت بـه اورژانـس مراجعـه نمـوده     ساله با درد ناگهانی بیضه چپ که از نیمه شب شروع شده، پس از یک س20آقاي -15

پزشک اورژانس اقدام به رفـع  . در معاینه بیضه چپ باالتر از بیضه راست قرار گرفته و رفلکس کرماستر وجود ندارد. است

اقدام مناسب بعدي کدام است؟ . یابدکند و ناگهان درد و تمام عالئم بیمار بهبود میپیچش دستی بیضه به سمت خارج می
)97فند دستیاري اس(

پیگیري بیمار و در صورت عود ارکیوپکسی دوطرفه ) بانجام ارکیوپکسی دوطرفه اورژانس ) الف
گیري براساس آن انجام سونوگرافی داپلر و تصمیم) دارکیوپکسی دوطرفه بطور الکتیو ) ج
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.وطرفه فوري ضروري استدر تورشن بیضه همیشه بعد از دتورت کردن، چه موفقیت آمیز باشد، چه نباشد، ارکیوپکسی د

�.گزینه الف صحیح است

بیمار سابقه ضربه لگد به ناحیـه  . علت ارکشن طوالنی و بدون درد به اورژانس مراجعه نموده استاي بهساله30آقاي -16

)97دستیاري اسفند (اولین اقدام مناسب کدام است؟  . باشددر معاینه آلت نیمه سفت می. کندپرینه را ذکر می

کمپرس یخ و اعمال فشار به پرینه ) بآسپیراسیون و شستشوي کورپوس کاورنوز با نرمال سالین ) الف
عمل جراحی باز ) دایجاد شانت کورپوس کاورنوز به اسپونژیوزوم ) ج

است و باید بـه  Low Flowدر سونوگرافی داپلر . نوع ایسکمیک درد زیادي دارد. پریاپیسم دو نوع ایسکمیک و غیر ایسکمیک دارد
نوع غیر ایسکمیک بدون .گردد و فرد دیگر قادر به نزدیکی نخواهد بودمیطور اورژانسی منیج شود چون منجر به سندرم کمپارتمان

سـکمیک  یدرمان پریاپیسم غیـر ا .باشدمیغیر اورژانسی است و به علت تروما به آلت. استHigh Flowدر سونوگرافی . درد است
.شودمیفشار به پرینه و پانسمان فشاري است و اگر به این کار جواب ندهد آنژیوآمبولیزاسیون انجام کمپرس یخ و 

�.گزینه ب صحیح است

وي ناپایـداري همودینامیـک و معاینـه    . ساله، به علت تصادف و مولتیپل تروما به اورژانس آورده شده است35آقاي -17

حـین عمـل همـاتوم وسـیع در ناحیـه      . شـود مـی نتقـل و پـارگی کبـد تـرمیم     شکمی مشکوك داشته که فوراً به اتاق عمل م

ها کدام گزینه است؟ بهترین اقدام براي ارزیابی وضعیت کلیه. شودمیرتروپریتوئن سمت راست مشاهده 
)97دستیاري اسفند (

اسکن شکم تیانجام اورژانسی سی) بن براي ارزیابی کلیه ئاکسپلور ناحیه رتروپریتو) الف
روز پس از عمل 3اسکن در بخش تیانجام سی) داي در اتاق عمل تک  کلیشهIVP) ج

در بیماران با حال عمومی ناپایدار که باید به سرعت به اتاق عمل برده شوند و فرصت انجام  سی تی اسکن ندارند باید حـین عمـل   
اگر حین جراحی هماتوم بیمار در حال . شودمییشه گفته تک کلIVPدقیقه پس از تزریق گرفته شود که به آن IVP10یک کلیشه 

.گسترش یا ضرباندار باشد، اکسپلور کلیه باید انجام شود

�.گزینه ج صحیح است

: جزبهدر ارزیابی بیماران دچار تروماي شکم و فالنک تمامی موارد زیر با احتمال باالي تروماي کلیه همراه است، -18
)97میاندوره اردیبهشت (

هماتوم و کبودي پهلو و پشت روي محل کلیه ) بS1و مهره L5ر آسیب مهره لومبا) الف
تمامی تروماهاي ناشی از شلیک گلوله ) دتروماي بدنبال کاهش سرعت ناگهانی ) ج

ـ ) سقوط، تصادف با سرعت باال(کاهش سرعت ناگهانی: تواند احتمال آسیب کلیوي را مطرح کند شاملمیشواهدي که ا ضـربه  و ی
هماچوري، درد فالنک، اکیموز در : زیر در معاینه فیزیکی شاملهاي مستقیم به فالنک، تمامی تروماهاي ناشی از شلیک گلوله و یافته

محـل  .توانند داللت بـر آسـیب کلیـوي داشـته باشـند     میفالنک، شکستگی دنده ها، اتساع شکمی، توده شکمی، تندرنس شکمی
.قرار داردL3تا T10آناتومیک کلیه در فاصله 

�.گزینه الف صحیح است
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)97میاندوره تیر (است؟ نادرستکدام مورد -19

. قرار بیضه در تورشن آپاندیکس بیضه و آپاندیس اپیدیدم طبیعی است) الف
. به نفع تورشن آپاندیکس اپیدیدم استBlue Dot Signعالمت ) ب
. استConservativeدرمان تورشن آپاندیکس بیضه ) ج
.کندسونوگرافی داپلر رنگی به تشخیص تورشن کمک می) د

فقط در (در این مورد عالئم تورشن وجود دارد ولی تورشن بیضه رخ نداده است پس قرار بیضه طبیعی است:پیچش اپندیکس بیضه
.شودمیدر محل اپندیکس دیده blue dot signدر این مورد .)تورشن بیضه قرار بیضه غیر طبیعی و به صورت باالتر و عرضی است

.میباشدNSAIDسونوگرافی داپلر بیضه در این حالت نرمال است و درمان آن محافظه کارانه با تجویز 
.اکسپلور جراحی در صورت تشخیص مشکوك یا درد پایدار ضروري است

�.گزینه ب صحیح است

صـبح در هنگـام   5سـاعت  . خواب بیدار شده اسـت شب با درد شدید بیضه راست از11اي ساعت ساله12پسر بچه -20

بیمار اجازه معاینه . پذیرش در اورژانس بیمارستان درد شدید همچنان ادامه دارد و بیضه راست داراي تورم و سرخی است

ت؟ در مورد این بیمار بهترین اقدام کدام اس. بار هم استفراغ کرده استدار نیست و یکدهد و تبدقیق به دلیل درد نمی

)97میاندوره دي (

درخواست سونوگرافی کالر داپلر اسکروتال ) بدرخواست سونوگرافی عادي بیضه ) الف
اکسپلور اورژانس اسکروتوم ) داي اسکلروتال درخواست اسکن هسته) ج

قـدرت بـاروري  مداخله زودرس جراحی با رفع پیچش باعث حفظ. ساعت است6زمان طالیی براي اکسپلور وحفظ بیضه در تورشن 
کهزمانیتوجه کنید . کنند ضروري استمیساعت از شروع عالئم مراجعه24و در تمامی بیماران با پیچش بیضه که ظرف شودمی

تورشن بیضه است در قدم اول دتورشن دستی انجام میدهیم و در صورت موفق بودن یا نبـودن، جراحـی   کننده عالئم بالینی مطرح
.دوطرفه اندیکاسیون دارداورژانسی اورکیوپکسی

�.گزینه د صحیح است

. کنـد دلیل درد ناگهانی و شدید بیضه چپ از سه ساعت قبل به همراه تهوع و استفراغ مراجعه میساله به10پسر بچه -21

)97ور کشوري شهری(اقدام مناسب کدام است؟ . باشددر معاینه بیضه چپ باالتر از نرمال، تندر و بدون رفلکس کرماستر می

ها سونوگرافی داپلر رنگی از بیضه) بU/C, U/A, CBC, Cr, Bunانجام ) الف
انجام عمل جراحی ) دها اسکن رادیو ایزوتوپ بیضه) ج

است اي هفقدان رفلکس کرماستر روش ساد. تا اپیدیدیمیتشودمیموقعیت قرارگیري غیر طبیعی بیضه بیشتر در پیچش بیضه رؤیت
رفـع  . شـود میتب اغلب در اپیدیدیمیت رؤیت. درصد ویژگی به همراه دارد66درصد حساسیت و 100یچش بیضه که در تشخیص پ

بودن رفع پیچش نیاز بـه جراحـی فـوري دارد و بایـد ارکیوپکسـی      آمیز پس از موفقیت. شودمیحسی انجامبیپیچش دستی بدون
مداخله زودرس جراحی با رفع پیچش . ساعت است6فظ بیضه در تورشن زمان طالیی براي اکسپلور وح. دوطرفه اورژانسی انجام شود

کنند ضـروري  میساعت از شروع عالئم مراجعه24و در تمامی بیماران با پیچش بیضه که ظرف شودمیباعث حفظ قدرت باروري
.است

�.گزینه د صحیح است
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)97مازندران شهریور (: جزبههمه موارد ذیل در مورد درد حاد اسکروتوم درست است، -22

. ن بیضه و آپاندیس آن استشبیشترین علت درد حاد اسکروتوم تور) الف
. تر از پیچش بیضه استمحدوده سنی پیچش آپاندیس بیضه وسیع) ب
. براي برطرف نمودن پیچش بیضه باید بیضه را به سمت داخل چرخاند) ج
. باشدکنند ضروري میساعت از شروع عالیم مراجعه می24ظرف مداخله جراحی در تمامی بیماران با پیچش بیضه که) د

زمان رویداد ترین شایع. شودمیاست که بیشتر از همه توسط تورشن بیضه و آپاندیس آن ایجاداورولوژيدرد حاد اسکروتوم اورژانس 
رفع پیچش دسـتی  .ضه وسیع تر استمحدوده سنی پیچش آپاندیس بیکهدرحالیپیچش بیضه در زمان نوزادي و حوالی بلوغ است 

بودن رفع پیچش نیاز به جراحی فوري آمیز پس از موفقیت. و در آن باید بیضه را به سمت خارج چرخاندشودمیحسی انجامبیبدون
ـ . سـاعت اسـت  6زمان طالیی براي اکسپلور وحفظ بیضـه در تورشـن   . دارد و باید ارکیوپکسی دوطرفه اورژانسی انجام شود ه مداخل

سـاعت از شـروع   24و در تمامی بیماران با پیچش بیضه که ظرف شودمیزودرس جراحی با رفع پیچش باعث حفظ قدرت باروري
.کنند ضروري استمیعالئم مراجعه

�. گزینه ج صحیح است

در معاینه بالینی اسکروتوم راست حساس . ساله به علت درد اسکروتوم راست از روز قبل مراجعه کرده است10پسر -23

در قسمت فوقانی بیضه . رفلکس کرماستر برقرار است. خورندبیضه و اپیدیدیم با قرار و قوام نسبتاً نرمال به دست می. است

هاي سونوگرافی داپلر در صورتی که یافته. شودمیمتر مشاهده میلی8تقریبی راست از وراي بیضه نقطه کبود رنگ به قطر 

)97تبریز شهریور (عروق بیضه با معاینه بالینی مطابقت داشته باشد، اقدام صحیح درمانی براي وي کدام است؟ 

اکسپلوراسیون و برداشتن آپاندیس بیضه ) ببیوتیک تراپی آنتی) الف
اکسپلوراسیون جراحی و جا انداختن بیضه ) دNSAIDاستراحت و ) ج

در حدود blue dot signعالمت . در تورشن آپاندیس بیضه قرار بیضه نرمال است و تندرنس بیشتر در پل فوقانی اپیدیدیم وجود دارد
موارد تورشن آپانـدیس  در اکثر. در این حالت رفلکس کرماستر نیز نرمال است. درصد از موارد تورشن آپاندیس بیضه وجود دارد20

.و استراحت براي درمان کافی استNSAIDبیضه استفاده از 

�.گزینه ج صحیح است

)97شیراز شهریور (ندارد؟ در کدام یک از بیماران تروماي کلیوي اندیکاسیون تصویربرداري -24

12ي دندهبیماري با تروماي نافذ به ناحیه پشت زیر ) ببیمار بالغ با هماچوري گراس ) الف
سقوط از بلندي ) دبیمار بالغ با میکروهماچوري ) ج

بیمارانی که پس از تروماي بالنت هماچوري میکروسکوپی داشته و عالئم شوك ندارند، احتمال بسیار پایینی از آسیب قابل توجه کلیه 
هاي همراه شوك یا همراهی با سایر آسیبهماچوري گراس، هماچوري میکروسکوپی به: تصویربرداري شاملهاي اندیکاسیون. دارند

decelerationدر رفرنس جدید مشخص نیست منظور این است که هر آسـیب  . ماژور، تروماي نافذ به پشت با هر میزان هماچوري
مورد اسکن شکم با شک به آسیب کلیوي دارد یا اینکه باید هماچوري میکروسکوپیک نیز داشته باشد ولی در این سوالCTنیاز به 

.اول را تایید کرده است

�.گزینه ج صحیح است
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)97اهواز شهریور (درصد حساسیت دارد؟ 100هاي زیر در معاینه بالینی در تشخیص تورشن بیضه کدام یک از یافته-25

فقدان رفلکس کریماستریک ) بموقعیت قرارگیري غیرطبیعی بیضه ) الف
افزایش درد با باال آوردن بیضه ) دblue dot sign) ج

.درصد ویژگی به همراه دارد66درصد حساسیت و 100است که در تشخیص پیچش بیضه اي هفقدان رفلکس کرماستر روش ساد
:تشخیص تورشنهاي سایر روش

.تغییر موفعیت بیضه بیشتر در تورشن دیده می شود. 1
تب بیشتر در اپی دیدیمیت. 2
در تورشن اپاندیس بیضه نقطه آبی بیشتر . 3
رفع درد در باال بردن بیضه به نفع اپی دیدیمیت. 4
تشدید درد در باال بردن بیضه به نفع تورشن بیضه. 5
.تورشن را رد نمی کند ولی به ضرر آن استU/Aمختل بودن . 6
.درصد دارد100تا 60درصد و حساسیت 100سونوگرافی کالر داپلر اختصاصیت . 7

�.صحیح استگزینه ب 

اي به علت سقوط از ارتفاع بر روي جسم تیز با پـارگی پوسـت ژنیتالیـا همـراه بـا نکـروز بـه اورژانـس         ساله10پسر -26

سـال قبـل در هنگـام ورود بـه     4در شرح حال آخرین واکسیناسیون بیمـار  . استstableعالئم حیاتی . مراجعه کرده است

)97اهواز شهریور (زاز اقدام صحیح براي ایشان کدام است؟  عالوه بر تجویز واکسن ک. مدرسه بوده است

کارانه کردن بیمار جهت دبریدمان محافظهواحد ایمنوگلوبولین کزاز و آماده250تجویز ) الف
کارانه کردن بیمار جهت دبریدمان محافظهواحد ایمنوگلوبولین کزاز و آماده250عدم نیاز به ) ب
هاي نکروز کردن بیمار جهت دبریدمان وسیع بافتواحد ایمنوگلوبولین کزاز و آماده250تجویز ) ج
هاي نکروز کردن بیمار جهت دبریدمان وسیع بافتواحد ایمنوگلوبولین کزاز و آماده250عدم نیاز به ) د

سـال گذشـته   5آخرین ایمونیزاسیون بیمار بـیش از  در هر تروماي نافذ، واکسیناسیون بر علیه کزاز اجباري است و در صورتی که از 
در مـوارد شـدید   . تجـویز شـود  ) ین کزازلووبواحد ایمونوگل250( و پاسیو) توکسوئید کزاز به عنوان بوستر(باشد، باید به صورت فعال

.شودمینکروتیک توصیههاي تروماي نافذ، مداخله جراحی و دبریمان محافظه کارانه بافت

�.استگزینه ب صحیح

در صورت وجود کدام یک از مـوارد زیـر   . مراجعه نموده است) ساعت4بیش از (ساله با نعوظ طول کشیده 35آقاي -27

)97زنجان شهریور (باشد؟ مطرح میکمتريتشخیص پریاپیسم ایسکمیک جهت بیمار با احتمال 

اختالل در گازهاي خون کاورنوزال ) بدرد در آلت ) الف
تروماي پرینه ) دسفتی کامل کوریوس کاورنوزال ) ج

طوربهاست و باید Low Flowدر سونوگرافی داپلر . نوع ایسکمیک درد زیادي دارد. پریاپیسم دو نوع ایسکمیک و غیر ایسکمیک دارد
نوع غیر ایسکمیک بدون درد .گردد و فرد دیگر قادر به نزدیکی نخواهد بودمیاورژانسی منیج شود چون منجر به سندرم کمپارتمان

غیر اورژانسی است و به علت تروما به . استHigh Flowدر سونوگرافی .در پریاپیسم غیر ایسکمیک سفتی آلت کامل نیست. است
درمان پریاپیسم غیر ایسکمیک کمپرس یخ و فشار به پرینه و پانسمان فشاري است و اگر به ایـن کـار جـواب ندهـد     .باشدآلت می

.شودمبولیزاسیون انجام میآنژیوآ

�.گزینه د صحیح است
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در آزمـایش  . استStableدر معاینه بیمار . ساله به دنبال نزاع، دچار تروماي ناحیه تحتانی شکم شده است40آقاي -28

مجراي ادرار نرمال . شودمیدر سیستوگرافی انجام شده خروج ماده حاجب به لگن مشاهده . ادرار خون مشاهده شده است

)97زنجان شهریور (چه اقدامی براي بیمار ضرورت دارد؟ . است

عمل جراحی اورژانسی و ترمیم مثانه ) بتعبیه سوند سوپراپوبیک ) الف
. درمان خاصی نیاز نیست) دتعبیه سوند فولی از طریق مجرا ) ج

در ترومـاي بالنـت بـه مثانـه و در صـورت پـارگی       . رتروگراد استروش استاندارد تشخیص در بررسی تروماي مثانه سیستوگرافی 
حضور ،مداخله جراحی در صورت درگیري گردن مثانه. توان صرفا با کاتتر ادراري درمان کردمیاکستراپریتونئال مثانه، اکثر بیماران را

ورت پارگی اینتراپریتونئال به دنبال تروماي بالنت ولی در ص. قطعات استخوان در دیواره مثانه و یا گیر افتادن دیواره مثانه الزم است
.سوراخ شدگی مثانه به دنبال تروماي نافذ باید با جراحی و ترمیم اورژانس درمان شود. باید همواره با جراحی درمان شود

�.گزینه ج صحیح است

)97کرمانشاه شهریور (باشد؟میدر شرح حال بیمار مبتال به پریاپیسم کدام مورد زیر به نفع پریاپیسم غیرایسکمیک-29

سابقه تروماي پرینه ) دسل سابقه آنمی سیکل) جسابقه تزریق داخل کاورنوزا ) بدرد آلت تناسلی ) الف

طوربهاست و باید Low Flowدر سونوگرافی داپلر . نوع ایسکمیک درد زیادي دارد. پریاپیسم دو نوع ایسکمیک و غیر ایسکمیک دارد
تزریق داخل کاورنوزا معموال . گردد و فرد دیگر قادر به نزدیکی نخواهد بودمیاورژانسی منیج شود چون منجر به سندرم کمپارتمان

غیر اورژانسی است و به . استHigh Flowدر سونوگرافی . نوع غیر ایسکمیک بدون درد است.با پریاپیسم ایسکمیک همراهی دارد
سکمیک کمپرس یخ و فشار به پرینه و پانسمان فشاري است و اگر بـه ایـن کـار    یدرمان پریاپیسم غیر ا.شدبامیعلت تروما به آلت

.شودمیجواب ندهد آنژیوآمبولیزاسیون انجام 

�.گزینه د صحیح است

)98اد میاندوره خرد(باشد؟ در شرح حال بیمار مبتال به پریاپیسم کدام مورد زیر به نفع پریاپیسم غیرایسکمیک می-30

سابقه تزریق داخل کاورنوزا ) بدرد آلت تناسلی ) الف
سابقه تروماي پرینه ) دسابقه آنمی سیکل سل ) ج

طوربهاست و باید Low Flowدر سونوگرافی داپلر . نوع ایسکمیک درد زیادي دارد. پریاپیسم دو نوع ایسکمیک و غیر ایسکمیک دارد
نوع غیر ایسکمیک بدون درد .گردد و فرد دیگر قادر به نزدیکی نخواهد بودمیاورژانسی منیج شود چون منجر به سندرم کمپارتمان

سـکمیک  یدرمـان پریاپیسـم غیـر ا   .باشـد مـی غیر اورژانسی است و به علت تروما به آلت. استHigh Flowدر سونوگرافی . است
.شودمینسمان فشاري است و اگر به این کار جواب ندهد آنژیوآمبولیزاسیون انجام پاکمپرس یخ و فشار به پرینه و

�.گزینه د صحیح است

سـابقه  . ساعت گذشته به اورژانس مراجعه کرده اسـت 6اي با شکایت درد ناگهانی بیضه چپ از حدود ساله19جوان -31

درحال حاضر بیضه چپ باالتر و بـه  . هبود یافته استکند که بدون درمان خاصی بروز گذشته ذکر می10درد مشابه حدود 

پوست اسـکروتوم  . رفلکس کرماستریک چپ از بین رفته و تندرنس شدید بیضه چپ دارد. حالت عرضی قرار گرفته است

)98مازندران شهریور (ترین اقدام کدام است؟ مناسب. اریتم دارد

بیوتیکآنتیتجویز ) بگرافی سنتی) الف
ها سونوگرافی کالر داپلر از بیضه) داکسپلوراسیون اورژانس اسکروتوم ) ج
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در بیماران دچار اپیدیدیمیت حاد، اپیدیدیم در لمس حساس اسـت  . کنندمیپیچش بیضه  بیماران غالبا با درد حاد اسکروتوم مراجعه
. تا اپیدیـدیمیت شودمیر پیچش بیضه رؤیتموقعیت قرارگیري غیر طبیعی بیضه بیشتر د. بیضه حساس است،ولی در پیچش بیضه

تب . درصد ویژگی به همراه دارد66درصد حساسیت و 100است که در تشخیص پیچش بیضه اي هفقدان رفلکس کرماستر روش ساد
چش بودن یا نبودن رفع پیآمیز پس از موفقیت. شودمیحسی انجامبیرفع پیچش دستی بدون. شودمیاغلب در اپیدیدیمیت رؤیت

.نیاز به جراحی فوري دارد و باید ارکیوپکسی دوطرفه اورژانسی انجام شود

�.گزینه ج صحیح است

دنبال تروماي لگن ناشی از تصادف با وسیله نقلیه موتوري قـادر بـه ادرار کـردن نیسـت در     ساله به40در بیمار آقاي -32

کدام اقدام زیر را . باشدشکم نرم و فاقد تندرنس می. هاي روده مشهود استسیستوگرافی نشت ماده حاجب به اطراف لوپ

)98کرمانشاه شهریور (کنید؟ پیشنهاد می

تعبیه سیستوستومی بسته ) بروز 14تعبیه سوند فولی به مدت ) الف
روز 7تعبیه سوند فولی به مدت ) دجراحی و ترمیم پارگی مثانه ) ج

توان با کاتتر ادراري درمان میاکثر بیماران را. استRUGماي مثانه سیستوگرافی رتروگراد یا وروش استاندارد تشخیص در بررسی تر
با این وجود مداخله جراحی در صورت درگیري گردن مثانه، حضـور  . ور نشت وسیع اکستراپریتونئال و یا اسکروتالحتی در حض. کرد

پارگی اینترا پریتونئال به دنبال تروماي بالنت باید همواره با . قطعات استخوان در دیواره مثانه و یا گیر افتادن دیواره مثانه الزم است
باالیی همراه ومیرمرگهمراه با هاي نوع آسیب با نیروي فراوانی همراه است و به علت شدت آسیبچرا که این. جراحی درمان شود

.است

�.گزینه ج صحیح است

شکم و لگن CTساله به علت تصادف با اتومبیل و وجود هماچوري میکروسکوپیک و افت فشار خون تحت 43آقاي -33

متـر  میلـی 7اسکن هر دو کلیه داراي پارگی در سطح کـورتکس بـا عمـق    CTبا کنتراست وریدي قرار گرفته است که در 

)98اهواز شهریور (درجه آسیب وارده کدام درجه است؟  . باشدمی

چهار ) دسه ) جدو ) بیک ) الف

:اسکن براي تروماCTدرجه بندي آسیب کلیوي در 
هماتوم ساب کپسولر بدون آسیب پارانشیم کلیه: درجه یک·
مترسانتی1هماتوم پري نفریک با پارگی قشر کلیه کمتر از : دودرجه·
مترسانتی1هماتوم پري نفریک با پارگی قشر کلیه بیش از : درجه سه·
یا آسیب عروقی محدود کلیه ها عمیق بودن پارگی قشر کلیه و ورود به لگنچه و کالیس: درجه چهار·
کنده شدن پدیکل کلیهتکه تکه شدن پارانشیم کلیه یا: درجه پنج·
. تا درجه سه، اگر دو طرفه باشند، یک درجه باالتر گزارش میشوندهاي آسیب·
.شودمیمحسوب 3کیس مورد سوال در هر طرف آسیب درجه دو دارد که بخاطر دو طرفه بودن، درجه ·

�.گزینه ج صحیح است
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در . بیمـار همـاچوري واضـح دارد   . ساله متعاقب تصادف با اتومبیـل بـه بیمارسـتان ارجـاع داده شـده اسـت      43آقاي -34

. شودمیي در کورتکس کلیه و بدون خروج ماده حاجب از سیستم مشاهده مترسانتی3اسکن انجام شده، یک پارگی تیسی

)98شیراز شهریور (گرید آسیب کلیوي بیمار چند است؟

گرید چهار ) دگرید سه ) جگرید دو ) بگرید یک ) الف

:اسکن، اینگونه استCT آسیب کلیه طبق نتایجبندي درجه
فقط هماتوم ساب کپسولر بدون پارگی کورتکس کلیه باشد، گرید یک-
از سیستم ادراري، گرید دوو بدون خروج ماده حاجب مترسانتیهماتوم پري نفریک و پارگی کورتکس کلیه با عمق کمتر از یک -
بدون خروج ماده حاجب از سیستم ادراري، گرید سهمترسانتیپارگی کورتکس کلیه با عمق بیش از یک -
پارگی کورتکس کلیه که به مدوال راه یابد و خروج ماده حاجب از سیستم ادراري رخ دهد ویا آسیب مختصر عروقی، گرید چهار-
شدن پدیکل کلیه، گرید پنجچند تکه شدن کلیه و کنده -

.شودمیتوجه کنید تا گرید سه، اگر آسیب کلیوي دوطرفه باشد، یک گرید اضافه 

�. گزینه ج صحیح است

)98اصفهان شهریور (هاي زیر در مورد پیچش بیضه صحیح است؟کدام یک از گزینه-35

. ها پیش از سن مدرسه استبیشترین شیوع آن در پسربچه) الف
. شودمیي جراحی توصیه ورت بروز درد ناگهانی و مداوم بیضه، بدون سونوي داپلر، مداخلهدر ص) ب
. در بسیاري موارد، بیمار همزمان تب و پیوري خواهد داشت) ج
. ي جراحی الزامی نخواهد بوددر صورت تأخیر بیش از هشت ساعت در تشخیص، مداخله) د

محدوده سنی پیچش آپاندیس بیضـه وسـیع تـر    کهدرحالیان نوزادي و حوالی بلوغ است زمان رویداد پیچش بیضه در زمترین شایع
در بیماران دچار اپیدیدیمیت حاد، اپیدیدیم در لمس حساس . کنندمیحاد اسکروتوم مراجعهدبا درغالباً در پیچش بیضه  بیماران. است

تـا  شـود مـی موقعیت قرارگیري غیر طبیعی بیضه بیشـتر در پـیچش بیضـه رؤیـت    . بیضه حساس است،است ولی در پیچش بیضه
درصد ویژگـی بـه   66درصد حساسیت و 100است که در تشخیص پیچش بیضه اي هفقدان رفلکس کرماستر روش ساد. اپیدیدیمیت
بـودن یـا   آمیـز  پس از موفقیت. شودمیی انجامحسبیرفع پیچش دستی بدون. شودمیتب اغلب در اپیدیدیمیت رؤیت. همراه دارد

زمان طالیی براي اکسپلور وحفظ بیضه . نبودن رفع پیچش، نیاز به جراحی فوري دارد و باید ارکیوپکسی دوطرفه اورژانسی انجام شود
ان با پیچش بیضه و در تمامی بیمارشودمیمداخله زودرس جراحی با رفع پیچش باعث حفظ قدرت باروري. ساعت است6در تورشن 
.کنند ضروري استمیساعت از شروع عالئم مراجعه24که ظرف 

�.گزینه ب صحیح است

)98زنجان شهریور (گیرد؟ نمیدر درمان پریاپیسم شریانی کدام مورد استفاده قرار -36

آسپریراسیون خون ) دکمپرس یخ ) جآنژیوآمبولیزیشن ) بپانسمان فشاري ) الف

درمان با اقدامات غیرجراحی شامل کمپرس یخ و اعمال فشـار بـر پرینـه بـا اسـتفاده از      . نیستاورولوژيپریاپیسم شریانی اورژانس 
در ایـن بیمـاران   . توان از آنژیوآمبولیزیشن انتخابی شـریانی اسـتفاده کـرد   مینبودآمیز اگر موفقیت. شودمیپانسمان فشاري شروع

عمل جراحی باز از نظر تکنیکی مشکل و بـا  . شودنمیتوصیهها کاورنوزوم، آسپیریشن خون و تزریق آدرنرژیکشستشوي کورپوس 
.ریسک باالي اختالالت ارکشن همراه است

�.گزینه د صحیح است
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ه حاجـب بـه داخـل    دسی سی ما150پس از تزریق . با تروماي لگن تحت سیستوگرافی قرار گرفتاي هسال35خانم -37

)99دستیاري مرداد (اقدام بعدي کدام است؟. شودنمیه، در کلیشه رادیولوژي نشت ماده حاجب دیدهمثان

سی سی ماده حاجب300تکرار سیستوگرافی با ) بانجام سی تی اسکن لگن با تزریق وریدي ماده حاجب) الف
IVP) دVoldingتهیه کلیشه حین ) ج

کمتر احتمـال  هاي سی سی کنتراست پر شود در حجم300رافی بایستی مثانه حداقل با سیستوگهاي جهت اطمینان از صحت یافته
. منفی کاذب شدن جواب از نظر نشت ماده حاجب وجود دارد

�.گزینه ب صحیح است

لـت تناسـلی بیمـار    آروز بعـد  . شـود میسواري دچار تروماي بالنت زینی شکل پرینهحین دوچرخهاي هسال32قاي آ-38

بهتـرین اقـدام   . شـود میلت خون روشن خارجآدر آسپیراسیون از . ندان نداردچولی درد . مده استآحالت نیمه سفت در 

)99شهریور (باشد؟میدرمانی براي بیمار مطابق با کدام گزینه

تزریق فنیل افرین داخل اجسام غاري) بلت همراه با شستشوآآسپیراسیون ) الف
ایجاد شانت دیستال) د)کمپرس یخ همراه با فشار به پرینه(دامات غیر جراحی اق) ج

پریاپیسم عبارتست از نعوظ پایدار آلت یا کلیتوریس که ارتباطی با تحریک جنسی و یا تمایل بیمار نداشته باشد که مدت زمان ایـن  
دهد میبه دنبال تروما به پرینه یا آلت رخHIGH FLOWنوع غیرایسکمیک یا .دو گروه عمده دارد.ساعت باید باشد4نعوظ حداقل 

.بیماران قابل انتظار است2/3خودي در که اورژانسی نیست و بهبودي خودبه
غیرایسکمیکایسکمیکیافته

.شودمیدهیبه ندرت دشودمیمعموال دیدهسفتی کامل کورپوس کاورنوزال ها
.شودمیدهیبه ندرت دشودمیدهیمعموال ددرد در آلت

.شودمیدهیبه ندرت دشودمیدهیمعموال دخون کاورنوزالهاي اختالل در گاز
.شودمیدهیبه ندرت دشودمیگاهی دیدهاختالالت خونی و بدخیمی ها

.شودمیدهیبه ندرت دشودمیدهیدیگاهتزریق داخل کاورنوزوم اخیر
شودمیدهیدیگاه.شودمیبه ندرت دیدهتروماي پرینه 

در صورت عـدم  . شودمیدرمان با اقدامات غیرجراحی شامل کمپرس یخ و اعمال فشار بر پرینه با استفاده از پانسمان فشاري شروع
در این بیماران شست و شوي کورپوس کاورنوزوم،آسپیراسیون خون و تزریـق ادرنرژیـک   . شوددرمان از آنژیوامبولیزیشن استفاده می

البته برخالف متن کتاب  در الگوریتم کتاب پس اقدامات اولیه ذکر شده تزریق فنیل افرین و بعد امبولیزاسـیون را  (توصیه نمی شود
.)کندمیمطرح

�.گزینه ج صحیح است

بدون خـروج  cm 1سیب کلیه راست به شکل پارگی کورتکس با عمق کمتر از آبدنبال تصادف دچار اي هسال30قاي آ-39

)99شهریور (سیب کلیه بیمار کدام است؟آدرجه . ستم ادراري شده استماده حاجب از سی

4درجه ) ددرجه سه) جدرجه دو ) بدرجه یک) الف
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: گرید بندي آسیب کلیه
:1درجه 

.کونتوزیون و یا هماتوم زیر کپسولی که گسترش نیابد
فقدان پارگی پارانشیم

:2درجه 
.هماتوم اطراف کلیه که گسترش نیابد

کنندهسانتی متر بدون خروج ماده حاجب از سیستم جمع1پارگی کورتکس با عمق کمتر از 
:3درجه 

کننده سانتی متر بدون خروج ماده حاجب از سیستم جمع1پارگی کورتکس با عمق بیش از 
:4درجه 

.پارگی که از محل اتصال کورتکس به مدوال به داخل سیستم جمع کننده گسترش یابد
یا 

شریان یا ورید کلیوي با هماتوم محدودشده یا آسیب جزیی دیواره عروق یا ترومبوز عروقهاي آسیب شاخه: عروقیآسیب
:5درجه 
کلیه چند تکه شده : پارگی

کلیهpedicleکندگی : عروقی
.شودمیدرجه اضافه1، 3دو طرفه تا درجه هاي براي آسیب*

�.گزینه ب صحیح است

)99میاندوره دي (مجراي ادرار در تصادفات و سقوط از ارتفاع کدام ناحیه است؟ترین محل آسیبشایع-40

گردن مثانه ) دپروستاتوممبرانوس ) جبولبار ) بپنواسکروتال )الف

وتاتیکپروساورتراي: شاملخلفیاورتراي.شودمیتقسیمخلفیوقدامیاورترايبهیوروژنیتالدیافراگمي هوسیلبهمردانهاورتراي
باعثکهشود میلگنشکستگیباعث..وسقوط، ترافیکیتصادفات.استوپنایلبولباراورترايشاملقدامیاورتراي.استممبرانو
).پروستاتوممبرانومجرايآسیب(.گرددمیخلفیمجرايبهآسیب

�.گزینه ج صحیح است

خوردن با دوچرخه، دچار نعوظ در آلت شده است که ساله به دنبال تروماي بالنت به ناحیه پرینه در اثر زمین47مرد -41

، PO2=96در آنالیز گـاز خـون کـاورنوزال    . باشدساعت از شروع آن گذشته و دردناك و نیمه سفت می7در زمان مراجعه 

PH=7.4299کارورزي اسفند پیش(:به جزکاورنوزال مطابقت دارد، همه شواهد با نتیجه آنالیز گاز خون. است(

تروما به پرینه ) بنداشتن تاریخچه اختالالت خونی ) الف
نیمه سفت بودن نعوظ ) ددرد در آلت ) ج

پریاپیسم عبارتست از نعوظ پایدار آلت یا کلیتوریس که ارتباطی با تحریک جنسی و یا تمایل بیمار نداشته باشد که مدت زمان ایـن  
دهد به دنبال تروما به پرینه یا آلت رخ میHIGH FLOWنوع غیرایسکمیک یا .دو گروه عمده دارد. ساعت باید باشد4نعوظ حداقل 

.بیماران قابل انتظار است2/3ودي خودبهخودي در که اورژانسی نیست و بهب
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غیرایسکمیکایسکمیکیافته
.شودبه ندرت دیده میشودمعموال دیده میسفتی کامل کورپوس کاورنوزال ها

.شودبه ندرت دیده میشودمعموال دیده میدرد در آلت
.شودندرت دیده میبه شودمعموال دیده میهاي خون کاورنوزالاختالل در گاز

.شودبه ندرت دیده میشودگاهی دیده میاختالالت خونی و بدخیمی ها
.شودبه ندرت دیده میشودگاهی دیده میتزریق داخل کاورنوزوم اخیر

شودگاهی دیده می.شودبه ندرت دیده میتروماي پرینه 

�.گزینه ج صحیح است

êêêêêêêêêêêê

ادرارياختصاصیغیر هاي عفونت

ساله دیابتی با تب و لرز و درد پهلوي راست با تشخیص پیلونفریت حاد تحت درمـان بـا سفتریاکسـون قـرار     67خانم -1

اقدام مناسب چیست؟ . اسکن هوا در داخل پارانشیم گزارش شده استتیدر سی. گیرد ولی همچنان تب ادامه داردمی
)95دستیاري (

اضافه کردن آمینوگلیکوزید ) بفتریاکسون ادامه درمان با س) الف
نفرکتومی ) دقرار دادن استنت حالب ) ج

عالمت تیپیک آن است وارد شدن گاز به داخل پارانشیم کلیه. پیلونفریت آمفیزماتو از عوامل خطر آن دیابت و نکروز پاپیلري هستند 
. اسکن استCTو بهترین روش تشخیصی 

:درمان
بستري بیمار. 1
اصالح آب و الکترولیت. 2
آنتی بیوتیک وریدي. 3
کنترل دیابت. 4
رفع انسداد در صورت وجود. 5
.درگیر می شودهاي اگر حال عمومی بیمار خوب نشد یا گاز جذب نشد توصیه به نفرکتومی و دبریدمان بافت. 6

�.گزینه د صحیح است

بـا  EColiراجعـه نمـوده اسـت کـه در بررسـی بـا کشـت ادرار        اي با دیزوري و تکرر ادرار بـه کلینیـک م  ساله67مرد -2

دوز درمـانی مناســب  . انـد کــه بـه سیپروفلوکساسـین حســاس اسـت    کانـت بـیش از یــک صـد هـزار گــزارش شـده     کلنـی 

)96آبان دوره میان(کدام است؟  mg500سیپروفلوکساسین 

ز روزانه دو بار به مدت ده رو) بروزانه دو بار به مدت هفت روز ) الف
یک بار یک دوز ) دروزانه دو بار به مدت سه روز ) ج


