
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 سعیآموزش پزشکي یطهدر حیددانشجوها و اسات
.شکل بهت ارائه بدهینرو به بهتريداریازرشته نینکامل شدن در ا

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

يي وزارت بهداشـت جمـع اور  رفرنس اعالم شدهینخرکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آ! 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    یرسال اخال تو چند ؤسیاالت 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 طراحیناي برتر  و مشاورهاي 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 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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صرع وسایر اختالالت تشنجی

)96دستیاري (؟ شودمیمطرح ) Pseudoserizure(کدام یک از تشنجات زیر بیشتر در تشخیص افتراقی پسودوسیژر -1

Complex partfat seizure) الف
Generalized myoclonic seizure) ب
Generalized tonic clonic seizure) ج
Frontal lobe seizure) د

در ایـن  . تشخیص حمالت روانزاد از حمالت واقعی به خصوص در حمالت کانونی لوب فرونتال و تمپورال گاهی بسیار مشکل است
.وجود نداردکننده است که در حمالت روانزاد فعالیت غیر عادي در مغز کمکECGموارد پایش همزمان ویدئویی و 

�.صحیح است) د(گزینه 

وي از یک ساعت پیش دچار . اي با وضعیت تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه به اورژانس آورده شده استساله60آقاي -2

پس از اطمینان از بـاز بـودن راه هـوایی و    . سابقه قبلی تشنج ندارد. حمالت فوق شده است و در بین حمالت هوشیار نیست

)96شهریور ،مشهد(کدام اقدام زیر در اولویت نخست است؟،آزمایشات خونارسال 

گرم در عرض دو دقیقه میلی10تجویز دیازپام وریدي ) الف
گرم در عرض بیست دقیقه میلی1000توئین وریدي تجویز فنی) ب
لیتر میلی50درصد به میزان 50تجویز دکستروز ) ج
گرم در عرض یک دقیقه یمیل5تجویز لورازپام وریدي ) د

و بعـد از آن  .به صورت وریدي اسـت %50سی سی دکستروز50تیامین و گرممیلی100دقیقه اول تجویز 10-6اولین اقدام درمانی در
.لورازپام طی دو دقیقه تزریق شود و درصورت لزوم تکرار شودگرممیلی4

�.صحیح است) ج(گزینه 

ماه 10وي سابقه صرع داشته است و آخرین تشنج وي . ي بیستم بارداري مراجعه کرده استاي در هفتهساله30خانم -3

وي در مـورد نحـوه مصـرف دارو در طـی     . کندمیگرم الموتریژین استفاده میلی100پیش بوده است و از آن موقع روزي 

)96اسفند ،هدمش(ترین پاسخ کدام است؟ مناسب. کندمیحاملگی سؤال 

. است و با همان دوز ادامه دهدsafeالموتریژین در طی حاملگی کامالً ) الف
. با احتیاط دارو قطع شود،ماه پیش تشنج نداشته است10با توجه به اینکه از ) ب
. تدریج با لوتیراستام عوض شودبهتر است الموتریژین به) ج
. شودمیبرابر اضافه 2اغلب در دوز دارو تا ) د

.رسانندمیگرممیلی225تا 200بوده و اغلب دوز دارو تا Safeمصرف داروي الموتریژن در طی حاملگی 

�.صحیح است) د(گزینه 
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قفل شدن دهان مراجعـه کـرده   ،هابا حرکات تونیک کلونیک اندام،سال پیش4از Epilepsyساله مورد 20بیمار خانم -4

دریافـت کـرده   » گـرم میلـی 20مجمـوع دوز  «گرم میلی10دوز آمپول دیازپام 2بیمار در طی مسیر توسط اورژانس . است

)96اسفند ،زنجان(قدم بعدي در برخورد با بیمار چیست؟ . ولی تشنج بیمار کنترل نشده است. است

20mg/minسرعت با 50mg/kgتوئین با دوز آمپول فنی) الف
50mg/minبا سرعت 20mg/kgآمپول فنوباربیتال با دوز ) ب
50mg/minبا سرعت 20mg/kgتوئین با دوز آمپول فنی) ج
20mg/minبا سرعت 50mg/kgآمپول فنوباربیتال با دوز ) د

mg 10وریـدي یـا دیازپـام   mg4لورازپـام بـا دوز   هـاي  شروع با یکی از دارو-1: ویی تشنج استاتوس به ترتیب شامل درمان دار
اگر تشنج ادامـه  50mg/minبا سرعت 20mg/kgبالفاصله درمان با فنی توئین یا فوس فنی توئین که در خصوص فنی توئین -2

فنوباربیتـال  اگر علی رغم تجویز داروهاي فوق تشنج ادامه یـدا کـرد   -3. دیگر نیز تجویز کرد10mg/kgپیدا کرد میتوان یک دوز 
20mg/kg 50وریدي باسرعتmg/min   پنتوباربیتـال یـا   ،تزریق کرد و اگر باز هم ادامه داشت داروهاي بیهوشـی مثـل پروپوفـول

. میدازوالم بدهیم

�.صحیح است) ج(گزینه 

راي بیمـار ابتـدا   هاي هوایی و همودینامیک ببعد از بررسی راه. انداي را در حال تشنج به اورژانس آوردهساله25آقاي -5

ها کاهش یافته ولـی قطـع   شروع شد که بعد از دریافت موارد فوق تشنجmg/kg20توئین با دوز و بعد فنیmg10دیازپام 

)96اسفند ،اهواز(قدم بعدي شما چیست؟ . نشده است

تکرار فنی توئین با نصف دوز قبلی ) بتکرار دوز دوم دیازپام ) الف
. اقدام بیشتري الزم نیست) دانتوباسیون و شروع پروپوفول ) ج

mg 10وریـدي یـا دیازپـام   mg4لورازپـام بـا دوز   هـاي  شروع با یکی از دارو-1: ویی تشنج استاتوس به ترتیب شامل درمان دار
اگر تشنج ادامه پیدا 50mg/minبا سرعت 20mg/kgتوئین بالفاصله درمان با فنی توئین یا فوس فنی توئین که در خصوص فنی-2

اگر علی رغم تجویز داروهـاي فـوق تشـنج ادامـه یـدا کـرد فنوباربیتـال        -3. دیگر نیز تجویز کرد10mg/kgکرد میتوان یک دوز 
20mg/kg 50وریدي باسرعتmg/min   پنتوباربیتـال یـا  ،تزریق کرد و اگر باز هم ادامه داشت داروهاي بیهوشـی مثـل پروپوفـول

. میدازوالم بدهیم

�.صحیح است) ب(گزینه 

سـاعت بعـد از ایسـت قلبـی     72. بـرد اي متعاقب ایست قلبی و عملیات احیاء در وضعیت کوما به سر میساله65بیمار -6

هـاي تحتـانی   همچنان تشنجات پایدار میوکلونیک دارد و در معاینه با تحریـک دردنـاك انـدام فوقـانی فلکسـیون و انـدام      

ها در هنگام انجام تست کالریک با آب یخ به یک پاسخ خفیف مردمک به نور وجود دارد و چشم. کنندمیون پیدا اکستانسی

)96اسفند ،اهواز(آگهی بد در این بیمار است؟ هاي زیر معرف پیشکدام یک از گزینه. شوندمیسمت منحرف 

نوع وضعیت گیري بیمار ) بپاسخ مردمک به نور ) الف
نوع تشنجات بیمار ) دها در تست کالریک پاسخ چشم) ج

.تشنج پایدار یا مکرر در یک بیمار کومایی باید به عنوان استاتوس درنظرگرفته و به سرعت درمان شود و پیش آگهی بدي دارد

�.صحیح است) د(گزینه 
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)96اسفند ،تبریز(؟ شودمیدر کدام یک از تشنجات زیر دیده » اتوماتیسم«-7

تشنجات جکسونی ) دتشنجات آتونیک ) جصرع میوکلونیک جوانان ) بصرع لوب تمپورال ) لفا

منشأ صرعی بخش تحتانی و داخلی لوب تمپورال یا نواحی مجاور آن در لوب فرونتال هاي از کانونمعموًال حمالت کانونی پیچیده
حرکات کم و بیش هماهنگ غیر ارادي که حین حمله یا بالفاصله بعد از اتوماتیسم.این حمالت با اتوماتیسم همراه هستند.گیردمی

.باشدمیملچ ملچ کردن ، قورت دادن، جویدنها، آن ایجاد که شامل ضربه زدن آرام به دست

�. صحیح است) الف(گزینه 

ا از چنـد سـال قبـل    صورت مدام داروهـایی ر ایشان به. شوندمیعلت شکستگی پا در بخش بستري اي بهساله75آقاي -8

روز بعد دچـار  . طور ناگهانی قطع شده استبههاآندانند و از زمان بستري مصرف را نمیهاآناند که نام کردهمصرف می

کننده محرومیت از کدام داروي زیر است؟ این عالئم بیشترمطرح. شوندمیمیوکلونوس و تشنج ،حالت گیجی،لرزش
)96اسفند ،آزاد(

ها اوپیات) دآورها خواب) جها سمپاتومیمتیک) بها کولینرژیکآنتی ) الف

.شودمیصرعیي همحرومیت از خواب و قطع داروي خواب آور باعث حمل

�.صحیح است) ج(گزینه 

صورت احسـاس بـوي ناخوشـایند و در    مراجعه نموده که به،ماه قبل2ساله به علت حمالت افت هوشیاري از 27آقاي -9

ها بـر روي اجسـام اطـراف بـراي     صورت کشیدن دستحرکات لب و دهان مشابه مکیدن و نیز حرکات غیرارادي به،ادامه

کدام یک از انواع صرع براي بیمار مطرح است؟ . باشدمیدقیقه 2مدت 

)96کرمان و مازندران ؛ اسفند ،اصفهانهاي مشترك بین قطب(

پارشیل کمپلکس ) دکلونیک ژنرالیزه ) جپارشیل ساده ) بابسانس ) الف

حرکات کم و بیش هماهنگ غیر ارادي که (و اتوماتیسم)احساس بوي ناخوشایندسؤالدر این(حمله پارشیل کمپلکس همراه با اورا 
.باشدمی) ملچ ملچ کردن، قورت دادن، جویدنها، حین حمله یا بالفاصله بعد از آن ایجاد که شامل ضربه زدن آرام به دست

. نکته در صرع ژنرالیزه ما اورا نداریم و اورا را در حمله پارشیل کمپلکس و حمله کانونی با انتشار ثانویه داریم

�.صحیح است) د(گزینه 

1-2کـه حـدود   شـود میها صورت لیسیدن لببهAutomatismدنبال توهم بینایی دچار حرکات اي بهساله45آقاي -10

)96آبان ،دورهمیان(درمان انتخابی کدام است؟ . نوار مغزي بیمار نرمال است. کشدمیدقیقه طول 

لواتیراستام ) دکاربامازپین ) جتوپیرامات ) بوالپروات سدیم ) الف

الموتریژن ،کاربامازپین،توئینفنی: انتخابی در درمان این نوع صرع عبارتند از هاي پارشیل شده است لذا داروبیمار دچارصرع

�.صحیح است) ج(گزینه 
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)96آبان ،دورهمیان(نیست؟ کننده کدام عالمت زیر کمکPseudoseizureاز Seizureدر افتراق -11

) Tongue Biting(زخمی شدن زبان ) بها حرکات تونیک کلونیک اندام) الف
اینکونتینانس ادراري ) داستفراغ بعد از اتمام حمالت ،تهوع،سردرد) ج

،حمالتی شبیه تشنج هستند کـه ممکـن اسـت تظـاهري از اخـتالالت روانپزشـکی مثـل اخـتالالت تبـدیلی         : تعریف تشنج کاذب
باید توجه شود که در مبتالیان به تشنج کاذب حمـالت شـبیه حمـالت تونیـک     .اختالالت ساختگی یا تمارض باشد،سوماتیزاسیون
.بل از حمله عالئم هشداردهنده وجود داشته باشدو ممکن است قکلونیک است

که در طی آن بیمار به ندرت به باشدها میمرحله تونیک وجود ندارد و فاز کلونیک شامل حرکات شدید انداممعموًال در تشنج کاذب
فیزیکی غیر طبیعی هم بعـد از  کنفوزیون بعد از حمالت وجود ندارد و عالئم . شودمیاختیاري ادرار هم نبیخود صدمه میزند و دچار

. حمله وجود ندارد

�.صحیح است) الف(گزینه 

بـراي بیمـار پـس از تزریـق     . علت حمالت تشنج متوالی بستري است و در بین حمالت هوشیار نشده اسـت بیماري به-12

. تشنجات بیمار کماکان ادامه دارد. ازاي هر کیلوگرم تزریق شده استگرم بهمیلی20تویین وریدي به میزان فنی،دیازپام

)97دستیاري اردیبهشت (اقدام بعدي کدام است؟ 

گرم به ازاي هر کیلو گرم میلی1/0تزرق لورازپام وریدي ) الف
ي هر کیلوگرم گرم به ازامیلی2/0تزریق آهسته میدازوالم وریدي ) ب
گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی10تزریق مجدد فنی تویین وریدي ) ج
گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی20تزریق فنوباربیتال وریدي ) د

)بـه ازاي هرکیلـو  گـرم میلی30جمعاً(به ازاي هر کیلوگرمگرممیلی5توئین به میزاندرصورت تداوم صرع پایدار دو دوز اضافی فنی
.توان تجویز کردمی

�.صحیح است) ج(گزینه 

احسـاس  ،قبل از شروع حمـالت . دهی مراجعه کرده استشونده اختالل پاسخساله به علت اپیزودهاي تکرار30خانم -13

و همزمان قـادر  شودمینگ در ناحیه دهان هگاستر دارد و به دنبال آن دچار حرکات غیرارادي هماغیرطبیعی در ناحیه اپی

)97دستیاري اسفند (عالئم مطرح است؟ منشأ کدام یک از مناطق زیر بیشتر به عنوان . باشدمیبه برقراري ارتباط با اطرفیان ن

خلف پاریتال ) دپیتال قدام اکسی) جلترال فرونتال ) بمدیال تمپورال ) الف

آورد و اتوماتیسـم حرکـات کـم و   مـی له صرعی خود دارد و آن را بـه خـاطر  که فرد در ابتداي حمگویندمیاي هاورا به عالمت ساد
بیمـار دچـار   .آوردنمـی را به خاطرها آنمعموالً شده و فردهماهنگ و غیر ارادي هستند که حین یا بالفاصله بعد از حمله ایجادبی

. اندگرفتهمنشأ حمالت کانونی پیچیده شده که از بخش داخلی لوب تمپورال 

�.صحیح است) الف(گزینه 

مصرف کدام یک از داروهاي ضد تشنج در زمان بارداري با ریسک باالتري از نقص عصبی در جنین همراه است؟ -14

)97مشترك بین تهران و کرمان ؛ شهریور (

فنوباربیتال ) دتویین فنی) جسدیم والپروات ) بالموتریژین ) الف
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والپروات و .پس نیاز به دوز بیشتري از داروها است.یابدمیافزایشها و متابولیسم آنشودمیسطح داروهاي ضدتشنج درحاملگی کم
.شوندمیتاحدي کاربامازپین باعث افزایش بروز اختالالت لوله عصبی

�.صحیح است) ب(گزینه 

علـت  توانـد مـی روي زیـر کـدام دا . دچار گلوکوم شده اسـت ،دلیل تشنج تحت درمان دارویی قرار داردکه بهبیماري-15

)97شهریور ،اصفهان(گلوکوم باشد؟ 

اتوسوکسماید ) دزونی زاماید ) جویگاباترین ) بتوپیرامات ) الف

.پارستزي و اضطراب است، کندذهنی، اشتهاییبی،سنگ کلیه: سایر عوارض شامل.گلوکوم از عوارض جانبی توپیرامات است

�.صحیح است) الف(گزینه 

همراهـان ذکـر   . ساله که طی سه ماه گذشته چند نوبت دچار حمالت تشنج شده به شما مراجعه کرده اسـت 56آقاي -16

کدام یک از داروهاي زیر . که در تمام موارد ابتدا دچار پرش دست راست و بعد بالفاصله تشنج جنرالیزه شده استکندمی

)97شهریور ،اهواز(؟ گرددمیتوصیه کمترعنوان خط اول درمان در این بیمار به

الموتریژین ) دسدیم والپروات ) جکاربامازپین ) بتوئین فنی) الف

.کاربامازپین و الموتریژین است، فنی توئین: تونیک کلونیک ژنرالیزه ثانویه و پارشیال شاملهاي داروهاي انتخابی در تشنج

�.صحیح است) ج(گزینه 

ایـم  موفق به کنترل بیماري نشدهباشدمیدر بیماري که تحت درمان با حداکثر دوز قابل تحمل یک داروي ضد صرع -17

)97شهریور،کرمانشاه(انتخاب شما چیست؟ 

. دهیمو هر دو را ادامه میشودمیدرمان با داروي دوم شروع ) الف
. کنیمداروي اول را تیپر می،رسیدن به سطح سرمی الزمکنیم و بعد از درمان با داروي دوم را شروع می) ب
. کنیمداروي اول را تیپر و بعد داروي دوم را شروع می) ج
. کنیمکنیم و داروي دیگري را شروع میدارو را قطع می) د

.تدریج قطع کرددرصورتی که داروي اول نتواند روي تشنج اثر بگذارد باید داروي دوم را شروع و داروي اول را به 

�.صحیح است) ب(گزینه 

)97شهریور ،تبریز(در مورد صرع و حاملگی کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟ -18

. باشدمیدر دوران حاملگی به علت کاهش حمالت نیاز به درمان ن) الف
. شودمیگرم روزانه توصیه اسیدفولیک با دوز پنج میلی،براي کاهش عوارض داروها) ب
. شودمیدرمان با والپروات سدیم به علت عوارض کمتر توصیه ) ج
. شوندمیبه علت احتمال عوارض داروهاي ضد صرع در این دوران قطع ) د
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که همراه بـا داروي ضدصـرع اسـیدفولیک    شودمیبنابراین توصیه شوندمیبعضی از داروهاي ضدصرع باعث کاهش سطح فوالت
داروهاي والپروات و تاحدي کاربامازپین باعث افـزایش بـروز   شوندمیندوز داروها در زمان حاملگی افزایش یافته و قطع.مصرف شود

.شوندمیاختالالت لوله عصبی

�.صحیح است) ب(گزینه 

در شروع حمالت حالت خاصـی  . اندري به درمانگاه آوردهاي را به علت حمالت اختالل رفتاري و هوشیاساله32آقاي -19

حرکـات  ،و در ضـمن ایـن حمـالت   شوندمیدقیقه 5تا 3در ناحیه اپیگاستر دارند و سپس دچار اختالل هوشیاري به مدت 

گی آلـود و بعد دچـار حالـت خـواب   دهند میملوچ کردن دارند به تحرکات محیطی پاسخ نها و ملچدهانی مانند لیسیدن لب

)97شهریور ،تبریز(تر است؟ کدام یک از انواع تشنج در ایشان محتمل. شوندمی

آبسانس ) بتونیک کلونیک ژنرالیزه ) الف
) SPS(پارشیل ساده ) د) CPS(پارشیل مرکب ) ج

ثانیـه تـا چنـد دقیـه طـول     چنـد معموالً و.آوردمیو بیمار آن را به خاطردهدمیاست که در شروع حمله رخاي هاورا عالمت ساد
بیمـار آن را بـه خـاطر   معمـوالً  ودهنـد  میاوتوماتیسم حرکات کم و بیش حماهنگ غیر ارادي که حین یا بعد از حمله رخ.کشدمی

.شودمیبااورا و اوتوماتیسم همراه است و بعد از تشنج بیمار دچار خواب آلودگیپارشیال کمپلکس.آوردنمی

�.صحیح است) ج(گزینه 

در نوار مغز امـواج اسـپایک سـه هرتـز در ثانیـه      . کندمیساله با عالئم کاهش سطح هوشیاري گذرا مراجعه 15خانم -20

)97شهریور ،مازندران(؟ باشدمیاین نوار مغز مشخصه کدام یک از اختالل تشنجی زیر . شودمیمشاهده 

ابسانس ) دنسبی کمپلکس ) جنسبی ساده ) بتونیک کلونیک ژنرالیزه ) الف

بیمار امواج EEGدر.شودمیچندثانیه هوشیاري بیمار برقراردر تشنج ابسنس ازدست دادن هوشیاري به صورت گذرا است و پس از
.شودمیهرتز در ثانیه مشاهده3

�.صحیح است) د(گزینه 

بیمـار از روز گذشـته   . لپسی از دو هفته قبل داروي ضد تشنج شروع شده استاي با تشخیص اپیساله16براي بیمار -21

شوید که می119mEq/lهاي آزمایشگاهی جدید بیمار در اورژانس متوجه سدیم در ارزیابی. دچار افت هوشیاري شده است

)97اسفند ،مشترك تهران و اصفهان(یمار احتماالً کدام مورد بوده است؟ داروي مصرفی ب. اي از آن را نداشته استقبالً سابقه

والپروات سدیم ) دلوتیراستام ) جکاربامازپین ) بالموتریژین ) الف

ــازپین ، اســتیون جانســون، آنمــی آپالســتیک، لکــوپنی، هایپونــاترمی، راش پوســتی، اســتئوپورز، دوبینــی: عــوارض داروي کاربام
هپاتوتوکسیسیتی

�.صحیح است) ب(گزینه 
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هـاي  تـأخیري در رفلکـس  relaxationدر معاینـه  . اي است که به علت تشنج مراجعه کرده استساله30بیمار خانم -22

)97اسفند ،مشهد(؟ باشدمیکدام یک از موارد زیر بیشتر مطرح . تاندونی دارد

هیپوترمی ) دهیپوتیروئیدي ) جهیپوکلسیمی ) بهیپوناترمی ) الف

تاندونی است وکاهش شـنوایی و آتاکسـی واخـتالل گفتـار هـم      هاي مشخصه هیپوتیروئیدي تاخیر در شل شدن رفلکسترین مهم
.کندمیکما و مرگ پیشرفت، هایپوتیروئیدي درمان نشده به سمت تشنج.شودمیمشاهده

�.صحیح است) ج(گزینه 

هـاي آزمایشـگاهی   در تست. ها و درد شکم مراجعه کرده استادم اندام،ترمورساله با سابقه تشنج به علت 25آقاي -23

تر است؟ احتمال مصرف کدام دارو در این بیمار محتمل. اختالل عملکرد کبد و افزایش سطح آمیالز سرم دارد
)97اسفند ،زنجان(

الموتریژین ) دتوئین فنی) جسدیم والپروات ) بفنوباربیتال ) الف

: داروهاعوارض
ادم محیطی،ریزش مو،افزایش وزن،سرکوب مغز استخوان،هپاتوتوکسیسیته، ترمور: سدیم والپروات

سندروم استیون جانسون،D,Kکاهش ویتامین ،ظاهر خشن،هایپرتروفی لثه،هیرسوتیسم: فنی توئین
گیج و منگی،سردرد،دوبینی،استیون جانسون: الموتریژن
پرتحرکی کودکان ،سندروم استیون جانسون،تغییرات شناختی خفیف، فنوباربیتال

�.صحیح است) ب(گزینه 

،EEGهـا در  در بررسـی . شـود مـی ثانیه که در طول روز بارها تکرار 2در بررسی کودکی با حمالت خیرگی به مدت -24

)97اسفند ،شیراز(؟ شودمینکدام یک از داروهاي زیر تجویز . شودمیهرتز مشاهده 3با فرکانس Spike-waveامواج 

سدیم والپروات ) داتوسوکسیماید ) جکاربامازپین ) بالموتریژین ) الف

در مواردي همزمـان دچـار صـرع    (داروي ارجح براي صرع ابسانس اتوسوکسیماید است اما در مواردي الموتریژن و سدیم والپروات 
. شودمیاستفاده ) تونیک کلونیک باشد

�.صحیح است) ب(گزینه 

در شرح حال بیمار کدام . شکایت افت سطح هوشیاري و حرکات غیرطبیعی گذرا مراجعه کرده استاساله ب33خانم -25

)97اسفند ،اهواز(یک بیشتر به نفع رخداد تشنج واقعی است؟ 

ها شدگی مختصر انداممشاهده پرش یا سفت) باختیاري ادراري بی) الف
بروز واقعه در وضعیت نشسته) دوجود اختالل تکلم به فاصله کوتاه قبل از واقعه ) ج

در تشنج کاذب فاز تونیک وجـود نـدارد و  .شودمیبالین و الکتروانسفالوگرافی تشخیص دادههاي براساس یافتهمعموالً تشنج کاذب
تشخیص آن از حمـالت  .بیمار هوشیار استواختیاري ادرار شودبیممکن است بیمار دچار.پرتابی استفازکلونیک بصورت حرکات

.واقعی به خصوص در حمالت کانونی لوب فرونتال و تمپورال مشکل است

�.صحیح است) ج(گزینه 
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معاینـه عصـبی نرمـال    .اي مراجعه کـرده اسـت  صورت چند ثانیهها بهساله با شکایت پرش صبحگاهی اندام11دختر -26

)97اسفند ،کرمانشاه(؟ گیردمیدر بیمار فوق مورد استفاده قرار کمترکدام یک از داروهاي زیر . است

کاربامازپین ) دلوتیراستام ) جکلونازپام ) بسدیم والپرات ) الف

زونیساماید ،کلونازپام،لوتیراستام،سدیم والپروات: جهت درمان صرع میوکلونیکمؤثر داروهاي

�.صحیح است) د(گزینه 

ثانیـه طـول   20که حدود شودمیها طور ناگهانی دچار حمالت خیرگی چشماي هنگام فعالیت روزانه بهساله8کودك -27

عمـل  در نوار مغـزي بـه  . گیردمیدنبال قطع حمالت فعالیت قبلی خویش را از سر به. دهدمیضمن حمالت پاسخ نکشدمی

درمان انتخابی شما کدام یک از موارد زیر خواهد بود؟ . شودمیایک و آهسته سه سیکل در ثانیه دیده آمده اموج اسپ

)97اسفند ،تبریز(

اتوسوکسماید ) دوالپروات سدیم ) جلوتیراستام ) بکاربامازپین ) الف

. داروي انتخابی جهت درمان صرع ابسانس اتوسوکسماید است

�.صحیح است) د(گزینه 

، در صـورتی کـه مشـکل بیمـار    . ساله با سابقه صرع با تشخیص نفرولیتیازیس تحت درمان قرارگرفته اسـت 46خانم -28

)97اسفند ،مازندران(کدام یک از عوارض دیگر زیر براي وي محتمل است؟ ،عارضه داروي ضد تشنج مصرفی باشد

احتباس ادراري) دافزایش وزن ) جهیرسوتیسم ) بگلوکوما ) الف

عوارض چشمی شامل افزایش فشار داخل چشم، کلیويهاي سنگ: عوارض داروي توپیرامات

�.صحیح است) الف(گزینه 

دارد گهگاه احسـاس چنـگ زدن در   بیمار اظهار می. انداي را با شکایت حمالت گیجی نزد شما آوردهساله15نوجوان -29

در برخـی  . اند و در این حال احساس خسـتگی و سـردرد دارد  بیند سایرین اطرافش جمع شدهو سپس میکندمیاپیگاستر 

بیمـار در ایـن حالـت    گوینـد مـی والدین ایشـان  . اتفاقات اطرافش را قبالً دیده استکندمیموارد قبل از این حمله احساس 

نام این حالت چیست؟ . زي ایشان نرمال استنوار مغ. دهدمیهدف به اطراف نگاه کرده و پاسخ سؤاالت را نبی

)97اسفند ،آزاد(

تشنج کمپلکس پارشیل ) دهیستري ) جتشنج سایکوموتور ) بمارش جکسونی ) الف

احساس ناخوشایند در اپی گاستر و به دنبال آن کاهش هوشیاري و ناآگاهی نسبت به اتفاقات آن زمان و احساس خستگی و سـردرد  
هدف به اطراف بیانگر بیهايو توصیفات همراهان از نگاه) de javu(بعد از آن و احساس این که اتفاقات اطرافش را قبال دیده است 

. استتشخیص صرع کمپلکس پارشیال

�.صحیح است) د(گزینه 
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مـایع  PCRتسـت  . اي به دلیل تغییر رفتاري و تشنج از یک هفته قبل بـه اورژانـس آورده شـده اسـت    ساله40خانم -30

کدام یک از موارد زیر در مورد بیمار فوق صحیح است؟ . مغزي نخاعی براي هرپس سیمپلکس مثبت گزارش شده است

)97آذر ،دورهمیان(

. شودمیدرمان این بیماران لوب اکسیپیتال بیشتر از مناطق دیگر درگیر ) الف
. دیده شودتواندمیSharp-Slowاین بیماران امواج پریودیک EEGدر ) ب
. درمان انتخابی این بیماران آسیکلوویر به مدت یک هفته است) ج
. یابندخود بهبود مین خودبهپروگنوز این بیماران خوب بوده و در اکثر موارد بدون درما) د

گیج گاهی دیدهي هدر ناحیsharp-waveهاي انسفالیت هرپسی آهستگی منتشر در سرار زمینه با امواج تیزبلند و کمپلکسECGدر
مـوارد  درصـد 75نوار مغز غیرطبیعی در ناحیه تمپورال در.ثانیه پیدا شوند3تا2و لترالیزه هراي هکه ممکن است بصورت دورشودمی

.روز است21تا14داشته و درمان با آسیکلوویر به مدتاي هبیماري سیر پیشروند.شودمیدیده

�.صحیح است) ب(گزینه 

خصوص در درس امالء که بهکندمیمادر بیمار اظهار . انداي را به دلیل نمرات درسی پایین نزد شما آوردهساله8پسر -31

کـدام  . شـود میدیده per-cycle-second 3از بیمار نوار مغز به عمل آمده که نماي . اندازدمشکل داشته و کلمات را جا می

)97آذر ،دورهمیان(تر است؟ هاي زیر براي بیمار مناسبیک از درمان

valproic acid) دPhenobarbital) جPhenytoin) بCarbamazepine) الف

هوشیاري به مدت کوتاه بدون از دست رفتن قدرت عضالت است کـه بعـد از قطـع    صرع ابسنس یا غیاب به صورت از دست دادن 
هرتز در ثانیه است و درمان آن بـا  3با تواترspike and waveاین بیمارانECGنماي اختصاصی در.شودمیهوشیاري کامل برقرار

.اسیدوالپروئیک یا اتوسوکسیماید است

�.صحیح است) د(گزینه 

صورت افتادن اشیا از دست به صورت غیـرارادي کـه بـه شـکل ناگهـانی و      هایی بهبیماري که تشنجدرمان انتخابی در-32

)97دي ،دورهمیان(چیست؟ ،دهدمیها رخ جرکی شکل به ویژه در صبح

سدیم والپروات ) دتوئین فنی) جکاربامازپین ) بفنوباربیتال ) الف

.گرددمیمشخص ،باشدمیکوتاه و شوك مانند که محدود به چند عضله یا یک یا چند اندام ،با انقباضات ناگهانی: تشنج میوکلونیک 
کلونازپام، لوتیراستام،اسید والپروئیک: درمان 

�.صحیح است) د(گزینه 

در افتراق بین تشنج و سنکوپ در این فـرد وجـود   . صورت گذرا دچار بیهوشی و سقوط شده استاي بهساله30مرد -33

)97دي ،دورهمیان(؟ باشدمیکننده تشنج کدام یک از موارد زیر بیشتر مطرح

ها به مدت چند دقیقه قبل از بروز این حالت احساس سبکی سر و سیاهی رفتن چشم) الف
انجام ورزش سنگین در هواي گرم و محیط شلوغ قبل از بروز این حالت ) ب
آلودگی به مدت نیم ساعت بعد از وقوع این حالت حالت گیجی و خواب) ج
پریدگی و شل شدن هر چهار اندام در حین وقوع حمله رنگ) د
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.دشومیمغزي گفته هاي سنکوپ به کاهش هوشیاري به علت اختالل جریان خون نیم کره
افتراق سنکوپ از تشنج

: عالئم پیش درآمد
توهمات بویایی و چشایی ،احساس ترس،تاري دید و احساس غش کردن بیشتر به نفع سنکوپ اما وجود اورا،احساس سبکی سر-

.بیشتر به نفع تشنج است
: عالئم حرکتی

صورت و چرخش اجباري سـر بـه نفـع تشـنج بـا      پارستزي نیمه ،اختیار یک دستبیعالئم حرکتی یا حسی موضعی مثل پرش-
.باشدمیمنشاءکورتکس فرونتو تمپورال

: وقایع هنگام حمله
چرا که کاهش خونرسـانی مغـز موجـب شـلی    باشدمیسفتی تونیک و حرکات کلونیک به نفع تشنج هست اما شلی به نفع سنکوپ

.شودمی
: وقایع بعد از حمله

دیس اورینتاسیون یا آژیتاسیون متعاقـب  ،کنفوزیون. ثانیه است30تا 20هوشیاري در عرض بهبودي بعد از سنکوپ برگشت فوري 
.گاز گرفتن قسمت لترال زبان به شدت به نفع تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه است.دهدمیتشنج ژنرالیزه رخ

.باشدمییاري مدفوع شایع ناختبیبی اختیاري ادراري ممکن است هم در طی تشنج و هم در جریان سنکوپ رخ دهد ولی

�.صحیح است) ج(گزینه 

مراجعه کرده ،شودمیساله به علت انقباضات سریع و ناگهانی عضالت که منجر به حرکات پرشی در بدن 15پسري -34

در . خوابی شده باشدخصوص اگر شب قبل دچار کمبهشودمیاین حمالت بیشتر در زمان برخواستن از خواب ایجاد . است

)98شهریور ،مشهد(مورد این بیمار کدام یک از موارد زیر مطرح است؟ 

صرع میوکلونیک جوانان ) بسندرم لنوکس ـ گاستو ) الف
صرع آبسانس ) دسندرم صرع مزیال لوب تمپورال ) ج

بعد از برخواستن ازخوابمعموالً دوطرفه منفرد یا تکراري است و زمان آنهاي آن میوکلونوسي همشخص: صرع میوکلونیک جوانان
.و در یک سوم موارد سابقه فامیلی مثبت وجود داردشودمیخوابی تشدیدبیو باباشدمی

�.صحیح است) ب(گزینه 

بیمار . ان آورده شده استبه بیمارست115ساله به علت تشنج از یک ساعت قبل توسط اورژانس 20بیمار پسر جوان -35

دقیقه ابتدایی ویزیت به ترتیب کدام است؟ 5اقدام ارجح شما در . حین ورود به بیمارستان تشنج وي ادامه دارد
)98شهریور ،مشهد(

ـ اکسیژن ) هوایی تنفس و گردش خونتوجه به راه(ABCدیازپام ـ ) الف
ـ ارسال آزمایشات ABCلورازپام ـ ) ب
ABCتوئین ـ دیازپام ـ فنی) ج
ـ ارسال آزمایشات ABCتجویز اکسیژن ـ ) د

تنفس و گردش خون، هواییهاي توجه به راه، تجویز اکسیژن، تشخیص صرع پایدار: دقیقه ابتدایی5اقدامات اولیه در صرع پایدار در
)ABC( ،مونیتورینگ، گیري مناسبرگECGگرفتن خون براي، درصورت امکانCBC ،Ca ،Mg ،Na ،سـطح سـرمی   ، قندخون

و ارسال به آزمایشگاهها غربالگري جهت مسمومیتهاي و تستABG، داروهاي ضدصرع

�.صحیح است) د(گزینه 
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. سابقه یک نوبت حمله مشابه را یک ماه قبـل دارد . گرددمیساله با شکایت تشنج تونیک کلونیک بستري 45مردي -36

؟ باشدمیبهترین داروي انتخابی کدام یک از موارد زیر . هاي سیستمیک و نورولوژیک نرمال استمعاینه و بررسی

)98شهریور ،کرمان(

لوتیراستام ) دکاربامازپین ) جالموتریژین ) بالپروات سدیم ) الف

توئین استفادهکاربامازپین و فنی، الموتریژین، انتخابی تشنج ژنرالیزه تونیک کلونیک است و بعد از آن به ترتیبوالپروات سدیم داروي 
.شودمی

�.صحیح است) الف(گزینه 

هـا بـه اورژانـس    ملـچ کـردن بـا لـب    ها و ملـچ ساله به دلیل حمالت به صورت ضربه زدن آرام با دست40بیمار خانم -37

هاي زیر براي این بیماري انتخاب اول است؟ کدام یک از درمان. بیمار آگاهی نسبت به حمالت ندارد. مراجعه کرده است
)98شهریور ،اصفهان(

فنوباربیتال ) داتوسوکسماید ) جلپروات سدیم وا) بکاربامازپین ) الف

اوتوماتیسم در حمالت صرعی کانونی پیچیده وجود دارد که به صورت حرکات کم و بیش هماهنگ غیر ارادي است که حین حمله یا 
تـوئین فنـی مازپین یا درمان حمالت کانونی پیچیده کاربا.آوردنمیبیمار آن را به خاطرمعموالً وشودمیباالفاصله بعد از آن ایجاد

.است

�.صحیح است) الف(گزینه 

ها پـس  ها را صبحدر سابقه پرش اندام. علت تشنج تونیک ـ کلونیک جنرالیزه ارجاع شده است اي بهساله16نوجوان -38

صـرع  درمـورد ایـن نـوع    هاي زیرترین تشخیص کدام یک از گزینهبا توجه به محتمل. کندمیاز بیدار شدن از خواب ذکر 

)98شهریور ،اهواز(نادرست است؟

. خیم است ولی بهبودي کامل غیرمعمول استخوش) ب. در یک سرم موارد سابقه فامیلی مثبت وجود دارد) الف
. توان دارو را قطع کردبا کنترل تشنجات می) د. دهدمیبه داروهاي ضد صرع به خوبی پاسخ ) ج

. دارو خود را قطع نکنند،رعیبیماران باید با وجود کنترل حمالت ص

�.صحیح است) د(گزینه 

. صورت مکرر به درمانگاه مراجعه کـرده اسـت  دنبال بیخوابی بهساله با شکایت حرکات پرشی صبحگاهی به22آقاي -39

)98شهریور ،کرمانشاه(اقدام درمانی مناسب کدام است؟ . بررسی تصویربرداري نرمال است

ویگاباترین ) داتوسوکسوماید ) جتوئین فنی) بوالپروات سدیم ) الف

.شـوند مـی خـوابی تشـدید  بـی و بادهند میبیمار مبتال به صرع میوکلونیک جوانان است که حمالت پس از برخواستن از خواب رخ
.والپروات سدیم داروي انتخابی است

�.صحیح است) الف(گزینه 
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. کنیـد در اورژانس ویزیت مـی ) حالت صرعی مداوم(حمالت تشنجی مکرر اي با سابقه صرع را به علتساله24آقاي -40

)98شهریور ،تبریز(: جزبه،تمامی موارد زیر براي ارزیابی اورژانس و اداره حمالت بیمار در اولویت است

تجویز لورازپام یا دیازپام وریدي ) بتجویز میدازوالم یا پنتوباربیتال وریدي ) الف
درصد 50برقراري راه وریدي و تجویز دکستروز ) داطمینان از باز بودن راه هوایی و پوزیشن مناسب بیمار ) ج

تـنفس و گـردش   ، هـوایی هـاي  توجه به راه، تجویز اکسیژن، تشخیص صرع پایدار: دقیقه ابتدایی5اقدامات اولیه در صرع پایدار در
سطح سرمی ، قندخون، CBC ،Ca ،Mg ،Naگرفتن خون براي، ورت امکانصدرECGمونیتورینگ، رگ گیري مناسب، )ABC(خون

: دقیقـه دوم 5اقـدامات بعـدي در  .و ارسـال بـه آزمایشـگاه   هـا  غربـالگري جهـت مسـمومیت   هاي و تستABG، داروهاي ضدصرع
لورازپام طی دودقیقه و درصورت لزوم تکرار و یا به جاي گرممیلی4، بصورت وریدي%50سی سی دکستروز50تیامین وگرممیلی100

دقیقه5آن دیازپام طی 

�.صحیح است) الف(گزینه 

. کنیـد را در درمانگاه ویزیـت مـی  باشدمیلپسی که تحت درمان با داروي ضد تشنج اپیساله حامله با سابقه25خانم -41

)98شهریور ،تبریز(: جزبه،تمامی موارد زیر در مورد ادامه درمان ایشان صحیح است

. یابدسطح اسیدي داروهاي ضدتشنجی در این دوران کاهش می) ب. از مکمل فوالت استفاده کنندشودمیتوصیه ) الف
. شوندمیتوصیه به ادامه درمان ضد تشنجی خود ) د. داروي والپروات سدیم داروي انتخابی در این دوران است) ج

.ترین داروها درحاملگی الموتریژین و لوتیراستام هسـتند safe.اسیدوالپروئیک تراتوژنیسیته بیشتري دارد، ضدتشنجدر بین داروهاي 
.شودمیدر روزگرممیلیآورند بنابراین توصیه به استفاده از اسیدفولیک با دوز یک میبعضی داروهاي ضدتشنج سطح فوالت را پایین

.باالتري نیاز استهاي بنابراین به دوز، یابدمیحاملگی کاهشسطح پالسمایی داروهاي ضدتشنج در 

�.صحیح است) ج(گزینه 

دچار توهم بویـایی شـده و   ،در شروع حمالت. دهی مراجعه کرده استاي به علت حمالت اختالل پاسخساله30آقاي -42

اي خـاطره ،زمـان حملـه اتفـاق افتـاده    پس از خاتمه حمله از آنچه. دهدمیمعنی انجام حرکات تکراري بی،در حین حمالت

)98شهریور ،مازندران(کنید؟ هاي زیر لوکالیزه میکانون صرعی را در کدام یک از بخش. ندارد

فرونتال تحتانی ) دتمپورال داخلی ) جپاریتال تحتانی ) بپاریتال فوقانی) الف

رت حرکات کم و بیش هماهنگ غیر ارادي است که حین حمله یا اوتوماتیسم در حمالت صرعی کانونی پیچیده وجود دارد که به صو
تشنج پارشیال یا کانونی کمپلکس از بخش تحتانی و منشأ .آوردنمیبیمار آن را به خاطرمعموالً وشودمیباالفاصله بعد از آن ایجاد

.داخلی لوب تمپورال و یا مناطق مجاور آن در لوب فرونتال است

�.صحیح است) ج(گزینه 

اي است که به علت حمالت کوتاه از دست دادن هوشیاري بدون از بین رفتن تون وضعیتی مراجعـه  ساله8بیمار پسر -43

ایـن حمـالت بـا    . شـود مـی و در طـول روز بـه دفعـات فـراوان تکـرار      کشـد میثانیه طول 5این حمالت حدود . کرده است

کدام یک از داروهاي زیر را . شودمیدیده HZ Spike-Wave3گوي ال،در نوار مغزي. شودمیهایپرونتیالسیون نیز ایجاد 

)98خرداد ،دورهمیان(نمایید؟ توصیه می

لوتیراستام ) دزونیسامید ) جتوپیرامات ) باتوسوکسیماید ) الف
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صرع ابسانس یا غیاب 
.گیجی پس از حمله را ندارند. هاستکنترل انداممدت هوشیاري بدون از دست رفتن وجه مشخصه آن اختالل ناگهانی و بسیار کوتاه

معموالً حملهاین. همراه استحرکات جویدن یا پرش کوتاه و سریع دسته،خفیف حرکتی نظیر پلک زدن سریعهاي با نشانهمعموالً 
.بار طی روز ایجاد شودها سالگی یا اوایل دوران نوجوانی شروع شده و ممکن است صد4-8در طفولیت در سن 

.شودمیدر نوار مغزي بیمار امواج سوزنی موجی دو طرف با فرکانس سه با در ثانیه دیده : نکته
شودمیموجب تحریک مغز و پیدایش امواج غیرطبیعی در نوار مغزي تواندمیهایپرونتیالسیون: نکته

. استاتوسوکسامید یا اسید والپروئیکداروي ارجح براي درمان حمالت صرعی : درمان 

�.صحیح است) الف(گزینه 

. شودمیهاي فوقانی دچار حرکات تونیک کلونیک ژنرالیزه ساله که به دنبال حرکات میوکلونیک اندام35بیمار خانم -44

درمان انتخابی شما کدام است؟ . شودمیصورت گذرا دیده در نوار مغزي ایشان امواج شارپ و آهسته به

)98آذر ،دورهمیان(

فنوباربیتال ) دوالپروات سدیم ) جکاربامازپین ) بتویین فنی) الف

صرعی ژنرالیزه هاي میوکلونیک و آتونیک و سندرمهاي صرع، والپروئیک اسید داروي انتخابی در صرع ژنرالیزه اولیه تونیک کلونیک
.است

�.صحیح است) ج(گزینه 

همچنـین از خسـتگی و درد گاهگـاهی فـک     . هفته قبل مراجعه کرده است2اي با شکایت از سردرد از ساله70خانم -45

در معاینـه نـبض شـریان تمپـورال سـطحی در سـمت راسـت احسـاس         . باشـد موقع غذا خوردن در طی این مدت شاکی می

تـرین تشـخیص کـدامیک از مـوارد زیـر      ه محتملبا توجه ب. باشدمی70بیمار ESRهاي ازمایشگاهی در بررسی. شودنمی

)99دستیاري مرداد (باشد؟صحیح می

.جهت تشخیص داردESRحساسیت بیشتري نسبت به CRP) الف
.سکته مغزي در این بیمار شایع است) ب
.درمان باید بعد از انجام بیوپسی شریان تمپورال شروع شود) ج
.باشدمیکوري، در تمامی موارد غیرقابل برگشت ) د

درصد بیماران در ابتدا گذرا است 20کوري در . بیمار دچار آرتریت شریان تمپورال شده است عالئم اصلی آن سر درد و نابینایی است
.شودو معموًال ناگهانی ایجاد می

طبیعی باشد بنابراین ESRدرصد بیماران ممکن است 9تا 2است اما در ESRترین یافته آزمایشگاهی در این بیماران افزایش شایع
مالك حساس تري نسبت CRPکننده باشد و در واقع تواند کمکمیCRPرد کننده نیست و در این مواقع چک ESRطبیعی بودن 

.استESRبه 
.درمان باید به محض تشخیص شروع شود و نباید تا آماده شدن جواب بیوپسی به تاخیر بیافتد

.ر استیک عارضه نادGCAسکته مغزي در 

�.صحیح است)الف(گزینه 
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احتمال این عارضه در . انداي به علت صرع تحت درمان بوده است را به دلیل بیش فعالی نزد شما آوردهساله10پسر -46

)99دستیاري مرداد (مصرف کدامیک از داروهاي زیر بیشتر است؟ 

تال فنوباربی) دالموتریژین) جوالپروئیک اسید) بکاربامازپین) الف

.توان به خواب آلودگی و در کودکان به بیش فعالی اشاره کرداز عوارض شایع فنوباربیتال در بزرگساالن می

�.صحیح است)د(گزینه 

ساله با سابقه ي تشنج که اخیرا به طور خورسرانه داروهاي خود را قطع کرده است به علت حمالت تشـنجی  25قاي آ-47

باشد؟نمیدر مورد اقدامات درمانی الزم براي ایشان، کدام مورد صحیح. اورژانس اورده شده استمداوم از صبح امروز به 
)99شهریور (

شروع داروي فنی توئین وریدي) بتجویز لورازپام و یا دیازپام وریدي) الف
شروع کورتیکواستروئیدها و درمان ادم مغزي) ددر صورت نداوم تشنج استفاده از میدازوالم) ج

:کنیمپتیکوس به صورت زیر عمل میلیاپاستاتوسمریض باهیاولبرخورددر 
ـ محتوونیراسـ یآسپاحتمـال تـا شودخواباندهپهلوبهدیباماریب.شوددادهقرارنرموصافسطحيروبردیباماریب-1 ومعـده اتی

. شودکمیتنفسيمجارترشحات
. دیگردمطمئنییهواراهبودنبازازدیبا-2
. نمودچکراماریبیاتیحعالئمدقتبهدیبا-3

سریعابد،یکاهشفشارخوناگر. ابدیمیکاهشفشارخونادامهدریولرودمیباالفشارخونکوس،ینیلیاپاستاتوسيابتدادر) الف
.شودانجامدرماندیبا

تواندمییپرترمیه. ابدیمیکاهشبدنيدماکوس،یلپتاپیاستاتوسافتنیادامهصورتدریولرودمیباالابتدادرحرارتدرجه) ب
. کندبدتررايمغزثباتیبتیوضعودادهشیافزارامغزسمیمتابول

.دهدرخیقلبیتمیآراستممکن) ج
.شودآغازدرمانوشودگرفتهرگماریبيبرادیباسریعا-4
ـ بام،یهستمشکوكکهیورتیانسفالوپائبهباوشودنمیآمادهعاًیسرخونقندشیآزماپاسخکهيموارددر-5 وتیـامین زیتجـو دی

شودآغازيدیوردکستروز
يدیورنیتوئیفنبالفاصلهدیباشودزیتجوازپامیاگرد. نمودزیتجوازپامیدیالورازپاممثلاالثرعیسرتشنجضديداروهادیباابتدا-6

.دینمامیرسوبکهچراشود،ونیانفوزيقندمحلولدردینبانینوئیف. گرددقیتزر
هاي گلبولشمارشوهیکلوکبديعملکردهاي تستسرم،هاي تیالکترولم،یکلسگلوکز،سنجشجهتيدیورخوننمونهدیبا-7

.شودفرستادهشگاهیآزمابهخون
وقفهسببتوانندمیداروهانیا. گرددزیتجودازوالمیمباتالیفنوباربوشودمنتقلICUبهدیباماریبابد،یادامهتشنجکماکاناگر-8

.بودآمادهیتنفستیحمايبرااستالزملذا. شوندیتنفس
.شودمیاستفادهپنتوباربیتالیاپروپوفولازدینگردکنترلتشنجهمبازاگر-9

.شودمیبردهکاربهیعضالن-یعصبکنندهبلوكيداروهانشد،کنترلتشنجهمبازاگر-10
11-ABGشودانجامدیبا.
12-ECGگردداخذدیبایقلبیسکمیاوها یتمیآریبررسجهت .
.شودمیيکارگذاریفولسوند،يادراردهبرونیبررسمنظوربه-13
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اپـی اسـتاتوس علتنکهیامگررند؛یگقرارCTscanتحتدیبامارانیبتمامتشنجکنترلویاتیحعالئمشدنStableازبعد-14
قطعیناگهانصورتبهراخودضدصرعيداروماریبوباشدنداشتهوجوديمغزضایعهمثالعنوانبهباشد،مشخصکاماللپتیکوس

.باشدکرده
.استيضرورCSFعیمایبررسوLPانجامنشود،مشخصتشنجعلتکهیصورتدر-15

�. صحیح است)د(گزینه 

حرکات کم و بیش هماهنگ غیرارادي حین یا بالفاصله بعد از حمله تشنج مثل خاراندن، جویـدن و قـورت دادن کـه    «-48

)99میاندوره دي (توصیف کدام حالت زیر در صرع است؟ » آوردمعموالً بیمار انجام آن را به خاطر نمی

اینترایکتال ) دپرودرومال ) جاتوماتیسم ) باورا ) الف

شود و معموالً بیمار انجام آن را سم حرکات کم و بیش هماهنگ غیرارادي است که بین حمله یا بالفاصله بعد از آن ایجاد میاتوماتی
.آوردبه خاطر نمی

.ها استها، جویدن، قورت دادن، زیر لب نجوا کردن و ملچ ملچ کردن با لباین حرکات به صورت خاراندن، ضربه زدن آرام با دست
أاما ممکن است در حمالت صرعی که از نواحی دیگر مغزي منش.شودمعموًال در حمالت صرعی لوب تمپورال ایجاد میاتوماتیسم

اي نظیـر  هـا بـه شـکل پیچیـده    گـاهی اتوماتیسـم  .تیپیک و آتیپیـک نیـز دیـده شـوند    absenceهاي گرفته است و حتی در صرع
.شوندهاي ژستی ایجاد میاتوماتیسم

گفتـه اوراآورد،مـی یادبهراآنيبهبودازبعدماریبودهندمیرخ،ياریهوشاختاللازقبلکهیتشنجحمالتازیبخشبه: اورا
.کشدمیطولقهیدقچندتاهیثانچندکهاستیصرعحملهدرآمدشیپقتیحقدراورا. شودمی

�.صحیح است)ب(گزینه 

هـا کـه چنـد ثانیـه طـول      کودکی با حمالت اختالل ناگهانی و کوتاه مدت هوشیاري بدون از دست رفـتن کنتـرل انـدام   -49

در نوار مغزي امواج دو طرفه سوزنی با فرکانس سه بار در . شود مراجعه کرده استکشد و روزانه چندین بار تکرار میمی

)99کارورزي اسفند پیش(د؟ شوکدام دارو براي وي توصیه می. شودثانیه دیده می

تویین فنی) داتوسوکسماید ) جکاربامازپین ) بگاباپنتین ) الف

:تشنج ابسانس
.شروع شودینوجواندورانلیاواای، یسالگ4-8سندرطفولیتدرمعموالً حملهنیا

:تظاهرات بالینی
.هاستکنترل انداماختالل ناگهانی و بسیار کوتاه مدت هوشیاري بدون از دست رفتن-1
استسرعتبهویناگهانصورتبهدوهرآنبازگشتوهوشیارياختاللودهیکشطولهیثانچنديبرافقطحمله-2
.نداردراحملهازپس، گیجیحملهازبعدماریب-3
هادستعیسروکوتاههاي پرشایدنیجوحرکات،عیسرزدنپلکرینظیحرکتفیخفهاي نشانهباهمراه-4
.می اورندپزشکنزديریادگیییتواناکاهشویلیتحصافتتیشکاباتنهاراکودكیگاه-5

:EEGتظاهرات 
هیثاندربارسهفرکانسبادوطرفهیموجیسوزنامواج
.ابدیمیانیپاهمیناگهانصورتبهوشودمیظاهریناگهانصورتبهيمغزنواردریعیرطبیغامواج

.شودمیEEGدریعیطبریغامواجو Absenceحملهبروزموجببا تحریک مغز، ونیالسیپرونتیه
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:درمان
.شودمیاستفادهکمکیدرمانعنوانبهدیاستازوالم. استوالپرواتدیاسودیسوکسمااتوازاستفادهشامل

فصل صرع و سایر اختالالت تشنجی

�. استصحیح)ج(گزینه 

êêêêêêêêêêêê

سایر اختالالت نورولوژيکما و

درحال حاضر در حالت کومـا  . گرددمیساله با سابقه آریتمی قلبی با ایست قلبی به اورژانس وارد شده و احیا 72بیمار -1

)96دستیاري (؟ شودمیآگهی در بیمار انجام کدام یک از اقدامات زیر سبب بهبود پیش. باشدمی

القاي هیپوترمی ) دهیپرونتیالسیون ) جمانیتول ) بکورتیکواستروئید ) الف

، بـازال گانگلیـا  ، بیمار دچار آسیب هایپوکسیک ایسکمیک شده در نتیجه در نواحی حساس به کاهش جریان خون مثـل هیپوکمـپ  
water-shedاز آسیب بیشتر جلوگیري کندتواندمیالقاي هایپوترمی.شوندمیو مخچه زودتر دچار کم خونی.

�.صحیح است) د(گزینه 

وقتی سر . گیردمیبا تحریک دردناك وضعیت فلکسور . انداي را با کاهش هوشیاري به اورژانس آوردهساله25جوان -2

تر است؟ کدام مورد زیر محتمل. شوندمیها به سمت چپ منحرف چشم،چرخانیمبیمار را به سمت راست می

)96شهریور ،آزاد(

چپ مدوال انفارکت نیمه) بانفارکت نیمه راست پونز) الف
ایسکمی منتشر مغزي) دخونریزي در مغز میانی ) ج

مغـزي یاکپسـول داخلـی و    هـاي  که ضـایعه در نیمکـره  گیردمیدر وضعیت دکورتیکه مریض با تحریک دردناك وضعیت فلکسور 
.مغز سالم استتاالموس است و در مانورچشم عروسکی مثبت ضایعه بصورت منتشر در کوتکس است و ساقه

�.صحیح است) د(گزینه 

،بـا صـدا زدن  . دچار اختالل بلع و تکلم و فلج هر چهار انـدام شـده اسـت   ،مرد جوانی به دنبال اصالح سریع هیپوناترمی-3

کـدام  . باشـد مـی ولی قادر به نگاه بـه چـپ و راسـت ن   دهدمیها را به سمت باال و پایین حرکت چشم. کندمیها را باز چشم

)96مشترك شهریور (توصیف بهتري از این حالت است؟ ،وضعیت بالینی

brain death) بPersistent vegetative state) الف
Minimally conscious state) دLocked in syndrome) ج
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