
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
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.یمدر خدمتت هستی،خواست
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پزشکیهاي چشماورژانس

بـه شـک صـورت در. اسـت شـده آوردهاورژانسبهمهمانی،یکدرنامعلومیمادهبامسمومیتاثردرساله25مرد-1

)95دستیاري (است؟کدامانتظارموردچشمیهايیافتهمتیلیک،الکلمسمومیت

پرخونعصبسرتنگ،مردمک) بپریدهرنگعصبسرتنگ،مردمک) الف
پرخونعصبسرگشاد،مردمک) دپریدهرنگعصبسرگشاد،مردمک) ج

جاییآناز. گرددمیایجادشبکیهادموبیناییسرعصبپرخونیوشدهگشادهها مردمکچوبالکلیامتانولبامسمومیتدنبالبه
نـوع ایـن درمـان ،شـود مـی بینـایی رفتنبینازباعثحتمطوربهبیناییعصبگرفتاريوحادپدیدهیکالکلبامسمومیتکه

.گیردانجامانساورژصورتبهبایستمیمسمومیت

�.صحیح است) د(گزینه 

کاري بر روي جسم فلزي در روز قبل، بـا شـکایت احسـاس جسـم خـارجی و درد      اي که به دنبال چکشساله30آقاي -2

همه اقدامات زیر در این . شودمیچشمی به اورژانس مراجعه نموده است، در معاینه با اسلیت المپ جسم خارجی مشاهده ن

)96کارورزي مشهد شهریور پیش(:جزبهشودمیبیمار توصیه 

انجام افتالموسکوپی مستقیم و غیرمستقیم ) باوربیت CT Scanانجام ) الف
انجام سونوگرافی چشمی ) داربیت MRIانجام ) ج

براي تعیین محل اجسام خارجی فلزي داخل چشم استفاده کرد زیرا به دلیل ایجاد میدان مغناطیسـی اجسـام   MRIنباید از گاههیچ
.گذارندمیبر روي چشمناپذیري خارجی در داخل چشم به سرعت حرکت کرده و اثرات جبران

�.صحیح است) ج(گزینه 

)96تهران اسفند رورزيکاپیش(باشد؟در کدام بیمار زیر تجویز قطره استروئید مجاز می-3

قرینهبهغیرنافذضربهازپسقدامیاتاقخونریزي) بتماسیلنزازاستفادهاثردرقرنیهخراشازناشیالتهاب) الف
قرنیهسطحازفلزيخارجیجسمبرداشتنازپسالتهاب) دچشمبهگندمشاخهبرخوردازپسقرنیهاپیتلیومرفتنبیناز) ج

شـامل هایفمـا درمـان .شـود مـی ایجادچشمغیرنافذضرباتدنبالبهاکثراضایعهاین.گویندهایفماراقدامیاتاقدرخونوجود
موضـعی اسـتروئید Iritis باهمراهیصورتدر. است% 2هماتروپینیا% 1آتروپینمانندسیکلوپلژیکقطرهازاستفادهواستراحت

.شودمیتجویزمجددخونریزيازجلوگیريمنظوربهنیزسیستمیکاستروئیدوشودمیتجویز

�.صحیح است) ب(گزینه 

1بخش
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8کهکندمیذکروي. استکردهمراجعههاچشمدرخارجیجسمشدیداحساسونورازترسریزش،اشکبابیماري-4

کنید؟میتوصیهرازیردارويکدام. استکردهجوشکاريچشم،مناسبمحافظبدونپیشساعت

)96کارورزي تهران اسفند پیش(

ساعت6هربتامتازونقطره) بساعت6هرسیکلوژیلقطره) الف
ساعت6هرتتراکائینقطره) دساعت6هرنفازولینقطره) ج

درکـه کسـانی وکوهنـوردان بازان،اسکیدر،کنندمیناستفادهحفاظازکهجوشکارانیدراغلببنفشماوراءاشعهباقرنیهآسیب
. شودمیشروعتشعشعازبعدساعت6-10بیمارياینهاي نشانهوعالئم.شودمیدیده،گیرندمیقرارخورشیديهاي المپمعرض
Cyclogyl 0.5% یاMydriacyl 1% ماننداثرکوتاهسیکلوپلژیکقطرهازاستفادهوساعت24مدتبهها چشمبستنشاملدرمان

.شوندمیمژگانیعضلهانقباضازناشیدردکاهشباعثکه

�.صحیح است) الف(گزینه 

)96کارورزي مشهد اسفند پیش(: جزبهدهید ي اقدامات زیر را انجام میدر بیمار با سوختگی آهک همه-5

خارج کردن مواد خارجی و شستشوي فراوان ) بحسی ریختن قطره تتراکائین جهت بی) الف
قطره کولینرژیک جهت کاهش قرمزي ) دقطره بتامتازون جهت کاهش التهاب ) ج

را با آب ها به محض بروز حادثه باید فورا چشم. اساس درمان از بین بردن و یا رقیق کردن سریع ماده شیمیایی در اسرع وقت میباشد
عالوه بر .شودمیطوري که گاهی به چندین لیتر مایع نیاز شستشو به میزان فراوان مایع و مدت طوالنی باید ادامه یابد به. شستشو داد

: کمکی نیز وجود دارد که عبارتند ازهاي شستشو در مراحل اولیه، درمان
استفاده از قطره سیکلوپلژیک به خصوص آتروپین جهت کاهش درد و پرخونی چشم . 1
استروئید به منظور کاهش التهاب هاي قطره. 2
.شودمیاستفاده ) دیاموکس ( کربنیک انهیدراز مثل استازوالمید هاي ار چشم از مهارکنندهبه منظور کاهش فش. 3
.موضعی مانند قطره کلرامفنیکل استفاده کردهاي براي جلوگیري از عفونت، میتوان از آنتی بیوتیک. 4
.مفید استشدیدهاي تقریباً گرم در روز در سوختگی2به صورت سیستمیک ثاستفاده از ویتامین . 5
.ترجیحا فاقد مواد نگهدارندهکننده، مرطوبهاي استفاده از پماد و قطره. 6
.کالژناز شاید مفید باشدهاي سایکلین و استیل سیستیین به عنوان مهارکنندهاستفاده از داکسی. 7
.بی حسی استفاده کردهاي براي کاهش درد میتوان از قطره. 8

�.صحیح است) د(گزینه 

در . هـا مراجعـه کـره اسـت    ریزش و فتوفوبی و آبریزش چشمساله به دنبال جوشکاري با درد، قرمزي، اشک28آقاي-6

است؟ نادرستکدام اقدام . شودمیگیرد و جسم خارجی مشاهده ناي رنگ میصورت نقطهمعاینه، قرنیه با فلورسئین به
)96کارورزي اهواز اسفند پیش(

اثر استفاده از قطره سیکلوپلژیک طوالنی) بساعت 24ها به مدت بستن چشم) الف
کننده موضعی هنگام معاینه حساستفاده از بی) دبیوتیک موضعی استفاده از آنتی) ج

کوهنـوردان و کسـانی کـه در    ، در اسکی بازان، کنندمیآسیب قرنیه با اشعه ماوراء بنفش اغلب در جوشکارانی که از حفاظ استفاده ن
. شودمیساعت بعد از تشعشع شروع 6-10این بیماري هاي عالئم و نشانه.شودمی، دیده گیرندمیخورشیدي قرار هاي معرض المپ
:درمان شامل
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ساعت 24به مدت ها بستن چشم
باعث کاهش درد ناشی از انقباض عضـله  که Cyclogyl 0.5%یا Mydriacyl 1%استفاده از قطره سیکلوپلژیک کوتاه اثر مانند 

.شوندمیمژگانی 
.موضعی براي جلوگیري از عفونت ثانویههاي بیوتیکآنتیاستفاده از 

تأخیر حس کننده موضعی فقط باید در هنگام معاینه بیمار استفاده کرد ولی از استفاده طوالنی آن بایدخودداري کرد، زیرا موجببیاز
.شودمینیه قرتلیوماپیدر ترمیم 

�.صحیح است) ب(گزینه 

کند و در معاینه در نگاه به سمت راست، چشم راست محدودیت حرکت داشته و بیماري با شکایت از دوبینی مراجعه می-7

:ترین تشخیص چرخاند، محتملکردن روي تارگت میفیکس بیمار صورتش را براي 

)96کارورزي کرمانشاه و شیراز اسفند پیش(

Homer syndrome) د4th nerve palsy) ج3nd nerve palsy) ب6th nerve palsy) الف

. یابدمیکه در نگاه به سمت عضله فلج دوبینی شدتشودمیاز ساقه مغز است و فلج آن باعث دوبینی به صورت افقی 6منشا عصب 
عصب حرکتی عضله مستقیم خارجی از عصب چشم مبتال به سمت داخل منحرف شده و حرکت چشم به خارج مختل شده است، زیرا

.است6

�.صحیح است) الف(گزینه 

در معاینه همان چشم حرکات به سـمت  . ساله با شکایت افتادگی ناگهانی پلک یک چشم مراجعه کرده است50فردي -8

تـرین  هاي زیر محتمـل کدام یک از گزینه. دهدمردمک نسبتًا متسع بود و به نور پاسخ نمی. داخل، باال و پایین اختالل دارد

)96اسفند تبریزکارورزيپیش(تشخیص است؟ 

توکسیسیتی دارویی ) دتروما ) جآنوریسم شریانی ) باپسکمی میکرواسکوالر )الف

و مردمک نسبتا متسع بوده و شوندمیچشم دچار پتوز شده و حرکات باال، پایین و حرکت به داخل مختل 3در فلج کامل عصب زوج 
یعاتی است که ساقه مغز را درگیر کنند و از علـل  ، شامل کلیه ضاشوندمی3علل مرکزي که باعث فلج عصب . به نور پاسخ نمیدهد

بـه کاروتیـد داخلـی و نیـز ایسـکمی      posterior communicatingمحیطـی فشـار ناشـی از آنوریسـم در محـل اتصـال شـریان        
ل اگر مردمک به نور پاسخ ندهد احتمال انوریسم بـیش تـر از علـ   . سیستمیک باید بررسی شودهاي میکروواسکوالر به علت بیماري

.ایسکمی و دیابت میباشد

�.صحیح است) ب(گزینه 

اي مبتال به دیابت و فشار خون باال به علت افتادگی پلک چشم راست که از یـک روز پـیش شـروع شـده     ساله60آقاي -9

حرکت جا شده است و قادر به چرخش به داخل و در معاینه چشم مبتال به خارج و پایین جابه. نمایداست به شما مراجعه می

طور اورژانسی براي بیمار انجام شده کـه  به) ESR(تعیین سدیمانتاسیون . پاسخ مردمک به نور وجود ندارد. باشدمیبه باال ن

)97اردیبهشت دستیاري(کدام عبارت در مورد وي صحیح است؟ . نتیجه آن نرمال است

. یابدفته بهبود میه5-12اکثراً طی ) ب. دهیمبیمار را به جراح اعصاب ارجاع می) الف
. کنیمدو هفته دیگر بیمار را ویزیت می) د. کنیماستروئید وریدي شروع می) ج
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و مردمک نسبتا متسع بوده و شوندمیچشم دچار پتوز شده و حرکات باال، پایین و حرکت به داخل مختل 3در فلج کامل عصب زوج 
، شامل کلیه ضایعاتی است که ساقه مغز را درگیر کنند و از علل شوندمی3علل مرکزي که باعث فلج عصب . دهدمیبه نور پاسخ ن

بـه کاروتیـد داخلـی و نیـز ایسـکمی      posterior communicatingمحیطـی فشـار ناشـی از آنوریسـم در محـل اتصـال شـریان        
هاي دیابت، فشار خون باال و بیماريدر مواجهه با افراد مبتال، باید . سیستمیک باید بررسی شودهاي میکروواسکوالر به علت بیماري

3سیستمیک را بررسی نمود و نباید فراموش کرد که در افراد مسن گاهی تظاهر آرتریت تمپورال ممکن است به صورت فلج عصب 
6-12در موارد ایسکمیک پیش آگهی اکثرًا خوب است و طی . باشد و به همین جهت تعیین سدیمنتاسیون به طور اورژانس الزم است

.، اما فلج حاصله از ضایعات فشاري از جمله آنوریسم یک اورژانس جراحی اعصاب استشودمیهفته اکثراً بهبود حاصل

�.صحیح است) الف(گزینه 

سـاعت پـیش رخ داده اسـت بـه     6ها ناشـی از قلیـا کـه در حـدود     ساله که به علت سوختگی شیمیایی چشم30آقاي -10

تمامی داروهاي زیر . شودمیدر معاینه قرمزي شدید ملتحمه به همراه نقص اپیتلیوم قرنیه دیده . درمانگاه آورده شده است

)97رزي کرمان و تهران شهریور کاروپیش(:جزبهرود در درمان این بیمار به کار می

آتروپین ) دکلرامفنیکل ) جبتامتازون ) بفنیل افرین ) الف

را با آب ها به محض بروز حادثه باید فورا چشم. باشدمیاساس درمان از بین بردن و یا رقیق کردن سریع ماده شیمیایی در اسرع وقت 
عالوه بر .شودمیشستشو به میزان فراوان مایع و مدت طوالنی باید ادامه یابد به طوري که گاهی به چندین لیتر مایع نیاز . شستشو داد

: کمکی نیز وجود دارد که عبارتند ازهاي شستشو در مراحل اولیه، درمان
د و پرخونی چشم استفاده از قطره سیکلوپلژیک به خصوص آتروپین جهت کاهش در. 1
استروئید به منظور کاهش التهاب هاي قطره. 2
.شودمیاستفاده ) دیاموکس(کربنیک انهیدراز مثل استازوالمید هاي به منظور کاهش فشار چشم از مهارکننده. 3
.موضعی مانند قطره کلرامفنیکل استفاده کردهاي بیوتیکآنتیبراي جلوگیري از عفونت، میتوان از . 4
.شدید مفید استهاي تقریباً گرم در روز در سوختگی2به صورت سیستمیک cاستفاده از ویتامین . 5
.ترجیحا فاقد مواد نگهدارندهکننده، مرطوبهاي استفاده از پماد و قطره. 6

�.صحیح است) الف(گزینه 

اي که یک ساعت قبل در اثر ترکیدن دیگ بخار دچار تروماي چشم شده، بـه اورژانـس مراجعـه کـرده     ساله20مرد -11

اولین اقدام براي بررسی تروماي چشم بیمار چیست؟ . آلود استدر نگاه ظاهري صورت وي خون. است

)97کارورزي اصفهان شهریور پیش(

x-rayدرخواست ) بمعاینه حرکات چشم ) الف
معاینه با اسلیت المپ از نظر پارگی قرنیه ) دگیري و ثبت دید اندازه) ج

به . باید از وارد شدن هر گونه فشار و در نتیجه خروج اجزاي داخلی کره چشم جلوگیري کرد) شیلد(در پارگی قرنیه با گذاشتن محافظ 
سـی  توان با تزریق چند سـی میدر صورت اسپاسم شدید پلکاز پلک زدن زیاد خودداري کند و المقدورحتیبیمار باید توصیه کرد 

مختلـف  هـاي  همچنین از چکاندن قطره. حس کردبیدر محل گوشه خارجی چشم، اعصاب و عضالت پلکی را% 2یا 1لیدوکائین 
. ی نمودپزشکچشمچشمی نیز باید خود داري کرد و فقط با تعیین دید وي را روانه مرکز 

�.صحیح است) ج(گزینه 
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)97کارورزي زنجان شهریور پیش(شود؟ هاي بسیار فوري چشمی محسوب میکدام مورد زیر جزء اورژانس-12

انسداد شریان شبکیه + چشمی ) اسیدي ـ قلیایی(هاي شیمیایی سوختگی) الف
سپتال چشمی سلولیت پره+ کنژنکتیویت ویروسی ) ب
جسم خارجی سطحی قرنیه یا ملتحمه یا پلک ) ج
هاسوختگی حرارتی پشت پلک) د

سوختگی شیمیایی بـه دو گـروه قلیـایی و اسـیدي تقسـیم     . ی هستندپزشکچشمشیمیایی چشم یک اورژانس هاي تمامی سوختگی
. استتر از مواد اسیدي است و در بین مواد قلیایی آمونیاك از همه خطرناكتر که صدمات حاصله از مواد قلیایی شدیدشوندمی

دید . شودمیی است که با افت شدید و ناگهانی و بدون درد دید مشخصپزشکهاي چشمیکی از موارد اورژانسشریان شبکیهانسداد 
.متغیر است) LP(و درك نور ) CF(بیماران بین شمارش انگشت % 90در 

�.صحیح است) الف(گزینه 

باز جوانی که مدت طوالنی در پیست تمرین داشته است، چند ساعت پس از بازگشت به خانه با درد بسیار شدید اسکی-13

کند که مدتی از زمان تمرین از عینک محافظ اسکی بیمار اظهار می. کندریزش و ترس از نور به درمانگاه مراجعه میو اشک

آمیـزي فلورسـین مشـهود اسـت،     ل است و به جز نقاطی در قرنیه که با رنگدر معاینه دید بیمار نرما. استفاده نکرده است

)97کارورزي تهران و اصفهان اسفند پیش(ندارد؟ کدام مورد براي تجویز به بیمار براي درمان در منزل کاربرد . نکته دیگري ندارد

کننده حسقطره بی) دقطره سیکلوپلژیک ) جبیوتیک قطره آنتی) بها بستن چشم) الف

، در اسکی بازان، کوهنـوردان و کسـانی کـه در    کنندمیآسیب قرنیه با اشعه ماوراء بنفش اغلب در جوشکارانی که از حفاظ استفاده ن
. شودمیساعت بعد از تشعشع شروع 6-10این بیماري هاي عالئم و نشانه.شودمی، دیده گیرندمیخورشیدي قرار هاي معرض المپ

:مان شاملدر
ساعت 24به مدت ها بستن چشمـ 
که باعث کاهش درد ناشی از انقباض عضله Cyclogyl 0.5%یا Mydriacyl 1%استفاده از قطره سیکلوپلژیک کوتاه اثر مانند ـ

.شوندمیمژگانی 
.موضعی براي جلوگیري از عفونت ثانویههاي بیوتیکآنتیاستفادهاز ـ

خودداري کرد، زیرا موجـب فقط باید در هنگام معاینه بیمار استفاده کرد ولی از استفاده طوالنی آن بایدحس کننده موضعی بیازـ 
.شودمیقرنیه تلیوماپیدر ترمیم تأخیر 

�.صحیح است) د(گزینه 

هـاي  در معاینـه لکـه  . سال دیابت با کاهش ناگهانی دید چشم راست مراجعه کرده است10اي با سابقه ساله50آقاي -14

)97کارورزي زنجان اسفند پیش(ترین تشخیص کدام است؟ محتمل. شودمیخونریزي پراکنده در ته چشم مشاهده 

نوریت اپتیک چشم راست ) بگلوکوم حاد اولیه ) الف
ادم پاپی ) دسداد ورید مرکزي شبکیه ان) ج

% 90، به طوري که شودمیدر افراد مسن دیدهمعموالً در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد ولی) CRVO(انسداد ورید مرکزي شبکیه 
: شودمیبه دو دسته مهم تقسیمCRVO. سال سن دارند50افراد باالتر از 

Non- ischemic CRVO
Ischemic CRVO
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اهر بیماري در هر دو نوع به صورت کاهش دید ناگهانی و بدون درد دید است که در نوع ایسکمیک در حد درك نور و یا شمارش تظ
ورید مرکـزي شـبکیه و   هاي شامل اتساع و پیچ خوردگی خفیف تمام شاخهNonischemicعالیم چشمی در شکل . انگشتان است

ولی در . است، ادم ماکوال و تورم خفیف عصب بینایی ممکن است وجود داشته باشدنقاط خونریزي شعله شمعی در تمام سطح شبکیه
در سـطح شـبکیه و در فلورسـئین    cotton-woolرتـین و نقـاط   هـاي  ، خونریزي و ادم شبکیه، اتساع شـدید وریـد  Ischemicنوع 

.اردبرابر قطر سر عصب بینایی وجود د10آنژیوگرافی نواحی ایسکمیک با وسعت بیش تر از 

�.صحیح است) ج(گزینه 

)97کارورزي اهواز اسفند پیش(: جزبهشود در مواجهه با بیمار دچار پارگی قرنیه چشم تمام موارد زیر توصیه می-15

چکاندن قطره چشمی ) ب) شیلد(گذاشتن محافظ ) الف
پیشگیري از کزاز براساس سابقه واکسیناسیون ) دخودداري از پلک زدن زیاد ) ج

با . خروج محتویات چشم جلوگیري کرداحتماالً در مواجهه با مصدوم دچار پارگی قرنیه باید از دستکاري و در نتیجه جابجایی نسوج و
به بیمار توصیه باید . باید از وارد شدن هرگونه فشار و در نتیجه خروج اجزاي داخلی کره چشم جلوگیري کرد) شیلد(گذاشتن محافظ 

% 2یا 1توان با تزریق چند سی سی لیدوکایین میپلک زدن زیادي خودداري کند و در صورت اسپاسم شدید پلکازالمقدورحتیکرد 
چشمی باید خودداري کرد و فقط با هاي همچنین از چکاندن قطره. حسی کردبیدر محل خارجی چشم، اعصاب و عضالت پلکی را

.ی نمودپزشکچشمتعیین دید وي را روانه مرکز 

�.صحیح است) ب(گزینه 

: جزبهشودمیبیماري به علت سوختگی شیمیایی چشم مراجعه کرده است براي درمان از تمام موارد زیر استفاده -16
)97کارورزي اهواز اسفند پیش(

. شودمیبراي خنثی کردن اسید از باز و باز از اسید استفاده ) بشستشوي سریع چشم با آب ) الف
بیوتیک براي جلوگیري از عفونت قطره آنتی) دقطره استروئید به منظور کاهش التهاب ) ج

را با آب ها به محض بروز حادثه باید فورا چشم. باشدمیاساس درمان از بین بردن و یا رقیق کردن سریع ماده شیمیایی در اسرع وقت 
عالوه بر .شودمیادامه یابد به طوري که گاهی به چندین لیتر مایع نیاز شستشو به میزان فراوان مایع و مدت طوالنی باید. شستشو داد

: کمکی نیز وجود دارد که عبارتند ازهاي شستشو در مراحل اولیه، درمان
استفاده از قطره سیکلوپلژیک به خصوص آتروپین جهت کاهش درد و پرخونی چشم . 1
استروئید به منظور کاهش التهاب هاي قطره. 2
.شودمیاستفاده ) دیاموکس (کربنیک انهیدراز مثل استازوالمید هاي منظور کاهش فشار چشم از مهارکنندهبه. 3
.موضعی مانند قطره کلرامفنیکل استفاده کردهاي بیوتیکآنتیبراي جلوگیري از عفونت، میتوان از . 4
.شدید مفید استتقریباً هايگرم در روز در سوختگی2به صورت سیستمیک cاستفاده از ویتامین . 5
.ترجیحا فاقد مواد نگهدارندهکننده، مرطوبهاي استفاده از پماد و قطره. 6
.حسی موضعی نیز داد بر خالف اسیب اشعه ماورا بنفش که به جز زمان معاینه ممنوع استبیدر صورت درد میتوان. 7

�.صحیح است) ب(گزینه 
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رتانسیون که با افت شدید و ناگهانی بینایی چشم راست از یک روز قبـل مراجعـه   ساله با سابقه هایپ50در یک آقاي -17

)97کارورزي تبریز اسفند پیش(؟ باشدمیهاي زیر کمتر مطرح کرده است کدام یک از تشخیص

انسداد ورید مرکزي شبکیه ) بانسداد شریان مرکزي شبکیه ) الف
جدا شدگی شبکیه ) دمسمومیت با الکل متیلیک ) ج

سیستمیک مطـرح  هاي و بیماريها در موارد دوطرفه بیشتر، مسمومیت. کاهش دید ناگهانی ممکن است یک طرفه یا دوطرفه باشد
: عبارتند ازشوندمیمواردي که باعث کاهش دید ناگهانی و یک طرفه . هستند

انسداد شریان مرکزي شبکیهـ
شریان شبکیهاي هانسداد شاخـ 
نسداد ورید مرکزي شبکیه اـ 
ورید شبکیه اي هانسداد شاخـ 
التهاب عصب بینایی ـ 
نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بیناییـ 
جداشدگی شبکیه ـ 
) ویتره(خونریزي زجاجیه ـ 
خونریزي ناحیه ماکوال ـ 
Functional visual lossـ 

�.صحیح است) ج(گزینه 

. ساله با سابقه دیابت و فشار خون به دلیل کاهش ناگهانی و بدون درد دید چشم راست مراجعه نموده است55آقاي -18

. شـود مـی ، تورم سر عصب و اختالل میدان بینایی تحتانی راست دیده +2، مارکوس گان 10/2در معاینه چشم راست، دید 

)97اردیبهشت کارورزي میاندورهپیش(طرح است؟ هاي زیر بیشتر مکدام یک از تشخیص. چشم چپ نرمال است

پاپیلوپاتی دیابتی ) بانسداد شریان مرکزي شبکیه ) الف
رتینوپاتی و پاپیلوپاتی ناشی از پرفشاري خون ) دنوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بینایی ) ج

بینایی است که معموالً در سنین بـاالتر از  در حقیقت یک انفارکتوس سر عصب ) AION(نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بینایی 
) NLP(اختالل دید از تاري خفیف دید تا عـدم درك نـور   . افتد و با کاهش دید ناگهانی و بدون درد همراه استمیسال اتفاق50

نقـاط  وجود داشته و عصب بینـایی رنـگ پریـده و متـورم بـوده و     RAPDدر معاینه چشم عالوه بر کاهش شدید دید . متغیر است
سیسـتمیک مثـل فشـار خـون بـاال، دیابـت و       هاي بررسی بالینی از نظر بیماري. شودمیخونریزي شعله شمعی در اطراف آن دیده

باید به صـورت اورژانـس   ) ESR(کالژن واسکوالر باید صورت گیرد و در این بین آزمایش بررسی سدیمنتاسیون خون هاي بیماري
.دهدمیدقت تشخیص را افزایشESRبه همراه CRPگیري اندازه. انجام گیرد

�.صحیح است) ج(گزینه 

ریزش، فوتوفوبی و احساس جسم خارجی دوطرفه مراجعه نموده، اي به دنبال کوهنوردي با عالئم اشکساله20جوان -19

دید بیمار طبیعی است، کدام . شودمیگیرد در سطح قرنیه دو چشم دیده و در معاینه نقاط متعدد که با فلئورسین رنگ می

)97اردیبهشت کارورزي میاندورهپیش(کنید؟ هاي زیر را کمتر توصیه مییک از درمان

ساعت 6قطره آنستوکائین هر ) بساعت 12براي ) patch(ها بستن چشم) الف
ساعت 6درصد هر 1قطره میدراکس ) دساعت 6قطره کلرامفنیکل هر ) ج
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، در اسکی بازان، کوهنـوردان و کسـانی کـه در    کنندمیاشعه ماوراء بنفش اغلب در جوشکارانی که از حفاظ استفاده نآسیب قرنیه با 
. شودمیساعت بعد از تشعشع شروع 6-10این بیماري هاي عالئم و نشانه.شودمی، دیده گیرندمیخورشیدي قرار هاي معرض المپ

Cyclogyl 0.5%یا Mydriacyl 1%استفاده از قطره سیکلوپلژیک کوتاه اثر مانند ساعت و24به مدت ها درمان شامل بستن چشم
موضعی براي جلوگیري از عفونت ثانویـه اسـتفاده  هاي بیوتیکآنتیاز . شوندمیکه باعث کاهش درد ناشی از انقباض عضله مژگانی 

کرد ولی از استفاده طوالنی آن باید خـودداري کـرد، زیـرا    موضعی فقط باید در هنگام معاینه بیمار استفاده هاي حسبیاز. شودمی
. شودمیقرنیهتلیوماپیدر ترمیم تأخیر موجب

�.صحیح است) ب(گزینه 

در معاینـات نقـص   . خانم جوانی به علت پاشیده شدن مایع چاه بازکن به چشـمانش بـه اورژانـس آورده شـده اسـت     -20

مصرف کـدام دارو درمـان ایـن بیمـار     . شودمیتلیوم و کدورت نسبی قرنیه به همراه آسیب عروق ناحیه لیمبوس دیده اپی

)97کارورزي میاندوره تیر پیش(گردد؟نمیتوصیه 

ها قطره آتروپین و یا سایر سیکلوپلژیک) بقطره استرویید موضعی با دوز نسبتاً زیاد ) الف
خوراکی و موضعی Aویتامین ) دسیکلین خوراکی کپسول داکسی) ج

را با آب هابه محض بروز حادثه باید فورا چشم. باشدمیاساس درمان از بین بردن و یا رقیق کردن سریع ماده شیمیایی در اسرع وقت 
عالوه .شودمیشستشو به میزان فراوان مایع و مدت طوالنی باید ادامه یابد به طوري که گاهی به چندین لیتر مایع نیاز . شستشو داد

: کمکی نیز وجود دارد که عبارتند ازهاي بر شستشو در مراحل اولیه، درمان
درد و پرخونی چشم استفاده از قطره سیکلوپلژیک به خصوص آتروپین جهت کاهش . 1
استروئید به منظور کاهش التهاب هاي قطره. 2
.شودمیاستفاده ) دیاموکس(کربنیک انهیدراز مثل استازوالمید هاي به منظور کاهش فشار چشم از مهارکننده. 3
.موضعی مانند قطره کلرامفنیکل استفاده کردهاي بیوتیکآنتیبراي جلوگیري از عفونت، میتوان از . 4
استیل (کالژناژ هاي مهار کننده. شدید مفید استهاي تقریباً گرم در روز در سوختگی2به صورت سیستمیک cاستفاده از ویتامین . 5

.توانند اثر بخش باشندمینیز) سیستئین و داکسی سیکلین سیستمیک
.ترجیحا فاقد مواد نگهدارندهکننده، مرطوبهاي استفاده از پماد و قطره. 6

�.صحیح است) د(گزینه

میزان بینایی بیمار در حـد  . اي به علت کاهش ناگهانی و بدون درد بینایی یک چشم مراجعه کرده استساله62خانم -21

در افتالموسـکوپی انجـام شـده،    . در همان چشم مثبت اسـت Relative Afferent Pupillary Defectو باشدمیدرك نور 

کدام گزینه در این بیمار صحیح . شودمیآ دیده پریدگی و تورم منتشر شبکیه به همراه یک ناحیه تیره رنگ در فووهرنگ

)97کارورزي میاندوره تیر پیش(نیست؟ 

. بررسی وضعیت قلبی ـ عروقی ضروري است) الف
. در این بیمار ضروري استESRبررسی ) ب
. گرددکواگوالن سیستمیک در این بیمار توصیه میآنتی) ج
. کننده باشدتنفس درون کیسه پالستیکی ممکن است کمک) د

دید در . شودمیانسداد شریان مرکزي شبکیه یک اورژانس چشم پزشکی است که با افت شدید و ناگهانی و بدون درد دید مشخص
در افتالموسکوپی رنگ پریدگی و تورم منتشر شبکیه و یک . متغیر است) LP(و درك نور ) CF(بیماران بین شمارش انگشتان % 90

به این نقطه قرمز رنگ در ناحیـه  . ستآ اکه علت آن انتقال رنگ تیره از وراي فووهشودمیناحیه تیره رنگ در مرکز فووه آ مشاهده
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جهـت  ) ESR(عروقی و تعیین سدیمنتاسیون خون -بررسی سیستمیک از نظر وضعیت قلبی. گویندمیCherry red spotفووه آ  
: درمان باید به سرعت شروع شود و شامل . بررسی آرتریت تمپورال الزم است

حسی در پشت کره بیریق مادهو یا تزها کاهش فشار داخل چشم به وسیله پاراسنتز، ماساژ، تجویز استازوالمید، تجویز هیپراسموتیک
.شودمیچشم که از طریق اتساع عروقی سبب بهبود خونرسانی شبکیه

دقیقه در هر ساعت و در صورتی که این امکان در اختیار 10به وسیله ماسک به مدت CO2 % 5اکسیژن و % 95استنشاق مخلوط 
.پالستیکی استنشاق کنداي هتواند درون کیسمینباشد بیمار

.شودنمیتوصیهعموماً کوآگوالسیون سیستمیکیآنت

�.صحیح است) ج(گزینه 

بـه درمانگـاه   Photophobiaشب و چند ساعت پس از پایان جوشـکاري بـا درد شـدید چشـم و     جوشکار جوانی نیمه-22

کـدام گزینـه در مـورد ایـن بیمـاري صـحیح       . پزشک نداریدمراجعه کرده است و درحال حاضر امکان ارجاع بیمار به چشم

)97کارورزي میاندوره تیر پیش(است؟ 

. یابدصورت موقت کاهش میدرگیري اغلب دوطرفه است و میزان حدت بینایی اغلب به شدت ولی به) الف
بیوتیک موضعی براي پیشگیري از عفونت، قطره تتراکایین براي تسکین بیمار تا ارجاع به چشم لژیک براي فتوفوبی، آنتیقطره سیکلوپ) ب

. شودمیپزشک تجویز 
). Patching(بندیم ساعت می24پس از اطمینان از عدم وجود جسم خارجی در سطح قرنیه و ملتحمه، دو چشم بیمار را براي ) ج
. شودمیآمیزي با فلورسین به صورت نقاطی در قرنیه دیده تاً در اندوتلیوم و استروماي قرنیه است و در رنگمحل آسیب عمد) د

، در اسکی بازان، کوهنـوردان و کسـانی کـه در    کنندمیآسیب قرنیه با اشعه ماوراء بنفش اغلب در جوشکارانی که از حفاظ استفاده ن
. شودمیساعت بعد از تشعشع شروع 6-10این بیماري هاي عالئم و نشانه.شودمیدیده ، گیرندمیخورشیدي قرار هاي معرض المپ

Cyclogyl 0.5%یا Mydriacyl 1%ساعت و استفاده از قطره سیکلوپلژیک کوتاه اثر مانند 24به مدت ها درمان شامل بستن چشم
موضعی براي جلوگیري از عفونت ثانویـه اسـتفاده  هاي بیوتیکآنتیاز . شوندمیکه باعث کاهش درد ناشی از انقباض عضله مژگانی 

موضعی فقط باید در هنگام معاینه بیمار استفاده کرد ولی از استفاده طوالنی آن باید خـودداري کـرد، زیـرا    هاي حسبیاز. شودمی
اغلب نرمال اسـت و اسـیب محـدود بـه     درگیري اغلب دوطرفه است و حدت بینایی.شودمیقرنیهتلیوماپیدر ترمیم تأخیر موجب

.استتلیوماپی

�.صحیح است) ج(گزینه 

. به اورژانس بیمارستان آورده شده استآهنگر جوانی حین کار با دستگاه برش و بر اثر آسیب شغلی به سر و چشم-23

بیمار درد فراوان و . شودمیده آ به خارج دیبر آسیب به سر، پارگی اسکلرا و قرنیه و پروالپس بافت یووهعالوهدر معاینه 

دهید؟پزشکی انجام میعنوان پزشک اورژانس کدام اقدام را قبل از ارجاع به یک مرکز چشمبه. ها دارداسپاسم شدید پلک
)97کارورزي میاندوره تیر پیش(

. کنیمها، به کمک شیلد چشمی از چشم محافظت میو اطمینان از عدم وجود جسم خارجی در چشمMRIپس از انجام ) الف
پزشک بیوتیک وریدي قبل از ارجاع به چشمها تجویز آنتیثبت میزان حدت بینایی و در صورت وجود جسم خارجی در چشم) ب
. کنیمستریل، چشم را توسط شیلد محافظت میبیوتیک ااجسام خارجی سطحی را برداشته وپس از ریختن قطره آنتی) ج
هـا  ها، با تزریق لیدوکایین در گوشه خارجی چشم و ریختن قطره تتراکایین استریل از میزان اسپاسم پلکدر صورت اسپاسم شدید پلک) د

. کاهیممی

با . اال خروج محتویات چشم جلوگیري کرددر مواجهه با مصدوم دچار پارگی قرنیه باید از دستکاري و در نتیجه جابجایی نسوج و احتم
به بیمار توصیه باید . باید از وارد شدن هرگونه فشار و در نتیجه خروج اجزاي داخلی کره چشم جلوگیري کرد) شیلد (گذاشتن محافظ 
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% 2یا 1دوکایین توان با تزریق چند سی سی لیمیالمقدور از پلک زدن زیادي خودداري کند و در صورت اسپاسم شدید پلککرد حتی
چشمی باید خودداري کرد و فقط با هاي همچنین از چکاندن قطره. حسی کردبیدر محل خارجی چشم، اعصاب و عضالت پلکی را

.ی نمودپزشکچشمتعیین دید وي را روانه مرکز 

�.صحیح است) ب(گزینه 

در معاینه، خون حدود یک سوم فضاي اتاق . بیمار با سابقه ضربه غیرنافذ چشم راست به درمانگاه مراجعه کرده است-24

)97پیش کارورزي میاندوره آذر (: جزبهدر درمان بیمار همه موارد زیر ممکن است استفاده شوند، . قدامی بیمار را اشغال کرده است

سیستمیک Prednisolone)بسیستمیک Tranexamic acid) الف
قطره پیلوکارپین ) دقطره بتامتازون ) ج

Iritis در صورت همراهی با. است% 2یا هماتروپین % 1درمان هایفما شامل استراحت و استفاده از قطره سیکلوپلژیک مانند آتروپین 
تجویز آمینوکاپوئیک . شودمیو استروئید سیستمیک نیز به منظور جلوگیري از خونریزي مجدد تجویز شودمیاستروئید موضعی تجویز 

روز با 5ساعت به صورت سیستمیک به مدت 8هر Tranexamic acid, 25 mg/kgساعت یا تجویز 4هر mg/kg100-50اسید 
.ریزي مجدد را کاهش دهدجلوگیري از عمل فیبرینولیز در عروق داخل چشمی، ممکن است خطر خون

�.صحیح است) د(گزینه 

کدام اقدام براي این بیمار . ساله با شکایت از ریختن آهک در چشم راست به اورژانس مراجعه کرده است25کارگر -25

)98کارورزي تهران شهریور پیش(شود؟ توصیه نمی

ک سیکلین سیستمیتجویز داکسی) بشستشوي فوري در مراحل اولیه ) الف
تجویز قطره بتامتازون به مدت چهار هفته ) دتلیوم تجویز قطره کلرامفنیکل تا بهبود اپی) ج

را با آب ها به محض بروز حادثه باید فورا چشم. باشدمیاساس درمان از بین بردن و یا رقیق کردن سریع ماده شیمیایی در اسرع وقت 
عالوه .شودمیشستشو به میزان فراوان مایع و مدت طوالنی باید ادامه یابد به طوري که گاهی به چندین لیتر مایع نیاز . شستشو داد

: کمکی نیز وجود دارد که عبارتند ازهاي بر شستشو در مراحل اولیه، درمان
د و پرخونی چشماستفاده از قطره سیکلوپلژیک به خصوص آتروپین جهت کاهش درـ 
استروئید به منظور کاهش التهاب حداکثر به مدت دوهفته هاي قطرهـ 
.شودمیاستفاده ) دیاموکس(کربنیک انهیدراز مثل استازوالمید هاي به منظور کاهش فشار چشم از مهارکنندهـ 
.استفاده کردموضعی مانند قطره کلرامفنیکلهاي بیوتیکآنتیبراي جلوگیري از عفونت، میتوان از ـ 
.شدید مفید استهاي تقریباً گرم در روز در سوختگی2به صورت سیستمیک ثاستفاده از ویتامین ـ 
.ترجیحا فاقد مواد نگهدارندهکننده، مرطوبهاي استفاده از پماد و قطرهـ 
استفاده از داکسی سایکلین یا استیل سیستیین به عنوان مهارکننده کالژنازـ 

�.یح استصح) د(گزینه 

ساعت پس از جوشکاري دچار اشک ریـزش، تـرس از نـور و احسـاس شـدید جسـم خـارجی در دو چشـم         7مردي -26

اي در دو پـذیري نقطـه  آمیزي با فلورسین رنگدر رنگ. در معاینه قرنیه و ملتحمه جسم خارجی مشاهده نگردید. شودمی

)98کارورزي مشهد شهریور پیش(گردد؟ نمیکدام یک از اقدامات درمانی زیر توصیه . چشم مشهود است

حسی موضعی تجویز قطره بی) بساعت 24ها به مدت بستن چشم) الف
اثر تجویز قطره سیکلوپلژیک کوتاه) دموضعی بیوتیکآنتیتجویز ) ج
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ان، کوهنـوردان و کسـانی کـه در    ، در اسکی بازکنندمیآسیب قرنیه با اشعه ماوراء بنفش اغلب در جوشکارانی که از حفاظ استفاده ن
. شودمیساعت بعد از تشعشع شروع 6-10این بیماري هاي عالئم و نشانه.شودمی، دیده گیرندمیخورشیدي قرار هاي معرض المپ
:درمان شامل

ساعت 24به مدت ها بستن چشمـ 
که باعث کاهش درد ناشی از انقباض عضله Cyclogyl 0.5%یا Mydriacyl 1%استفاده از قطره سیکلوپلژیک کوتاه اثر مانند ـ

.شوندمیمژگانی 
.موضعی براي جلوگیري از عفونت ثانویههاي بیوتیکآنتیاستفادهاز ـ

خودداري کرد، زیرا موجـب حس کننده موضعی فقط باید در هنگام معاینه بیمار استفاده کرد ولی از استفاده طوالنی آن بایدبیازـ 
.شودمیقرنیه تلیوماپیدر ترمیم تأخیر 

�.صحیح است) ب(گزینه 

شـود  ریزش مراجعه نموده در معاینه در سطح قرنیه نقاطی دیده میمرد جوانی بعد از جوشکاري با فوتوفوبی و اشک-27

)98کارورزي کرمان شهریور پیش(: جزبهباشدمیگیرد همه اقدامات زیر در درمان صحیح که با فلورسئین رنگ می

کننده در صورت درد شدید حسقطره بی) بساعت 6بیوتیک موضعی هر آنتی) الف
ساعت8قطره سیکلوپلژیک کوتاه اثر هر ) دساعت 24ها به مدت بستن چشم) ج

در ، در اسکی بازان، کوهنـوردان و کسـانی کـه   کنندمیآسیب قرنیه با اشعه ماوراء بنفش اغلب در جوشکارانی که از حفاظ استفاده ن
. شودمیساعت بعد از تشعشع شروع 6-10این بیماري هاي عالئم و نشانه.شودمی، دیده گیرندمیخورشیدي قرار هاي معرض المپ
:درمان شامل

ساعت 24به مدت ها بستن چشمـ 
شی از انقباض عضله که باعث کاهش درد ناCyclogyl 0.5%یا Mydriacyl 1%استفاده از قطره سیکلوپلژیک کوتاه اثر مانند ـ

.شوندمیمژگانی 
.موضعی براي جلوگیري از عفونت ثانویههاي بیوتیکآنتیاستفادهاز ـ

خودداري کرد، زیرا موجـب حس کننده موضعی فقط باید در هنگام معاینه بیمار استفاده کرد ولی از استفاده طوالنی آن بایدبیازـ 
.شودمیقرنیه تلیوماپیدر ترمیم تأخیر 

�.صحیح است) ب(گزینه 

)98کارورزي اصفهان شهریور پیش(اولین معاینه در بیمار دچار تروماي چشم کدام است؟-28

ارزیابی حرکات چشم ) دارزیابی مارکوس گان ) جVisual acuityارزیابی ) بRed reflexارزیابی ) الف

با . خروج محتویات چشم جلوگیري کرداحتماالً نتیجه جابجایی نسوج ودر مواجهه با مصدوم دچار پارگی قرنیه باید از دستکاري و در 
به بیمار توصیه باید . باید از وارد شدن هرگونه فشار و در نتیجه خروج اجزاي داخلی کره چشم جلوگیري کرد) شیلد(گذاشتن محافظ 

% 2یا 1سی لیدوکایین وان با تزریق چند سیتمیاز پلک زدن زیادي خودداري کند و در صورت اسپاسم شدید پلکالمقدورحتیکرد 
چشمی باید خودداري کرد و فقط با هاي همچنین از چکاندن قطره. حسی کردبیدر محل خارجی چشم، اعصاب و عضالت پلکی را

.ی نمودپزشکچشمتعیین دید وي را روانه مرکز 

�.صحیح است) ب(گزینه 
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شـود، بـه   ساله با شکایت کاهش دید شدید و ناگهانی در چشم راست، با سردردي که بـه فـک کشـیده مـی    75آقاي -29

12فشـار هـر دو چشـم    . است10/8دید چشم راست یک متر شمارش انگشت و چشم چپ . اورژانس مراجعه کرده است

نایی رنگ پریده و متورم بوده و نقـاط  سمت راست مثبت است و عصب بی) RAPD(مارگوس گان . باشدمیجیوه مترمیلی

کنید؟ کدام اقدام زیر را به طور اورژانس درخواست می. شودخونریزي شعله شمعی در اطراف آن دیده می

)98کارورزي شیراز شهریور پیش(

Brain MRI) ب) OCT(برداري سر عصب بینایی عکس) الف
PT, PTT) دCRP, ESR) ج

که با درد فک و اختالل جویدن و برامدگی شریان تمپورال همراه سردرد و باشدمیAIONارتریت تمپورال یکی از خطرناکترین علت 
و راه تشخیص و شک باشدمیبیوپسی از شریان تمپورال اقدام فوري شامل تجویز استرویید قبل ازباشداي میهدرگیري کمربند شان

.تشخیصی است100باالي ESRکهباشدمیESR ,CRPبه ان در اورژانس چک 

�.صحیح است) ج(گزینه 

ریزش از یک ساعت قبل بـه اورژانـس   ساله با شکایت از درد، احساس جسم خارجی، بلفارواسپاسم و اشک40آقایی -30

در درمان این بیمار .شونددر معاینات با استفاده از فلئورسئین خطوط سبز رنگی بر روي قرنیه دیده می. مرجعه کرده است

)98کارورزي اهواز شهریور پیش(است؟ نادرستکدام گزینه 

خارج کردن اجسام خارجی از ملتحمه یا قرنیه ) ب. شودمیپانسمان محکم باعث بهبود عالئم ) الف
بیوتیک جهت جلگیري از عفونت ثانویه تجویز قطره آنتی) دهاي موضعی جهت کاهش درد کنندهحستجویز بی) ج

بیماران اغلب از احساس جسم خارجی و تـرس از نـور شـکایت    . گویند) Abrasion(قرنیه را خراشیدگی قرنیه تلیوماپیاز بین رفتن 
بـارز خراشـیدگی   هـاي  ی از نشانهتواند باعث درد شدید، اشک ریزش و بلفارواسپاسم شود و پلک زدن یکمیدارند، خراشیدگی قرنیه

محل خراشیدگی قرنیه توسط . تواند طبیعی یا مختصري اختالل داشته باشدمیحدت بینایی. ملتحمه اغلب پرخون است. قرنیه است
هـا  موضعی اکیداً ممنوع است، زیرا ایـن دارو هاي حس کنندهبیقرنیه استفاده ازهاي در درمان خراشیدگی. گیردمیفلورسئین رنگ

.اندازندتأخیر میترمیم اپیتلیوم قرنیه را به

�.صحیح است) ج(گزینه 

LPدر معاینه دید در حد . ساله با شکایت کاهش دید ناگهانی چشم راست از صبح امروز مراجعه کرده است70آقاي -31

احیـه  در افتالموسکوپی رنگ پریدگی و تورم منتشر شبکیه همـراه بـا ن  . و کاهش پاسخ مردمک به نور وجود داردباشدمی

در مورد این بیماري کدام مورد صحیح است؟ . شودآ مشاهده میهرنگ در مرکز فووتیره

)98کارورزي کرمانشاه شهریور پیش(

. در اکثر موارد علت بیماري ترمبوز شریانی است) ب. استدرد چشم همراه با کاهش دید از عالئم بیماري) الف
. تأثیر اقدامات درمانی در اغلب موارد بسیار زیاد است) د. شودمیتوصیه عموماً کواگوالن سیستمیکدرمان با آنتی) ج

دیـد در  . شودمیمشخصی است که با افت شدید و ناگهانی و بدون درد دیدپزشکچشمانسداد شریان مرکزي شبکیه یک اورژانس 
در افتالموسکوپی رنگ پریدگی و تورم منتشر شبکیه و یک . متغیر است) LP(و درك نور ) CF(بیماران بین شمارش انگشتان % 90

به این نقطه قرمز رنگ در ناحیـه  . که علت آن انتقال رنگ تیره از وراي فووه آستشودمیناحیه تیره رنگ در مرکز فووه آ مشاهده
: درمان باید به سرعت شروع شود و شامل . گویندمیCherry red spotفووه آ  



23 پزشکیپروگنوز چشم

در پشـت  حسیبیو یا تزریق مادهها کاهش فشار داخل چشم به وسیله پاراسنتز، ماساژ، تجویز استازوالمید، تجویز هیپراسموتیکـ
.شودمیکره چشم که از طریق اتساع عروقی سبب بهبود خونرسانی شبکیه

دقیقه در هر ساعت و در صورتی که این امکان در اختیار 10به وسیله ماسک به مدت CO2 % 5اکسیژن و % 95استنشاق مخلوط ـ 
.پالستیکی استنشاق کنداي هتواند درون کیسمینباشد بیمار

.شودنمیتوصیهعموماً ن سیستمیککوآگوالسیوآنتیـ 

�.صحیح است) ب(گزینه 

در معاینه فردي به دنبال برخورد اسید با چشم، شواهد ادم پلک، احتقـان عروقـی در ملتحمـه، ایسـکمی موضـعی در      -32

؟ باشدمیهاي فوق نشانه پروگنوز بدتر کدام یک از یافته. تلیال قرنیه قابل مشاهده استلیمبوس و نقص اپی

)98کارورزي تبریز شهریور پیش(

ایسکمی لیمبوس ) دتلیال قرنیه نقص اپی) جاحتقان عروق ملتحمه ) بادم پلک ) الف

ماده شیمیایی و زمان تماس بستگی دارد و صدمه حاصله از تحریک مختصر چشم تا از از بین PH شدت سوختگی و صدمه بافتی به
در مواردي که سوختگی شیمیایی توأم با صدمه عروق خونی ناحیه لیمبوس است پیش آگاهی بدي وجود . رفتن کامل آن متغیر است

. خواهد داشت

�.صحیح است) د(گزینه 

اولین اقدام درمـانی کـدام   . چشم که یک ساعت قبل اتفاق افتاده مراجعه نموده استبیماري به علت ریختن آهک در-33

)98کارورزي آزاد شهریور پیش(است؟ 

شستشو با هر آب در دسترس ) الف
پزشکچشمارجاع به ) ب
بیوتیک و استروئید بعد از اطمینان از عدم پارگی قرنیه تجویز قطره آنتی) ج
ریخته شده در چشم شیمیاییو مسکن سیستمیک و خنثی کردن ماده بیوتیکآنتیتجویز ) د

را با آب ها به محض بروز حادثه باید فورا چشم. باشدمیاساس درمان از بین بردن و یا رقیق کردن سریع ماده شیمیایی در اسرع وقت 
عالوه .شودمیکه گاهی به چندین لیتر مایع نیاز شستشو به میزان فراوان مایع و مدت طوالنی باید ادامه یابد به طوري . شستشو داد

: کمکی نیز وجود دارد که عبارتند ازهاي بر شستشو در مراحل اولیه، درمان
استفاده از قطره سیکلوپلژیک به خصوص آتروپین جهت کاهش درد و پرخونی چشمـ 
استروئید به منظور کاهش التهابهاي قطرهـ 
.شودمیاستفاده ) دیاموکس(کربنیک انهیدراز مثل استازوالمید هاي مهارکنندهبه منظور کاهش فشار چشم از ـ 
.موضعی مانند قطره کلرامفنیکل استفاده کردهاي بیوتیکآنتیبراي جلوگیري از عفونت، میتوان از ـ 
.شدید مفید استتقریباً هايگرم در روز در سوختگی2به صورت سیستمیک ثاستفاده از ویتامین ـ 
.ترجیحا فاقد مواد نگهدارندهکننده، مرطوبهاي ستفاده از پماد و قطرهاـ 

�.صحیح است) الف(گزینه 
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در معاینـه دیـد چشـم    . کنـد صورت ناگهانی از روز گذشته مراجعه مـی اي با کاهش دید چشم راست بهساله75خانم -34

در . باشدمی+ 3گان چشم راست مارکوس.باشدمی10/10متر و دید چشم چپ سانتی50راست در حد شمارش انگست 

طرف را از حـدود سـه   بیمار سابقه سردرد گیجگاهی همان. باشدمیپریده افتالموسکوپی چشم راست دیسک ادماتو و رنگ

)98کارورزي میاندوره خرداد پیش(اولین اقدام تشخیصی براي بیمار کدام است؟ . کندماه پیش ذکر می

اربیت CT scanانجام ) بCRPو ESRگیري اندازه) الف
بیوپسی از شریان تمپورال ) دفلوئورسئین آنژیوگرافی چشم راست ) ج

50در سنین باالتر از معموالً در حقیقت یک انفارکتوس سر عصب بینایی است که) AION(نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بینایی 
متغیـر  ) NLP(اختالل دید از تاري خفیف دید تا عدم درك نور . افتد و با کاهش دید ناگهانی و بدون درد همراه استمیسال اتفاق

وجود داشته و عصب بینایی رنگ پریده و متورم بوده و نقاط خونریزي شعله RAPDدر معاینه چشم عالوه بر کاهش شدید دید . است
کـالژن  هـاي  سیستمیک مثل فشار خون باال، دیابت و بیماريهاي لینی از نظر بیماريبررسی با. شودمیشمعی در اطراف آن دیده

گیري اندازه. باید به صورت اورژانس انجام گیرد) ESR(واسکوالر باید صورت گیرد و در این بین آزمایش بررسی سدیمنتاسیون خون 
CRP به همراهESRدهدمیدقت تشخیص را افزایش.

�.تصحیح اس) الف(گزینه 

ساله با سابقه فشار خون و سابقه حمالت افت دید موقتی بدون درد در چشم راست در حـال حاضـر بـا    60بیمار آقاي -35

پریده و سفید اسـت و  در معاینه ته چشم شبکیه رنگ. کاهش دید ناگهانی بدون درد از یک ساعت قبل مراجعه کرده است

)98کارورزي میاندوره خرداد پیش(تر است؟ کدام تشخیص مطرح. شودمیمشاهده Cherry red spotدر ناحیه فووآ خط 

اي شریان شبکیه انسداد شاخه) بانسداد ورید مرکزي شبکیه ) الف
اي ورید شبکیه انسداد شاخه) دانسداد شریان مرکزي شبکیه ) ج

دیـد در  . شودمیناگهانی و بدون درد دید مشخصی است که با افت شدید و پزشکچشمانسداد شریان مرکزي شبکیه یک اورژانس 
در افتالموسکوپی رنگ پریدگی و تورم منتشر شبکیه و یک . متغیر است) LP(و درك نور ) CF(بیماران بین شمارش انگشتان % 90

قرمز رنگ در ناحیـه  به این نقطه . که علت آن انتقال رنگ تیره از وراي فووه آستشودمیناحیه تیره رنگ در مرکز فووه آ مشاهده
: درمان باید به سرعت شروع شود و شامل . گویندمیCherry red spotفووه آ 

حسی در پشـت  بیو یا تزریق مادهها کاهش فشار داخل چشم به وسیله پاراسنتز، ماساژ، تجویز استازوالمید، تجویز هیپراسموتیکـ 
.شودمیشبکیهکره چشم که از طریق اتساع عروقی سبب بهبود خونرسانی 

دقیقه در هر ساعت و در صورتی که این امکان در اختیار 10به وسیله ماسک به مدت CO2 % 5اکسیژن و % 95استنشاق مخلوط ـ
.پالستیکی استنشاق کنداي هتواند درون کیسمینباشد بیمار

.شودنمیتوصیهعموماً کوآگوالسیون سیستمیکآنتیـ 

�.صحیح است) ج(گزینه 

دیـده  corneal abrasionدر معاینـه  . راسـت شـده اسـت   ریزش چشمبیماري به دنبال تروما دچار درد شدید و اشک-36

)کارورزي میاندوره آذرپیش(: جزهاي زیر مناسب است، بههمه درمان. شودمی

Pressure patch) بOintment erythromycin) الف
Drop tetracaine) دDrop homatropin) ج
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قرنیـه بـه  تلیـوم اپیموضعی اکیداً ممنوع است، زیرا این داروها ترمیم هاي حس کنندهبیقرنیه استفاده ازهاي در درمان خراشیدگی
کمکی دیگري به هاي قبل از بستن چشم درمان. یابندمیقرنیه بهبودهاي در صورت پانسمان محکم اکثر خراشیدگی. افتدمیتأخیر 

.دگیرنمیشرح ذیل صورت
اجسام خارجی در ساك ملتحمه یا قرنیه در صورت وجودهاي خارج کردن باقیماندهـ 
سیکلوپلژیک کوتاه اثر براي راحتی بیشتر بیمارهاي تجویز قطرهـ 
به منظور جلوگیري از عفونت ثانویه بیوتیکآنتیتجویز قطره ـ 

�.صحیح است) د(گزینه 

)99شهریور (است؟صحیحپزشکیچشممشکالتازپیشگیريخصوصدرجمالتازیککدام-37

.شودانجامتولدازپس6تا4هفتهدربایدROPنوزادمعاینهاولین) الف
.استمجازقرنیهباکتریالهاي زخمدرکورتیکواستروئیدقطرهدادن) ب
.استتزریقیسیلینپنی، گنوکوکیکونژکتیویتانتخابیدرمان) ج
.دارندقرارتراخمبهابتالبرايبیشتريخطرمعرضدرسال50بااليمسنافراد) د

.در برخورد جسم نوك تیز احتمال احتمال پارگی قرنیه وجود دارد که با عوارض زیادي از جمله خطر اندوفتالمیت همراه است
: رویکرد

. از هر گونه دستکاري چشم خودداري شود) 1
. ي چشم جلوگیري کنداز خروج محتویات کره) محافظ ( با گذاشتن شیلد ) 2
. شود از پلک زدن زیاد جلوگیري کندبه بیمار توصیه می) 3
.ي خارجی چشم برطرف کرددر گوشه% 1-2توان با تزریق لیدوکایین اسپاسم شدید پلک را می) 4
. هاي چشمی خودداري شوداز چکاندن قطره) 5
!ي واکسیناسیون بیمار مدنظر باشد یري از کزاز با توجه به نوع آسیب و سابقهپیشگ) 6

کرد و وي را به مرکز چشـم پزشـکی   تعیین دید هاي چشمی براي بیمار باید بدون دستکاري چشم و بدون استفاده از قطره←نکته 
.اعزام نمود

�.صحیح است) د(گزینه 

در معاینه خون درحدود . ده استچشم راست به درمانگاه چشم مراجعه کربیمار با سابقه ضربه غیرنافذ به -38


یک (

: جزبهدر درمان بیمار همه موارد زیر ممکن است استفاده شود، . فضاي اتاق قدامی چشم بیمار را اشغال کرده است) سوم
)99میاندوره دي (

قطره پیلوکارپین ) بقطره بتامتازون )الف
سیستمیک Prednisolone) دسیستمیک Tranexamic acid) ج

خون ممکن اسـت تمـام   . شوداین ضایعه اکثرا به دنبال ضربان غیر نافذ چشم ایجاد می. گویندوجود خون در اتاق قدامی هایفما می
.سگمان قدامی را اشغال کند یا فقط در قسمتی از آن وجود داشته باشد

در صورت همراهی بـا  . است% 2یا هماتروپین % 1هاي سیکلوپلژیک مانند آتروپین قطرهدرمان هایفما شامل استراحت و استفاده از
Iritisشودشود و استروئید سیستمیک نیز به منظور جلوگیري از خون ریزي مجدد تجویز میاستروئید موضعی تجویز می .

�.صحیح است) ب(گزینه 
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پـس از شستشـو بـا چنـد لیتـر محلـول       . ها به اورژانس آورده شده استبیمار با سوختگی با آمونیاك صورت و چشم-39

در . شودتلیوم قرنیه به هراه ایسکمی در ناحیه لیمبوس مشاهده میدر معاینه نقص وسیع اپی. کنیمرینگر بیمار را معاینه می

)99کارورزي اسفند پیش(ندارد؟ اربرد درمان این بیمار کدام یک از داروهاي زیر ک

قطره کتوتیفن ) دقطره کلرامفنیکل) جقطره بتامتازون ) بقطره آتروپین ) الف

پس از شست و شوي اولیه و انتقال . را با آب شست و شو دادها در سوختگی شیمیایی بالفاصله به محض بروز حادثه باید فورا چشم
شود کـه درد  میحسی هم باعثي بیهاستفاده از قطر. به بیمارستان باید شست و شو با محلول رینگر یا سرم نمکی ادامه دادبیمار

: کمکی هم وجود دارند که عبارتند از هاي عالوه بر شست و شو در مراحل اولیه درمان. بیمار تسکین یابد
کاهش درد و پرخونی چشم سیکلوپلژیک به خصوص آتروپین به منظور ي هقطر. 1
) اولي ههفت2(استروئیدي به منظور کاهش التهاب هاي قطره. 2
به منظور کاهش فشار چشمی ) دیاموکس(کربنیک انهیدراز مثل استازوالمید هاي مهارکننده. 3
براي جلوگیري از عفونت ) بیوتیک موضعیآنتی(کلرامفنیکل ي هقطر. 4
کالژناز مثل استیل سیستئین و داکسی سایکلین سیستمیک هاي سیستمیک و مهارکنندهCویتامین . 5
ترجیحا فاقد مواد نگهدارنده ها مرطوب کنندههاي پماد و قطره. 6
4ي هگزین←
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