
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



يکشـور یهـاي تـک رقمـ   مشاوره بـا رتبـه  یایداشتیال علمؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هستی،خواست

. یسسه طباهنگ باشؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛
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. دهیمبیوتیک میآنتی، التهابوجودصورتدر
:یجراحدرمان) ب
باعـث کـه شـود میبرداشتهمجرادادنشکافباسنگ(داردونیکاسیاندايغدهخارجلمسقابليهاسنگيدارامارانیبدریلوتومیپاپ

)شودمیدرديفورنیتسک
یشکنسنگ

یآندوسکوپالویس
ـ بارامبـتال غده، نباشدسریمسنگلیتشکمکررحمالتازيریشگیپاینباشددرمانقابلفوقيروشهابااگریي بزاقغدهونیرزکس دی
.آوردرونیب

vمبحث غدد بزاقی

�.گزینه ب صحیح است

êêêêêêêêêêêê

مبحث حنجره

هاي خواندن در حدي که توانایی، با شکایت کاهش قدرت صدا، دنبال جراحی تیروئید در سال گذشتهاي بهمرد خواننده.1

هاي صوتی در دم و بازدم طبیعی است ولـی  در معاینه حرکات طناب. داده است مراجعه کرده استوي را تحت تأثیر قرار 

تـرین اقـدام کـدام    مناسـب . شـود میسازي گلوت به صورت کامل بسته نتر است و هنگام صداهاي صوتی شلیکی از طناب

) 95دستیاري(است؟

درمان با لوتیروکسین ) دولیسم تزریق بوت) جتجویز کاربامازپین ) بگفتاردرمانی ) الف

یابـد ولـی تـنفس    مـی در این اختالل قدرت صدا کاهش. در این بیمار احتماال آسیب یک طرفه عصب الرنژیال فوقانی مطرح است
.شامل گفتار درمانی و کورتیکواستروئید استدرمان. صوتی در هنگام تنفس مشکل ندارندهاي حرکات طناب. طبیعی است

v 308و 277مبحث حنجره صفحه ،2009بهربوهم

�.گزینه الف صحیح است

) 96دستیاري(هاي صوتی است؟کدام یک از عضالت زیر بازکننده طناب.2
Posterior Cricoarytenoid) بCrioothyroid) الف

Transverse arytenoid) دThyroarytenoid (medial part)) ج

.شودمیکریکوآریتنوئید خلفی انجامي هصوتی توسط عضلهاي باز کردن گلوت و ابداکسیون طناب

v 231مبحث حنجره صفحه ،2009بهربوهم

�.گزینه ب صحیح است
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) 96مشهد شهریور(کدام یک از عضالت زیر مسئول افزایش کشش طناب صوتی است؟.3

تیروآریتنوئید ) دآرتینوئید مایل ) جکریکوتیروئید لترال ) بکریکوتیروئید خلفی ) الف

.مسئول کشش طناب صوتی استتیروآریتونوئید و عضله کریکوتیروئید قدامیي هبخش داخلی عضل

v 296و 293حنجره صفحه هاي مبحث بیماري،2009بهربوهم

�.گزینه د صحیح است

کـدام  . شودمیکودکی که از یک سال پیش دچار خشونت صدا شده است در الرنگوسکوپی ضایعات شبیه تمشک دیده .4

) 96شیراز اسفند(تشخیص مطرح است؟ 

ادم راینکه ) دپاپیلوماتوز حنجره ) جهاي طناب صوتی ندول) بپولیپ طناب صوتی ) الف

خشـونت  : عالئم شامل. را از مادر آلوده دریافت کندHPVدر پاپیلوماتوز حنجره نوزاد ممکن است در جریان زایمان طبیعی ویروس 
که سطح آنها ممکن است رنگ پریده زرد یا قرمز باشد و شودمیدیدههایی که در الرنگوسکوپی پاپیلوم. د تنفسی استصدا و انسدا

. از تراکئوتومی پرهیز شود چون میتواند منجر به پیشرفت پاپیلوم به ریه شود. شبیه تمشک دیده شود

v 321و 318مبحث حنجره صفحه ،2009بهربوهم

�.گزینه ج صحیح است

) 96اهواز اسفند(؟شودمیهاي صوتی در کدام مورد دیده موقعیت پارامدین طناب.5

فلج عصب راجعه همراه با فلج کریکوآریتنوئید خلفی ) بفلج کامل عصب واگ ) الف
کاهش کشش عضله صوتی در نتیجه اتروفی ) دفلج عصب سوپریور الرنژیال ) ج

صوتی در فلج کامـل  هاي پوزیشن اینترمدیت طناب. شودمیصوتی دیدههاي پارامدین طنابموقعیت ، در فلج عصب راجعه حنجره
در واقـع نـوعی از  کپوزیشـن کاداوریـ  .شوندمیدر این حالت تمام عضالت داخلی و خارجی حنجره فلجشودمیعصب واگ دیده

هـاي  وکـالیس طنـاب  کـه  ه علت آتروفی عضالت صوتی بهاي پوزیشن اینترمدیت است و در فلج شل یا مراحل انتهایی فلج طناب
. شودمیدیدهکنندمیپیداbowingصوتی حالت کمانی یا 

v 293و 302مبحث حنجره صفحه ،2009بهربوهم

�.گزینه ب صحیح است

هاي خشک و احساس توده در حنجره و نیاز به صاف کردن گلـو بـه مـدت چنـد     خانمی با شکایت خشونت صدا و سرفه.6

هاي زمخت صوتی و قرمز رنگ هستند و مخاط غلـیظ یـا چسـبنده وجـود     در الرنگوسکوپی چین. هفته مراجعه کرده است

)96آزاد اسفند (کدام تشخیص مطرح است؟ . دارد

الرنژیت غیراختصاصی مزمن ) بگلوتی حاد الرنژیت زیر ) الف
الرنژیت حاد ) دگلوتیت اپی) ج

پاك کردن مکرر گلو، احساس توده در حنجره، سرفه خشک، بالینی در الرنژیت غیراختصاصی مزمن شامل خشونت صداهاي نشانه
.شوندمیوکوس چسبنده و غلیظ دیدهدر الرنگوسکوپی خشن شدن و افزایش ضخامت و قرمز شدن تارهاي صوتی و م. باشندمی
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.کردن دیسپالزي قرار گیردROدوره اي جهت هاي در الرنژیت مزمن بیمار باید به طور منظم تحت الرنگوسکوپی
به صورت روتین پرهیز شود بیوتیکآنتیبخور سالین و عوامل موکولیتید و از تجویز ، استروئید، استراحت صوتی: درمان الرنژیت مزمن

.مگر اینکه در اسمیر باکتري کشف شود

v 313حنجره صفحه هاي مبحث بیماري،2009بهربوهم

�.گزینه ب صحیح است

هـاي  که با درمـان . سوزش گلو و سرفه به دنبال سرماخوردگی مراجعه کرده است، ساله با عالئم گرفتگی صدا50آقاي . 7

اقدام بعدي در مورد این بیمار چیست؟ . هفته بهبود نیافته است3ز گذشت عالمتی و استراحت صوتی بعد ا
)97دستیاري اسفند(

الطیف بویتیک وسیعآنتی) داسکن گردن تیسی) جآندوسکوپی حنجره ) باسترویید استنشاقی ) الف

همیشه باید ، هفته طول بکشد3تا 2از هر خشونت صدایی که بیش. ي تومورهاي گلوت استترین نشانهخشونت صدا اولین و اصلی
.پوشی کردتوسط الرنگولوژیست توسط الرنگوسکوپی غیر مستقیم مورد بررسی قرار گیرد و از این اقدام نباید چشم

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 321ص ،2009بهربوهم

�.گزینه ب صحیح است

)97مشهد شهریور(باشد؟میگلوتیت حاد کدام یک از موارد زیر از مشخصات اپی. 8

بلع به شدت دردناك ) دصداي هیپرنازال ) جLow gradeتب ) بشروع تدریجی ) الف

درد شدید هنگام بلع و عدم .باشدفاژي و دیسترس میدیس، )drooling(تریاد کالسیک آن شامل ریزش آب دهان : گلوتیت حاداپی
.هیدراسیون و کالپس قلبی و عروقی بشوديتمایل به غذا و مایعات ممکن است منجر به د

.باید از انجام معاینه تشخیصی در این بیماران تا قبل از آماده شدن تمهیدات الزم براي انتوبیشن و تراکوتومی اجتناب شود

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 314ص ،2009بهربوهم

�.گزینه د صحیح است

اي با شکایت تورم یک طرفه گردن هنگام فریاد زدن مراجعه کرده است که دو مـاه اسـت افـزایش سـایز     ساله10پسر . 9

)97اصفهان شهریور(اقدام مناسب در مورد این بیمار کدام است؟ . تنگی نفس ندارد. پیدا کرده است

CO2زر جراحی میکروالرنگوسکوپی با لی) بجراحی از طریق برش خارجی گردن ) الف
تحت نظر قرار دادن ) دجراحی میکروالرنگوسکوپی با چاقو ) ج

آن از غشا تیروهیوییـد  و بیرون زدن تریکول حنجره نبر اثر اتساع وودر امتداد ونتریکل حنجره قرار دارند، اکسترنالهاي الرنگوسل
.شوندیافت میدر لترال گردنیک توده کیستیک قابل لمسها اغلب به شکل این نوع الرنگوسل. دنشومیایجاد
.یابدمیکه اندازه اش در هنگام زور زدن یا نواختن ابزارهاي بادي افزایشکندمیایجاد

احساس جسم خارجی در گلو، دیس فونی، تنگی نفس: تظاهرات بالینی 
.گیرندمیچون در معرض دید هستند و از نظر زیبایی اهمیت دارند تحت جراحی خارجی قرار: درمان 

v مبحث الرنکس،2009بهربوهم

�.گزینه الف صحیح است
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)97زنجان شهریور(ترین عالمت کارسینوم حنجره یا درگیري طناب صوتی کدام است؟  اولین و اصلی. 10

) Hoarseness(هورسنس ) ب) Dysphagia(دیسفازي ) الف
آسپیراسیون مکرر مایعات ) دلنفادنوپاتی در گردن ) ج

برابـر  10مـردان  . تر استسال شایع75تا 45در سنین . دهدمیهاي سر و گردن را تشکیل کارسینوم% 40کارسینوم حنجره حدود 
.ترین عالمت استاولین و اصلی) hoarseness(خشونت صدا کند، میهنگامی که تومور گلوت را درگیر . شوندبیشتر از زنان مبتال می

v ث الرنکس مبح، 2009بهربوهم 321ص

�.گزینه ب صحیح است

در معاینه تارهـاي صـوتی حنجـره ادم دو    . ماه پیش مراجعه نموده است3ساله سیگاري با گرفتگی صدا از 50خانمی . 11

) 97شیراز شهریور(باشد؟تر میکدام بیماري محتمل. شودمیطرفه دیده 

) Reinke Edema(ادم رینکه ) بگرانولوم تارهاي صوتی ) الف
) Subglotic Stenosis(تنگی زیر گلوت ) دتارهاي صوتی ندول) ج

ادم تقریباً همیشه . در صورتی که ادم زیاد باشد) به خصوص هنگام بازدم(استریدور ، شدن صداخشونت و بم: Reinke Edemaعالیم 
اي سال سیگاري هسـتند کـه سـخنران حرفـه    40هاي باالي خانممعموًال بیماران . شودمیدو طرفه است و در فضاي رینکه ایجاد 

. باشندمی
.گیردمیروي اپیتلیوم پوشاننده ادم یا همان میکروسرجري صورتincisionبه صورت : Reinkeدرمان 

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 318ص

�.گزینه ب صحیح است

کدام علت بیشتر مطرح است؟ . فونیا شده استهوشی عمومی دچار دیسماه پس از عمل جراحی و گرفتن بی2خانمی . 12
)97اهواز شهریور(

الرنژیت تحت حاد ) دندول حنجره ) جگرانوالسیون تماسی ) بپولیپ حنجره ) الف

ي اسـترس  تقریباً تمامی بیمـاران سـابقه  . کردنم صحبتمانند در حنجره هنگافونی و درد برقدیس: Contact Granulomaعالیم 
در الرنگوسـکوپی مسـتقیم یـا    . از علل احتمالی دیگر هستندGERDي بیش از حد از تارهاي صوتی و استفاده. روانی دارند-روحی

.شودمیطرفه دیده یک توده در تارهاي صوتی به صورت یک، غیرمستقیم

v مبحث الرنکس، 2009بهربوهم 309ص

�.گزینه ب صحیح است

اقـدام اولیـه   ، در کـدام مـورد گفتاردرمـانی   . زدن با خشونت صدا مراجعه کرده استپسر بچه شش ساله با عادات جیغ.13

)97کرمانشاه شهریور(باشد؟ می

گلوت استنوز ساب) دپاپیلوماتوز ) جوب ) بندول ) الف

هـاي تارهـاي   ندول. شودمیخوانندگی دشوار یا غیرممکن . شودمیقطع و هنگام استرس شودمیصدا خشن : تروماي مزمن صوتی
ها بـه طـور عمـده در پسـرها ایجـاد      ها در بچهاین ندول. شوندي نادرست ایجاد میصوتی به دلیل استرس صوتی مزمن و استفاده
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هاي پرجمعیت و معلّمان مدرسه دیده ان خانوادهها در مادراین ندول. شوندها مبتال میشوند در حالی که در بزرگساالن عمدتاً خانممی
هاي تارهاي صوتی به طور معمول در وسـط تارهـاي صـوتی و    ندول، در الرنگوسکوپی مستقیم و غیر مستقیم: تشخیص. استشده

فیبروتیـک  ، ر شـود هـا از حـدي بیشـت   ي ندولابتدا گفتاردرمانی است اما اگر اندازه: درمان. شوندبه صورت دوطرفه دیده میمعموًال 
.میکروسرجري و گفتار درمانی پس از جرّاحی هستندنیازمند شوند و می

v مبحث الرنکس، 2009بهربوهم 309ص

�.گزینه الف صحیح است

هر دو تار . ماه قبل دچار گرفتگی صدا و استریدور شده و تحت الرنگوسکوپی قرار گرفت6ساله سیگاري از 40خانم . 14

)97تبریز شهریور(کنید؟چه درمانی را پیشنهاد می. بودصوتی بسیار ادماتو

میکروسرجري ) بکورتون سیستمیک ) الف
کورتون داخل ضایعه ) دگفتار درمانی ) ج

. استفاده زیاد از صدا عامل خطر است. سال است40سیگاري با سن بیشتر از هاي در خانوممعموالً این بیماري 
.گرددمیآب مشاهده هاي طرفه با قاعده پهن شبیه کیسه2در الرنگوسکوپی تورم . صدا استنشانه بالینی آن خشونت 

. درمان آن خارج کردن المیناپروپریا به روش جراحی است 

v مبحث الرنکس،2009بهربوهم

�.گزینه ب صحیح است

طناب صوتی در چه موقعیتی قـرار  ، کامحسی در در بیماري با آنوریسم شریان کاروتید داخلی به همراه فلج زبان و بی. 15

)97تبریز شهریور(؟ گیردمی

فوتیتوري ) دلترال ) جپارامدین ) باینترمدیت ) الف

از گانگلیون تحتـانی سـبب فلـج    ) آنوریسم شریان کاروتید داخلی، ي جمجمهتومور قاعده(از بین رفتن پیوستگی در سوراخ ژوگوالر 
. اسـت ) حسبی(تارهاي صوتی در وضعیت اینترمدیت قرار دارند و کام نرم فلج . شودمیاي راجعه اي فوقانی و حنجرهعصب حنجره

و ) 11زوج (اکسسـوري  ، 10زوج، )9زوج (ضایعات در سوراخ ژوگوالر یا اطراف آن ممکن است همراه با فلج عصب گالسـوفارنژیال  
صـوتی در موقعیـت اینترمـدیت قـرار    هاي تارشودمیامل فلجبه طور ک10همراه باشد و چون عصب زوج ) 12زوج (هایپوگلوسال 

.گیرندمی

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 303ص

�.گزینه الف صحیح است

بهتر ) prone(در حالت دمر ، باشددچار استریدور دمی و گاهی سیانوز با شیر خوردن می، اي بعد از تولدهفته3نوزاد . 16

)97مازندران شهریور(ترین تشخیص و بهترین اقدام کدام است؟  محتمل. شودمی

الرنگوماالسی ـ الرنگوسکوپی ) بسی ـ برونکوسکوپی الرنگوماال) الف
الرنگوسل ـ الرنگوسکوپی ) دالرنگوسل ـ برونکوسکوپی ) ج
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شـوند و در  عالیم با شیر خوردن بدتر مـی . شودمیي اول شروع استریدور دمی بالفاصله پس از تولّد یا در چند هفته: الرنگوماالسی
.درمان انتظاري است. باشدتشخیص با الرنگوسکوپی مستقیم و برونکوسکوپی می. شودمیموارد شدید سیانوز دیده 

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 301ص

�.گزینه ب صحیح است

)97آزاد شهریور(گلوتیت حاد صحیح است؟ کدام یک از موارد ذیل در مورد اپی. 17

. علت اصلی بیماري هموفیلوس آنفوالنزا است) الف
. و به هیچ وجه خطرناك نیستشودمیساله دیده 8تا 2این بیماري در کودکان ) ب
. دشونبالغین هرگز به این بیماري مبتال نمی) ج
. شکایت بیمار تنها از دیسفاژي است) د

درد شدید هنگام بلع . باشدفاژي و دیسترس میدیس، )drooling(تظاهر کالسیک بیماري با تریاد ریزش آب دهان : گلوتیت حاداپی
بیمـار را  معمـوالً  ، وجود استریدور دمـی . عروقی بشود-تواند منجر به دهیدراسیون و کالپس قلبیو امتناع از خوردن و آشامیدن می

ي حرارت و درجهکندمیشده پیدا صداي شخص حالت خفه. کندمی) sniffing position(مجبور به صاف نشستن و باال بردن بینی 
این بیماري بعضی اوقات به علّت آسیب مخـاطی ناشـی از بلـع    . باشدعامل اصلی ایجاد آن هموفیلوس آنفوالنزا می. یابدافزایش می
الّطیف بیوتیک وریدي وسیعآنتی، کمک تنفّسی ماسک با محفظه: درمان. شودمیایجاد ، شوندتیز که منجر به عفونت میاجسام نوك

.کواستروئیدو کورتی

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 315ص

�.گزینه الف صحیح است

تـار صـوتی در کـدام موقعیـت ثابـت      ، در صورت آسیب کامل عصب واگ و فلج تمام عضالت داخـل و خـارج حنجـره   . 18

ماند؟ می

)97تهران و اصفهان اسفند (
Paramedian) دMedial) جIntermediate) بLateral) الف

فلج شود و بـه طبـع آن تمـام    ) شامل سوپریور و اینفریور الرینژیال(هنگامی که عصب واگ به طور کامل intermediateپوزیشن 
ي کریکوآریتنوئید خلفی در فلج عصب راجعه به همراه فلج عضلهparamedianپوزیشن . شودمیدیده ، عضالت حنجره نیز فلج شوند

.شودمیدیده 

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 304ص

�.گزینه ب صحیح است

)97زنجان اسفند(؟ گیردمیدر معاینه الرنگوسکوپی غیرمستقیم کدام یک از مناطق زیر مورد بررسی قرار ن. 19

نازوفارنکس ) دونتریکل ) جهیپوفارنکس ) باوروفارنکس ) الف
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هایپوفارنکس ، )گلوتسطح زبانی اپی، بیس زبان(اوروفارنکس : شونددیده می) مستقیم و غیر مستقیم(مناطقی که در الرنگوسکوپی 
، گلـوت اپـی (الرنکـس  ، )گلوتیـک اپـی گلتیک و آريهاي گلوسواپیچین(مناطق بین هایپوفارنکس و الرنکس ، )سینوس پیریفورم(

.گلوتو ساب) تارهاي صوتی و ونتریکل، هاي وستیبوالرچین، تنوئیدهاي آريغضروف

v مبحث الرنکس، 2009بهربوهم 298ص

�.گزینه د صحیح است

کدام تشخیص ، گرددمیباشد و در حین شیرخوردن استریدور تشدید اي که مبتال به استریدور میماهه2در شیرخوار . 20

)97شیراز اسفند(باشد؟ تر میمحتمل

فلج طناب صوتی دوطرفه ) بطرفه فلج طناب صوتی یک) الف
ی ساب گلوت تنگ) دالرنگوماالسی ) ج

عالیم . و در موارد شدید همراه با سیانوز استشودمیهاي اول ایجاد استریدور دمی بالفاصله پس از تولّد یا در هفته: الرنگوماالسی
ترین ناهنجـاري مـادرزادي   الرنگوماالسی شایع. پاتوژنز مربوط به متابولیسم غیرعادي کلسیم است. شونددر هنگام تغذیه تشدید می

.باشدمی) هاي مادرزادي حنجرهناهنجاري% 75(حنجره 

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 301ص

�.استگزینه ج صحیح 

)97کرمانشاه اسفند(گلوت حنجره نزد کودکان کدام مورد صحیح است؟ درباره تشخیص و درمان همانژیوم ساب. 21

میکروالرنگوسکوپی غیرمستقیم ـ تراکئوستومی ) بمیکروالرنگوسکوپی مستقیم ـ تراکئوستومی ) الف
کوپی مستقیم ـ صبر و انتظار میکروالرنگوس) دCO2جراحی با لیزر -میکروالرنگوسکوپی مستقیم ) ج

درمان . باشدمیکروالرنگوسکوپی می، روش تشخیص. این تومورها ممکن است سبب خشونت صدا و انسداد تنفّسی بشوند: همانژیوم
) CO2یا Nd:YAGبا (جرّاحی لیزر ، خوديي آن درمان انتظاري است اما در صورت افزایش انسداد تنفّسی یا خونریزي خودبهاولیه

.احتیاجی به تراکئوتومی نیستمعموًال . گیردمیانجام 

v مبحث الرنکس، 2009بهربوهم 302ص

�.گزینه د صحیح است

دیسترس تنفسی . هفته قبل شروع شده است مراجعه کرده است4ساله سیگاري به علت خشونت صدا که از 47معلم .22

)97تبریز اسفند(کدام اقدام زیر صحیح است؟. و اختالل بلع ندارد

استراحت صوتی حنجره و درمان گاستروازوفاژیال رفالکس ) باسکن اسپیرال حنجره در مقاطع اگزیال و کرونال CT) الف
قطع مصرف سیگار و درمان دارویی الرنژیت ) دانجام الرنگوسکوپی غیرمستقیم ) ج

Chronic vocal trauma :ه. شوندي زیاد و نادرست از طناب صوتی ایجاد میهاي طناب صوتی به خاطر استفادهندولها بیشتر در بچ
هاي پرجمعیت و در میان معلّمان در مادران خانواده. شودمیها دیده افتد درحالی که در بزرگساالن بیشتر در خانمدر پسرها اّتفاق می

.درمان اولیه استراحت تارهاي صوتی است. تشخیص با الرنگوسکوپی مستقیم یا غیرمستقیم است. شودمیمدرسه نیز دیده 

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 309ص

�.گزینه ج صحیح است
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در الرنگوسکوپی انجام شده یک ضـایعه سـفید رنـگ در قسـمت     . آورنداي را با گرفتگی صدا نزد شما میساله7پسر . 23

)97مازندران اسفند(کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟. شودمیمیانی وکال فولد دوطرفه دیده 

ندول ) دکنسر ) جگرانولوم تماسی ) بپولیپ ) الف

Chronic vocal trauma :ه. شوندي زیاد و نادرست از طناب صوتی ایجاد میهاي طناب صوتی به خاطر استفادهندولها بیشتر در بچ
معموالً در وسط تارهاي صوتی و ، در الرنگوسکوپی. شودمیه ها دیدافتد درحالی که در بزرگساالن بیشتر در خانمدر پسرها اّتفاق می

.شودمیبه صورت دوطرفه ندول دیده 

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 309ص

�.گزینه د صحیح است

در الرنگوسکوپی قرمزي و تورم متوسط تارهاي صـوتی  . بیماري با گرفتگی صدا و درد قدام گردن مراجعه کرده است. 24

)97میاندوره دي (ترین درمان کدام است؟ مناسب. شودمیحقیقی مشاهده 

بخور ـ اسپیرین ـ مصرف مایعات ) ببیوتیک بخور ـ آسپیرین ـ آنتی) الف
بیوتیک استراحت صوتی ـ بخور ـ آنتی) داستراحت صوتی ـ بخور ـ استروئید ) ج

هـوایی  خطـر گرفتگـی راه  ، در کودکان. ز عالیم آن هستندهاي سرفه ادرد حنجره و حمله، خفگی صدا، خشونت صدا: الرنژیت حاد
درمان . اندتارهاي صوتی قرمز و متورم شده، در الرنگوسکوپی. عفونت ویروسی و به ندرت باکتریال استمعموالً علّت آن . وجود دارد

، از آنجایی که علّت شایع. ون دارنداستروئیدها اندیکاسی، در موارد ادم شدید. شودمیآسپیرین و مصرف مایعات ، عمومی شامل بخور
استراحت صدا اندیکاسیون دارد و سـیگار بایـد   . بیوتیک داداست نباید آنتیتا زمانی که عفونت باکتریال ثابت نشده، ها هستندویروس

.تماس با مواد شیمیایی محّرك نیز باید قطع شود. ترك شود

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 313ص

�.استگزینه ب صحیح 

)98تهران شهریور(سال کدام است؟50تا 30خصوص در مردان بین خیم تارهاي صوتی بهترین تومور خوششایع. 25

کندروم ) دندول ) جپولیپ) بپاپیلوم ) الف

سـک  یکـی از ری . کنـد مـی سـاله را درگیـر   50تـا  30ترین تومور تارهاي صوتی است که عمدتاً مردان پولیپ تارهاي صوتی شایع
.ي زیاد از تارهاي صوتی استاستفاده، فاکتورهاي اصلی

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 318ص

�.گزینه ب صحیح است

در الرنگوسـکوپی ادم وسـیع دوطرفـه    . شدن صدا مراجعه کـرده اسـت  ساله سیگاري با شکایت خشونت و بم50خانم .26

)98شهریورمشهد (تشخیص اولیه چیست؟ . شودمیتارهاي صوتی دیده 

گرانولوم انتوباسیون ) دبیماري رینکه ) جپولیپ طناب صوتی ) بپاپیلوماتوز راجعه ) الف
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این ادم تقریباً همیشه . استریدور به خصوص هنگام بازدم، شدن صدا و در صورت وسیع بودن ادمخشونت و بم: هاي ادم رینکهنشانه
سالی هستند کـه سـیگار   40زنان باالي معموالً بیماران مبتال . شودمینکه ایجاد ي وسیعی دارد و در فضاي ریدوطرفه است و پایه

).سخنران هستند(کنندکشند و از صداي خود زیاد استفاده میمی

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 318ص

�.گزینه ج صحیح است

هـاي گروهـی روي   معاینـه وزیکـول  در. قراري مراجعه کرده اسـت بیماري با احساس سوزش دهان و ادینوفاژي و بی. 27

)98کرمان شهریور(ترین تشخیص کدام است؟ محتمل. شودمیها و جانکشن موکوکوتانئوس لب فوقانی دیده تونسیل

هرپس ) دبهجت) جپمفیگوس ) بهرپانژین ) الف

ي عـدس در جانکشـن   بـه انـدازه  هایی شفّاف احساس ناخوشی به همراه وزیکول، دیسفاژي یا ادینوفاژي، احساس سوزش در دهان
.باشندمیبه صورت اولیه هاي عفونت هرپس سیمپلکس از نشانه، ها و همچنین در تمام دهانموکوکوتانئوس لب

v مبحث الرنکس، 2009بهربوهم 248ص

�.گزینه د صحیح است

)98کرمان شهریور(باشد؟ کدام یک از عضالت حنجره در باز کردن گلوت دخیل می.28

اینتراآرتینوئید ) دکریکوآرتینوئید خلفی ) جکریکوتیروئید ) بکریکوآریتنوئید جانبی )الف

.کندمیبه جز کریکوآریتنوئید خلفی که آن را باز ) هاسایر گزینه(بندند تمامی عضالت حنجره گلوت را می

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 295ص

�.گزینه ج صحیح است

در الرنگوسـکوپی وي  . بـه شـما مراجعـه کـرده اسـت     ، خشونت صدا و تنفس صدادار و تنگی نفساي با ساله2کودك . 29

تشـخیص شـما   . شـود مـی مانند دیده » تمشک«اي منتشر در تارهاي صوتی در هر دو طرف با سطح زرد رنگ و نماي توده

چیست؟ 

)98زنجان شهریور(
لکوپالکی ) دندول ) جپولیپ ) بپاپیلوماتوز ) الف

باشد که کودك میHPVعامل این تومور ویروس . تغییر صداي اغلب شدید و انسداد تنفّسی: پاپیلوماتوزیس تنفّسی راجعههاي نهنشا
ها که سطح آنشودمیپاپیلوماهایی به اشکال مختلف دیده ، در الرنگوسکوپی. باشدممکن است در هنگام زایمان واژینال آن را گرفته

.باشدزدار و همانند تمشک میگرانوالر و پر، زرد رنگ

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 319ص

�.گزینه الف صحیح است
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کـدام درمـان کمتـر اهمیـت     ، باشدگلوت که دچار استرویدور خفیفی میساله مبتال به همانژیوم ساب2در یک کودك .30

)98شیراز شهریور(دارد؟ 

observation) دtracheotomy) جpropranolol) بCO2 laser) الف

جرّاحی با ، در صورت افزایش تنگی راه هوایی یا خونریزي خود به خودي. درمان انتظاري باید انجام گیرد، در مورد همانژیوم حنجره
.باشدنیازي به تراکئوتومی نمیمعموًال . اندیکاسیون دارد) Nd:YAGیاCO2 (لیزر 

v مبحث الرنکس، 2009بهربوهم 302ص

�.استگزینه ج صحیح

)98اهواز شهریور(باشد؟ کدام گزینه در ارتباط با فلج تارهاي صوتی صحیح نمی. 31

. شودمیموقعیت پارامدین تارهاي صوتی در موارد فلج عصب راجعه دیده ) الف
. تواند منجر به تنگی نفس شدید حین استراحت شودطرفه عصب راجعه میفلج یک) ب
. باشدصوتی در صورت شدید بودن دیسترس تنفسی نیاز به تراکئوتومی میدر موارد فلج دوطرفه تارهاي) ج
. باشداز دست رفتن توان صوتی حداکثر بدون اختالل تنفسی واضح می، فلج عصب الررنژیال فوقانی منجر به آسپیراسیون مواد غذایی) د

ي حـاد  فونی متوسط تا شـدید در مرحلـه  ي آن دیسو نشانهشودمیبه صورت اتّفاقی کشف معموًال ي عصب راجعه فلج یک طرفه
ها درست سایر گزینه. انسداد تنفّسی قابل توجه وجود ندارد مگر هنگام فعالیت فیزیکی شدید. شودمیصوت بیمار به مرور بهتر . است
.باشندمی

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 304ص

�.گزینه ب صحیح است

)98کرمانشاه شهریور(؟کندمیکدام یک از عضالت زیر حنجره را باز . 32

تیروآریتنوئید داخلی ) داینترآریتنوئید مایل ) جکریکوآریتنوئید جانبی ) بکریکوآریتنوئید خلفی ) الف

.کندمیکه گلوت را باز ي کریکوآریتنوئید خلفیبه جز عضله) هاسایر گزینه(شوند شدن گلوت میسبب بسته، تمامی عضالت حنجره

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 295ص

�.گزینه الف صحیح است

ماه قبل مراجعه کرده است در الرنگوسکوپی غیرمستقیم ضـایعه کوچـک   3ساله سیگاري با گرفتگی صدا از 60آقاي .33

)98تبریز شهریور(ترین اقدام چیست؟ مناسب. شودمیسفید رنگ در لبه طناب صوتی سمت راست رویت 

رفالکس آنتی) ببیوتیک آنتی) الف
. اقدام خاصی الزم نیست) دالرنگوسکوپی مستقیم و بیوپسی ) ج

از آنجایی که این بیمار . باید توسط الرنگوسکوپی غیر مستقیم بررسی شود، هفته طول بکشد3تا 2هر خشونت صدایی که بیش از 
.براي بیمار باید بیوپسی انجام شود، با توجه به دیده شدن توده. احتمال بدخیمی براي او باالست، سیگاري و سنّ او باال است

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 321ص

�.گزینه ج صحیح است



)ENT(گوش و خلق و بینی پروگنوز  92

با تغییر تون صدا و احساس جسم خارجی ، ماه قبل2ساله با سابقه جراحی پپتیک اولسر پرفوره و انتوباسیون 40آقاي . 34

توده مدور یـک طرفـه در قسـمت خلفـی     ) Strobovideolaryngoscopy(در استروبوسکوپی . حلق مراجعه نموده استدر 

)98مازندران شهریور(ترین تشخیص کدام است؟ محتمل. حنجره و چسبیده به آریتنوئید مشهود است

اب صوتی کیست طن) دگرانولوم طناب صوتی ) جادم فضاي راینکه ) بندول طناب صوتی ) الف

معموالً این عالئم . باشدمیشامل دیس فونی و دیسپنه، هاي گرانولوم طناب صوتی که ثانویه به انتوباسیون طوالنی مدت استنشانه
.درمان آن جراحی است. شودمیاي در یک طناب صوتی دیده در الرنگوسکوپی توده. شودمیهفته از انتوباسیون ایجاد 8تا 2بعد از 

v مبحث الرنکس ، 2009ربوهم به310ص

�.گزینه ج صحیح است

کـدام تشـخیص   . بستري اسـت NICUدر شودمیخاطر استریدور دمی بعد از تولد که گاهی منجر به سیانوز نوزادي به. 35

) 98آزاد شهریور(تر است؟محتمل

هاي حنجره و الرنگوسل کیست) بي عصب راجعه طرفه یا دوطرفهفلج یک) الف
الرنگوماالسی ) دهمانژیوم حنجره ) ج

در . شودمیدر موارد شدید سیانوز نیز دیده . شودمیي اول ایجاد استریدور دمی بالفاصله پس از تولّد یا در چند هفته: الرنگوماالسی
.شودمیتنگی نفس تشدید ، هنگام تغذیهمعموالً این نوزادان 

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 301ص

�.صحیح استگزینه د

در مـورد ایـن   . مراجعه نموده اسـت ، ساله با خشونت صدا و درد حنجره که از یک ماه قبل شروع شده است50آقاي . 36

)98میاندوره خرداد (بیماري بهترین اقدام چیست؟ 

درمان ضد ریفالکس تا سه هفته ) باستراحت صوتی تا دو هفته ) الف
ارجاع به الرنگولوژیست ) دنظر گرفتن بیمار تا چهار هفته تحت) ج

.این کار نباید از روند درمان حذف شود. هفته باید همیشه توسط الرنگولوژیست بررسی شود3تا 2خشونت صداي بیش از 

v مبحث الرنکس ، 2009بهربوهم 321ص

�.گزینه د صحیح است

hotو صداي sniffing positionدر معاینه بیمار . و دیسترس مراجعه کرده استو دیسفاژيDrollingساله با 6پسر . 37

potato99دستیاري مرداد (تر است؟  ها در این بیماري مناسببیوتیککدامیک از آنتی. دارد(

مترونیدازول) دسفتریاکسون) جسیپروفلوکساسین ) بجنتامایسین) الف

اسـتریدور  .، دیسفاژي و دیسترس تنفسی است)drooling(صورت تریاد کالسیک آبریزش از دهان تابلوي بالینی به : اپیگلوتیت حاد
.و تب باال داردhot potato voiceبیمار گفتار نامفهوم به صورت .شود بیمار در وضعیت نشسته قرار بگیرددمی معموالً باعث می

:درمان شامل موارد زیر است
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تنفسی انتوباسیون نازوتراکئالarrestتهویه از طریق ماسک و در صورت .1
هاي باالبا دوز) هاي نسل دوم یا سومسفالوسپورین(بیوتیک وسیع الطیف آنتی. 2

vمبحث حنجره

�.گزینه ج صحیح است

در الرنگوسکوپی توده ادماتو با پایه پهن روي هر دو طناب . ساله سیگاري با گرفتگی صدا مراجعه کرده است45خانم . 38

)99شهریور (ترین تشخیص کدام است؟محتمل. شودحقیقی دیده میصوتی 

کیست) دپولیپ) جادم رینکه) بندول) الف

.دهدرخ میياسالِ سیگاري و سخنرانان حرفه40ادم رینکه معموالً در زنان باالي 
هاي تظاهرات بالینی آن خشونت صدا، کلفت شدن صدا است و در الرنگوسکوپی یک تورم ادماتوي دو طرفه با قاعده پهن شبیه کیسه

.شودها دیده میVFپرآب متورم روي 

vمبحث حنجره

�.گزینه ب صحیح است

امتناع از دریافت مایعات و غـذا  ریزش از دهان، درد شدید هنگام بلع و باي با شکایت دیسفاژي، آپسر بچه هفت ساله. 39

هـاي  کدام یک از تشخیص. دهد که در وضعیت نشسته باشد و تب باال داردبیمار ترجیح می. به اورژانس آورده شده است

)99کارورزي اسفند پیش(زیر صحیح است؟ 

ناهنجاري مادرزادي حنجره ) بالرنژیت زیر گلوتی حاد ) الف
ت حاد اپیگلوتی) دجسم خارجی ) ج

:گلوتیت حاداپی
هموفیلوس انفوالنزا: کنندهیجادعامل ا

اغلب در کودکان: اپیدمیولوژي
:تظاهرات بالینی

، دیسفاژي، دیسترس تنفسی droolingتریاد 
.خوردن داردذاغبیمار درد شدید هنگام ·
.علت آن استریدور دمی استکه) نشسته و دماغ رو به باال(است sniffing positionبیمار اکثراً در حالت ·
.تکلم مافل شده و تب باال دارد·

:تشخیص 
.شوددر الرنکوسکوپی اپی گلوت متورم و اریتماتو دیده می

:درمان
تهویه از طریق ماسک-1
انتوباسیون نازال در صورت ایست تنفسی·
الطیفبیوتیک وسیعآنتی-2
استرویید-3

.معاینه با آبسالنگ و دستکاري ممنوع است و اولین قدم ارجاع به بیمارستان استدر صورت شک به اپی گلوتیت، : نکته

vمبحث حنجره

�.گزینه د صحیح است
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