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، در معاينـه بـا وجـودي    CVAدنبال  بيماري به -1
تواند پس از ديدن سـاعت، آن را بكشـد    كه مي
توانـد نـام آن و كـاربرد آن را بگويـد. ايـن       نمي

 تر است؟ عالمت به كدام اصطالح زير نزديك
  Apperceptive visual agnosia الف)
  Associative visual agnosia ب)

   Cortical blindness ج)
  Anomic apraxia د)

 صحيح است. » ب«گزينه 
Apperceptive visual agnosia:  نـــاتواني در

هـاي   تشخيص و ترسيم اشياء بـا اسـتفاده از سـرنخ   
رغـم سـالمت سـاير قلمروهـاي حسـي       بينايي، علي

هـاي دوطرفـه در نـواحي     است كه در نتيجه ضـايعه 
 آيد. وجود مي ارتباطي بصري به

Associative visual agnosia:   ناتواني در ناميـدن
رغـم توانـايي ترسـيم     كار بردن آنها علـي  اشياء يا به

آنها. اين اختالل بـر اثـر ضـايعات دوطرفـه قسـمت      
 آيد. وجود مي به occiputotemporalداخلي 

Color agnosia: ــاتواني در بازشناســي رنــگ هــا  ن
 ها با هم. رغم توانايي در تطابق دادن رنگ علي

Contral achromatosia: .ناتواني كامل از ادراك رنگ 
Aanton’s syndrome:  پي بردن به نابينـايي   نقص

 self assessment هـاي  دليل قطـع رشـته   خويش به
 .occiputدليل ضايعات دوطرفه در  به

ــندرم  ــم  :Balintسـ ــامل عالئـ ، opticataxiaشـ
باشد كه  مي oculomotor ،simultagnosiaآپراكسي 

 است. occiputoparitalدر ضايعات دوطرفه 
Syndrome  Gerstman: املشـــــــــ agraphia، 

acalculia ،Finger agnosia،Right and left 

disorientation علــت ضــايعه در  شــود كــه بــه مــي
Parital باشد. چپ مي 
 سيناپس) 6(صفحه 

 
ــانع -2 ــده قـ ــل نوروپاتولوژيكـــ   كننـ ــرين دليـ  ال تـ

ــدي     ــاس رشـ ــك اسـ ــود يـ ــات وجـ ــراي اثبـ  بـ

(developmental basis)  در اسكيزوفرنيا كدام است؟ 

 درصدي حجم هيپوكامپ  5الف) كاهش 
فرونتـال و بزرگـي    تر بودن كورتكس پره ب) كوچك

 هاي مغزي  بطن
   نتورينالاها در كورتكس  ج) قرارگيري غيرعادي نورون
 د) ساختار دنتريتي كمتر

 صحيح است. » ج«گزينه 
پايـه  شناسـي عصـبي از لحـاظ     ترين شواهد آسيب قوي

رشـدي اسـكيزوفرنيا ايــن يافتـه اسـت كــه تجمـع يــا      
خصــوص در تيغــه دو قشــر  هــا بــه يــابي نــورون مكــان

آنتورينال و در ماده سفيد زير قشر جلوي پيشـاني دور  
گيجگاهي و مناطق پاراهيپوكامپ نابهنجار اسـت. ايـن   

 هاست. ها معرف تغييراتي در مهاجرت نورون نابهنجاري
 ستون سمت راست) دوم رافسيناپس، پاراگ 32(صفحه 

  
يـــك فوتباليســـت در ميـــدان بـــازي دچـــار  -3

شكستگي ساق پا شده، در پروسـه درمـان بـراي    
كنترل درد به او مـورفين بـا دوز معمـول تزريـق     

دهـد. وقتـي    طور كامل جواب نمـي  كنند، اما به مي
گويد  شود، مي به مصرف مواد از او سؤال مي راجع

روي كاهنـده اشـتها   به چيزي معتاد نيستم امـا دا 
كنم. ايـن داروي ضداشـتها احتمـاالً از     مصرف مي

 كند؟ اي عمل مي طريق چه گيرنده
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 صحيح است. » الف«گزينه 
اريكسون  Autonomy or shame self doubtمرحله 

 باشد. مي ماهلر differentiationمعادل مرحله 
 

مراحل 
 غريزي

تفرد  -حداپي
 رماهل

هاي  بحران
 رواني اجتماعي

مانـــدگي در خود دهاني
 (همزيستي)

ــا   ــاد يــــ اعتمــــ
 تمادياع بي

ــرين  مقعدي ــايز، تم  -تم
 آشتي

ــا   ــاري يـ خودمختـ
 ترديديشرم، خود

ثبات ابـژه، عقـده    فاليك
 اديپ

 ابتكار يا گناه

Latency - ــخت ــا   س ــي ي كوش
 حقارت

تمايالت تناسـلي،   نوجواني
 تفرد ثانويه

هويت يا سردرگمي 
 هويتي

تناسـلي  تمايالت  بزرگسالي 
 يافته كمال

صميميت يـا انـزوا،   
ــ  ــودن يـ ــد بـ ا مولـ

ــي ــلي،  بـــ حاصـــ
 يكپارچگي يا يأس

 
محور براسـاس نظريـات    جعدر درمان مرا -17

هـاي انسـاني    يـك از ظرفيـت   كارل راجرز، كدام
 تري دارند؟  زير نقش اساسي

  self-consciousnessالف) 
  self-actualizationب) 
  self-transcendenceج) 
  self-distancingد) 

 صحيح است. » ب«گزينه 
محور توسط كـارل راجـرز ابـداع شـد.      عدرمان مراج
باشـد   محور) مي (مراجع client centeredاين درمان 

كند جـوي ايجـاد كنـد     كه در آن درمانگر تالش مي
كه مراجع خـود را ارزشـمند بدانـد و دوبـاره خـود      

 selfواقعيش را بسازد. پس پيش از همه به ظرفيت 

actualization شود. فرد توجه مي 
 سيناپس) 184 -185(صفحه 

 
ــه ارجــاع از پزشــك    -18 ــا نام ــاي جــواني ب آق

پزشـكي مراجعـه نمـوده     خانواده به مطـب روان 
پزشـك   وگوي زير بين بيمار و روان است. گفت
 گيرد: صورت مي

 بيايم.بيمار: دكترم گفت بايد پيش شما 
كنيـد دكتـر بـه چـه علتـي       پزشك: فكر مي روان

 شما را به من ارجاع داده است؟
. وقتـي تمـام معاينـات و آزمايشـاتم     بيمار: خـب.. 

مربوط بـه  خوب بود، دكتر گفت اين دردهاي من 
اعصابم است... فكر كنم دكتر از دست من خسته 

 شده بود... 
پزشـك   در اين مرحله كدام پاسخ از جانب روان

 تر است؟ مناسب
تـان نسـبت بـه     خواهيـد دربـاره احسـاس    الف) مـي 

 دكترتان بيشتر صحبت كنيم؟
كـنم كـه دكترتـان از دسـت شـما       مي ب) من فكر

 خسته نشده است.
پزشـك،   كـنم ارجـاع شـما بـه روان     ج) من فكر مي

 تصميم درستي بوده است.
د) موافقيد درباره دردهايتان بـرايم بيشـتر توضـيح    

 دهيد؟

 صحيح است. » الف«گزينه 
در مورد اين سؤال جواب صريح در متن كتاب يافت 

نسبت به پزشك قبلـي  دليل اينكه بيمار  نشد. اما به
اصـلي   conflictاحساس خشم دارد و درحال حاضر 
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تتراســايكلين بــراي كنتــرل آكنــه اســت و البتــه  
كند. دليل قطعي داروهـاي   گاهي الكل مصرف مي

كند.  پزشكي را افزايش وزن بيان مي پيشين روان
در مصــاحبه بســيار پرحــرف و دچــار اضــطراب   

 تجويز كدام داروي زير ارجحيت دارد؟است. 
 وپيراماتتب)   پيپرازول آريالف) 

  ليتيومد)   ) گاباپنتينج

 صحيح است. » الف«گزينه 

اين سؤال طبق رفرنس قديمي طرح شده اما با مـوارد  
مطـرح   caseگويي است. بـا توجـه بـه     زير قابل پاسخ

شده بايد دارويي انتخاب شود كه در بارداري تراتـوژن  

باشد. افزايش وزن ندهد، بر كـاهش اضـطراب مـؤثر    ن
 باشد، بتواند عالئم مانيا را نيز كنترل كند.

بهتـرين گزينـه    "الف"با توجه به اين مسائل گزينه 
ــه آري  ــرا ك ــت. چ ــوگيري   اس ــراي جل ــرازول ب  پيپ

 3201است. طبق صـفحه   First lineاز مانيا داروي 
 .است safeكامپرنسيو فصل داروها در بارداري 

 )13. 7-7جدول ، كامپرنسيو 1696(صفحه 
 دهد. افزايش وزن نمي

 كامپرنسيو) 3200(صفحه  
و گاباپنتين قادر بـه كنتـرل    Tapiramateهمچنين 

مانيا نيستند. ليتيوم نيز در بارداري تراتـوژن اسـت.   
 باشد. پس بهترين گزينه، گزينه الف مي

 
 

ال س 3خانم جوان متأهلي با سابقه مانيا از  -49
اخير بيماري دچار كاهش عالقـه و  قبل در دوره 

اشتها و انـرژي شـده اسـت. احسـاس خسـتگي،      
ــاه دارد.  ــرگ و احســاس گن او تحــت  آرزوي م

پزشـك قـرار دارد.    درمان مناسب دارويي روان
عنــوان درمــان مكمــل    كــدام داروي زيــر بــه  

(Augmentation)  بــا ايمنــي و شــواهد پژوهشــي
 د؟باالتر در اولويت قرار دار
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ــازپين و -134 ــازپين،  اكــس درمقايســه كاربام كارب
 شود؟ ديده مي كمتر كاربازپين كدام عارضه در اكس

 ب) دوبيني                    الف) ديسكرازي خوني 
 د) هيپوناترمي                        هاي پوستي ج) راش

 ت. صحيح اس» الف و ج«گزينه 
كاربامازپين نسـبت بـه كاربامـازپين     طبق جدول اكس

 شود. عوارض خوني و راش پوستي كمتري را منجر مي
 )34. 14-1جدول ، كامپرنسيو 3023(صفحه 

 
ساله با وزن صد كيلـوگرم   34براي مرد  -135

زدايــي انجــام شــده و كانديــداي  كــه اخيــراً ســم
باشـد، آزمـون چـالش     دريافت نالتركسـون مـي  

 شرح ذيل انجام شد:   كسان بهنالو
mg 8/0  نالوكسان داخل سرنگ استريل كشيده

آن داخل وريـد تزريـق شـد. بعـد از      mg 2/0و 
 mg 6/0سي ثانيـه كنتـرل از نظـر عالئـم تـرك      

دقيقـه   20مانده تزريق شـد و بيمـار بـراي     باقي
مجدداً براي بـروز عالئـم تـرك مـورد ارزيـابي      

وي نديد،  قرار گرفت. گرچه پزشك عالئمي در
بيمار از احساس تغيير دما در بدنش شاكي بـود  
و با توجه به مشـكوك بـودن عالمـت قـرار شـد      
يك هفته بعد مجدداً تست چالش تكـرار شـود.   

شـده بـراي آزمـون چـالش      تمام اقدامات انجـام 
 ؟ جز بهنالوكسان صحيح بودند 
  )8/0 (mgشده  الف) دوز نالوكسان استفاده

 ثانيه)  30( ب) زمان پايش ابتدايي
 دقيقه)  20ج) زمان نهايي پايش عالئم (

 د) زمان تكرار تست بعد از شك به مصرف (يك هفته)  

 صحيح است. » د«گزينه 
 گويي نيست. با رفرنس جديد قابل پاسخ

 است. 2015 سيناپس 29. 25-1سؤال مربوط به جدول 
 

                  Table 29.25-1 
            Naloxone (Narcan) Challenge Test 
The naloxone challenge test should not performed in 

a patient showing clinical signs or symptoms of 
opioid withdrawal or in a patient whose urine 
contains opioids. The naloxone challenge test may 
be administered by either the intravenous (IV) or 
the subcutaneous route. 

IV challenge: After appropriate screening of the 
patient, 0.8 mg of naloxone should be drawn into a 

sterile syringe. If the IV route of administration is  
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ــه آن در    ــه و مقالــــــ ــورت گرفتــــــ  صــــــ
 "Biomed Research International" مجلــــه

(Volume 2015)   يـك از   چاپ شده اسـت، كـدام
 است؟ نادرستموارد زير 

آبـاد   الف) برنامه در شبكه بهداشت كوهدشت و خرم
 استان لرستان اجرا شد.

از  (Surveillance)ب) در ايـــن برنامـــه، مراقبـــت 
 افسردگي و خودكشي انجام گرفت.

ج) كـاهش ميـزان افسـردگي ناشـي از ايـن برنامـه       
 محسوس بود.

در منــاطق شــهري بيشــتر و د) كــاهش خودكشــي 
 تر بود. محسوس

 از مقاالت است.صحيح است. » د«گزينه 
 

علت ابتال بـه سـيروز    اي به ساله 75آقاي  -151
دنبـال آن   پيشرفته دچار آسيب شديد شده و به

ــه    ــه ب ــاد كلي ــايي ح ــار نارس ــندرم   دچ ــت س عل
هپاتورنال گرديده و در اورژانس بيمارستان بـه  

فرزنــد وي كــه پســر  رود. تنهــا حالــت اغمــا مــي
كنـد كـه بـا     باشد از پزشكان درخواسـت مـي   مي

توجه به وضعيت بيمـار، او را تـرخيص نمـوده و    
ــا بخــش عــادي بســتري نكننــد. شــما   ICUدر  ي
عنوان پزشك مسئول اورژانس چـه تصـميمي    به

 گيريد؟ در اين مورد مي
هاي پسـر   گفته  الف) با توجه به شرايط حاد بيمار به

ه و بيمار را براي ادامه درمـان بـه   وي توجهي ننمود
ICU كنيم. منتقل مي 

ب) با درخواسـت پسـر بيمـار موافقـت كـرده و بـا       
 كنيم. گرفتن رضايت، بيمار را ترخيص مي

ج) بيمار را در اورژانس نگه داشته و تنهـا اقـدامات   
 دهيم. نگهدارنده را براي بيمار انجام مي

و  جيـه پسـر بيمـار، امكانـات نگهـداري     د) ضمن تو
هاي پايه را در منزل بيمـار فـراهم نمـوده و     مراقبت

 كنيم. بيمار را به منزل منتقل مي

ــه  ــت. » د«گزين ــحيح اس ــاب   ص ــرنس كت رف
 مالحظات اخالقي.

 
ــا زردي پيشــرونده  ســاله 35خــانم  -152 اي ب

ــي   ــت. بررس ــوده اس ــه نم ــخيص   مراجع ــا تش ه
كنـد.   كالنژيوكارسينوماي ناف كبد را محرز مـي 

ان بيمــار ضــمن نگرانــي، از   همســر و اطرافيــ 
كنند كه حقيقت بيمـاري   پزشكان درخواست مي

به وي گفته نشود. در عين حال همكـاري بيمـار   
براي ادامه درمان بسيار ضـعيف اسـت. در ايـن    

مقابــل خواســته   شــرايط بهتــرين تصــميم در  
 همراهان چيست؟

الف) دانستن نوع بيماري حق بيمـار اسـت، لزومـي    
 همراهان توجهي شود. هاي خواسته  ندارد به

ايشان  ب) سعي در توجيه همراهان نموده و با كمك خود
 دهيم. مي ه ايجاد شده را براي بيمار توضيحعلت عارض

پزشك معالج ندارد، توجيه   ج) اين موضوع ارتباطي به
 گذاريم. بيمار را به عهده مسئولين بيمارستان مي

قـت  بودن بيماري افشاي حقي د) با توجه به پيشرفته
كنـد لـذا خواسـته     كمكي به سرنوشـت بيمـار نمـي   

 كنيم. همراهان را اجابت مي

رفــرنس كتــاب  صــحيح اســت.» الــف«گزينــه 
  مالحظات اخالقي.




