








 

ت
 آپدي

درجه و عرق شـبانه   38دنبال گذاشتن دريچه مصنوعي قلب دچار تب  مرد هفتاد ساله به .1
يـك از   شـود. كـدام   ار تشخيص احتمالي آنـدوكارديت عفـوني گذاشـته مـي    شود. براي بيم مي

  )96(بورد باشد؟  هاي تزريقي وريدي در درمان بيمار فوق انتخابي مي بيوتيك آنتي
 ب) وانكومايسين  ) سفتازيديمالف

 پنم د) ايمي  سيلين ج) متي
 صحيح است. )ب(گزينه  

درميـديس (كـه    نوعي ناشي از استاف اپـي در درمان اندوكارديت عفوني به دنبال دريچه مص
 شود. سيلين است)، وانكومايسين + ريفامپين + جنتامايسين تجويز مي مقاوم به متي

بـدون سـابقه ديابـت مراجعـه نمـوده اسـت. در        95/150اي با فشار خون  ساله 45بيمار  .2
ي بوده است. كدام داروي فشـارخون بـرا   135و  130در دو نوبت  FBSآزمايش جديد در 

 ) 96(بورد  تر است؟ وي مناسب
 ب) لوزارتان  الف) اتنولول

 د) ديلتيازم  ج) هيدروكلروتيازيد
 صحيح است. )ب(گزينه 

و  ARB, ACEبالكرهـا،   βداروي فشارخون الزم است. تيازيدها،  2در بيماران ديابتي اغلب 
CCB اتي ديـابتي،  شـوند. در نفروپـ   باعث كاهش عوارض كارديوواسكوالر در اين بيماران مي
ACE  وARB شوند. تجويز مي 

شـود؟   هـاي كبـدي مـي    سـلول  يك از انواع ويروس هپاتيت باعث آسيب مستقيم بـه  كدام .3
  )96(بورد 

 Aب) هپاتيت   Cالف) هپاتيت 
 Gد) هپاتيت  Bج) هپاتيت 

 صحيح است. )الف(گزينه 

HCV ت هپاتوتوكسيسـيته  رساند (به عل هاي با ايمني كامل مي بيشترين آسيب را به ميزبان
 HCVشـود.   مستقيم) و باعـث سـيروز، هپاتيـت فولمينانـت و كارسـينوم هپاتوسـلوالر مـي       
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اي به علت قرمزي ملتحمه همراه با ترشحات موكوپروالنت هر دو چشـم   ساله 25مرد  .25
اي نيـز وجـود دارد. بيمـار     مالحظـه  مراجعه كرده است. در معاينه راكسيون اتاق قدامي قابـل 

كند. در صورتي كه كشـت ترشـحات ملتحمـه منفـي      سابقه اسهال را از يك ماه پيش ذكر مي
 )96كرمانشاه  ارتقا(ر صحيح است؟ يك از موارد زي باشد، كدام

 .در اين بيماران هميشه مثبت است HLA- B27الف) 
 .ب) اين بيمار ممكن است همزمان دچار آرتريت نيز باشد

 .شوند % موارد اين بيماران دچار يووئيت مي50ج) 
 .د) ارگانيسم سالم كامالميديا تراكوماتيس از بافت سينويال جدا شده است

 است. صحيح )ب(گزينه  

 رايتر): واكنشي (سندرم آرتريت 
% آنها مثبت است  63-95در  HLA B27باشند.  ترياد آن آرتريت، اورتريت، كونژكتيويت مي

 باشد. برابر مي 5و نسبت مردان به زنان 
 باشند. علل آن كالميديا تراكوماتيس، شيگال، يرسينيا، و كمپيلوباكتر مي

دهـد و بـه صـورت غيرمتقـارن،      ت يـا اسـهال رخ مـي   آرتريت طي يك ماه بعد از بروز اورتري
هاي تحتاني خصوصـاً مفاصـل بـزرگ زانـو و      اليگوآرتريت و اپيزوديك است كه مفاصل اندام

كند. ساير عالئم شامل درگيري ستون فقـرات، انتزيـت، مفاصـل بـين      قوزك پا را درگير مي
 باشند. انگشتي (انگشتان سوسيسي) و ساكروايلئيت مي

عمق گلنس (باالنيت سيرسيننس)، اولسر بدون درد دهـاني،   طي به صورت اولسر كمضايعات مخا
 توانند رخ دهند. ضايعات ناخن، ضايعات پوستي كف دست و پا (كراتودرما بالنوراژيكوم) مي

رود. درمـان بـا    مـي  Remissionسـال بـه    2اين بيماري سير اپيزوديـك دارد و اغلـب طـي    
NSAID گيرد. بيوتيك در صورت عفونت فعال صورت مي و سولفاساالزين و آنتي 

 مالحظات چشمي: 
تـرين تظـاهرات چشـمي آرتريـت راكتيـو اسـت كـه بـه صـورت           كونژكتيويت يكي از شـايع 

كونژكتيويت خفيف دوطرفه و همـراه بـا ترشـحات موكوپروالنـت و تغييـرات فوليكـولي يـا        
 يابد. بهبود ميروز  10دهد. كشت منفي است و بدون درمان ظرف  پاپيالري رخ مي

دهد و به صورت حاد، غيرگرانولوماتوز و راجعـه اسـت.    % بيماران رخ مي15-25در  يووئيت:
 ماند. مدت باقي مي شود و طوالني گاهي مزمن مي
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15q11-q13 .را در كروموزوم مادري دارند 

يك از موارد ذيل صحيح است؟  بر روي فشار چشم كدام Eicosanoidsدر مورد تأثير  .55
 )96 ارتقا(سؤاالت مشترك 

 شود. اخل اتاق قدامي منجر به افزايش فشار چشم و ميدرياز ميبه د Eتزريق پروستاگالندين الف) 
 كند. ها فشار داخل چشم را كم مي نفرين از طريق مهار تأثير پروستاگالندين ب) اپي

 دهند. % كاهش مي 27ـ30فشار داخل چشم را  F2هاي رسپتور پروستاگالندين  ج) آنتاگونيست
اتصال غيرقابل برگشت به آنزيم سيكلواكسـيژناز   د) داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي از طريق

 شوند. ها مي باعث مهار سنتز پروستاگالندين

 صحيح است.گزينه (د)  

 PGها، ديناميـك اكـوس و سـد خـوني چشـمي بـر        ها نقش مهمي در چشم در التهاب
صورت  كه به هنگامي Fو  Eتايپ  هاي سابPG(اسيد آراشيدونيك) و  AAعهده د ارند. 

، IOPهـاي بـاال تجـويز شـوند، باعـث ميـوز، افـزايش         ل يا تاپيكال در غلظتاينتراكمرا
 شوند. ها به اكوس و اشك ميWBCاكوس و ورود  prافزايش محتواي 

 IOPهـا،  PGنفرين از طريق اثر بر توليـد   گلوكوم مثل اپي پيشنهاد شده بعضي داروهاي آنتي
هـاي   فاده شده، مثـل آگونيسـت  ها در درمان گلوكوم استPGدهند. همچنين از  را كاهش مي

%  27-35را  IOP) كه Tafluprost(التانوپروست، بيماتوپروست، تراووپروست،  PGF2رسپتور 
هـا از طريـق افـزايش    PGهـا،   آگونيسـت  α2هـا و  CAIبالكرها،  βدهند. برخالف  كاهش مي

 كنند تا كاهش توليد. خروج اكوس عمل مي
 COX1را از طريـق   AAاز  PG، سـنتز  ها مثل آسپيرين و ايندمتاسـين NSAIDاغلب  

 شود. صورت غيرقابل برگشت به سيكلواكسيژناز باند مي ها بهNSAIDكنند.  مهار مي

ــب .56 ــراي قطــره    مناس ــكوزيته ب ــرين ويس ــد    ت ــمي چن ــاي چش  اســت؟  Centipoiseه
 )96 ارتقا(سؤاالت مشترك 

   12ـ15د)  9ـ12ج)  6ـ9ب)  3ـ 6الف) 

 صحيح است.گزينه (د) 

ماندن  ، باقي(PVA)وينيل الكل  كردن مواد با ويسكوزيته باال مثل متيل سلولز و پليبا اضافه 
يابـد. مـثالً فـرم ژل تيمولـول      دارو در كولدوساك تحتاني زياد شده و نفوذ دارو افزايش مـي 



 121    اپتيك باليني             

 

 

كـدام گزينـه    ،تجويز عينك بـراي ديـد نزديـك دارد     كه نياز به 20/100بيماري با ديد  .49
 )96تبريز  ارتقا(روي عينك براي وي مناسب است؟  addعنوان  به

 BIپريسم  5+ با  2addالف) هر چشم 
  BIپريسم  7+ با 5addب) هر چشم 
 BIپريسم  5+ با  5addج) هر چشم 
 BIپريسم  7+ با  2addد) هر چشم 

 صحيح است.گزينه (ب)  

Add =
VA

1 100 520   
 BIباشد و به صـورت   مي 7، يعني در اينجا Addتا بيشتر از پاور  2ميزان پريزم در هر چشم 

 گيرد. قرار مي

 :با مشخصات زير PRKدر يك چشم كانديداي جراحي  .50
Ref: -4.00 diopter 
Optical zone:6.5 mm 
Corneal thickness:505mm 

 )96تبريز  ارتقا(بعد از جراحي چند خواهد بود؟  Corneal thicknessميزان 
 435د)  465ج)  454ب)  449الف) 

 صحيح است.گزينه (الف) 

(oz) D ( / )
Ablation depth = 

2 26 5 4 563 3   
مانده = ضخامت باقي 505 – 56=  449  

  Bifocalرا در مـردي كـه از عينـك     induced vertical prismatic effectميـزان   .51
كنـد را محاسـبه    مـي  مطالعـه   Optical centersدر زيـر   8mmشرح زير استفاده نموده و  به

 )96تبريز ارتقا( نماييد.
OD:+4.00 OS: -1.00 
Add: + 2.50 (ou) 

  PD BD OS 2.4ب)   OPD BD OS.4الف) 
 PD BU OD 4.0د)   PD BU OD 2.4ج) 
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گلـوب بـدون درد مراجعـه     downward displacementساله با پروپتوز همـراه بـا    40مرد  .6
شود. نمونه پـاتولوژي   اربيت ديده مي  supra temporalاي در ناحيه نموده است. در معاينه توده

 )  96(بورد است؟  غلطكنيد. در مورد اين بيماري كدام  ه مياين ضايعه را مشاهد

 
 

  است. true encapsulatedالف) اين ضايعه 
 شود.  در اين بيماري ديده مي Corticationب) 

 .ديده شود cartilageو يا  boneج) در استروماي اين تومور ممكن است 
 .باشد ت ميمثب Myoepithelialدر نواحي  I00Sژن  آميزي آنتي د) رنگ

 صحيح است. )الف(گزينه  

 :آدنوم پلئومورفيك 
تليـال الكريمـال گلنـد     ترين تومور اپي ، شايعBenign Mixed Tumorآدنوم پلئومورفيك يا 

شود، كه باعث فشار  مي expandاي دارد و  است. اين تومور سودوكپسوله است و رشد آهسته
توانـد   شود. رشد تومور مي مي (excavation)شدن آن  indentبه استخوان الكريمال فوسا و 

. استخوان (Cortication)پريوست را تحريك كند تا اليه نازكي از استخوان جديد ايجاد كند 
 شود. نمي erodeاربيت مجاور 

بيمار هيچ دردي ندارد. در مردان بيشتر از زنان شايع است. ميانگين سـني هنگـام بـروز آن    
y 35 هايي از سطح كپسول بـه   وكپسول فيبروز + ميكروپروژكشناست. در هيستولوژي، سود

شود. اجزاي  تليال و استرومال ديده مي و مخلوطي از اجزاي اپي (Bosselation)سمت تومور 
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 شود. هاي گانگليوني رتين و اپتيك نوروپاتي مي دژنراسيون سلول
ارس تظاهر آن در دهه اول زندگي با شروع آهسته كاهش ديد است كه در معاينه روتين مـد 

 VAشود. درگيري اغلب دوطرفه و تقريباً قرينه اسـت. در زمـان تشـخيص نقـص      كشف مي
20معموالً خفيف تا متوسط (

30
20تا  

60
) وجود دارد كه پيشرونده است ولي اغلب ديـد بـاالي   

1

10
 كنند. را حفظ مي 

هـاي   است كه با تست ADOAكننده  زرد) شديداً مطرح –(آبي  Tritanopiaگ نقص ديد رن
Fransworth 100-hue  ياD-15  وHardy-Rand-Ritler شود. شناسايي مي 

 شود كه ممكن است در آنها طبيعي باشد. قرمز چك مي -نقص ديد سبز Ishiharaدر 
ارد. گاهي بزرگ شدن نقطه ، نقص ديد سنترال يا سكوسنترال در اغلب موارد وجود دVFدر 

شـود. البتـه    شود كه با سندرم كياسما اشـتباه مـي   كور با گسترش به سوپراتمپورال ديده مي
 گذارد. به خط عمود احترام نمي VFنقص 

تمپـورال قويـاً    wedge shape excavationديسـك معمـوالً آتروفـي فوكـال تمپـورال دارد.      
بايـد در   Imagingاسـت.   paleمنتشـر   است. ديسك گاهي به صـورت  ADOAكننده  مطرح

 ها انجام شود. تمام موارد مشكوك براي رد كردن ساير بيماري
خط اسنلن در هر  1و يا با پيشرفت بسيار آهسته به صورت كاهش  stableسير باليني اغلب 

 باشد. دو دهه مي

 )96اه كرمانش ارتقا(؟ باشد نمي يك از موارد زير از علل بلفارواسپاسم ثانويه كدام .24
 Intraocular Inflammationب)   Dry eyeالف) 

 Migraneد)  Meningeal Irritationج) 
 صحيح است.گزينه (د)  

شود. بـه صـورت دوطرفـه و بـا      به علت اختالل در بازال گانگليا ايجاد مي بلفارواسپاسم اوليه
 كند. انقباض اوربيكوالريس تظاهر مي

دا اسپاسم ها خفيف و با تعداد كم هسـتند، امـا بـه    سالگي است. ابت 40-60شروع عالئم در 
 تدريج ممكن است پيشرفت كند.

اي در  اشيال و حركات چرخ دنـده ف grimacingشامل بلفارواسپاسم همراه با  meigeسندرم 
 ها و ساير عالئم اكستراپيراميدال است. گردن و اندام



 

 

 نوروافتالمولوژي

سـپتال و سـردرد و كـاهش سـطح      ه با داكريوسيستيت حاد و سـلوليت پـره  سال 70خانم .1
بيمار ديالتـه   Superior Ophthalmic Veinاسكن بيمار  تي هوشياري بستري است. در سي
 ) 96(بورد مطرح است؟  كمترهاي وريدي زير  يك از سينوس است. احتمال ترومبوز در كدام

  ب) سينوس پتروزال  الف) سينوس كاورنوس
 د) سينوس ساژيتال  ) سينوس ترانسورس ج

 صحيح است.گزينه (د)  

 
باشـد. ايـن سـينوس در انتهـا توسـط سـينوس پتـروزال         به سينوس كاورنو مي SOVدرناژ 

اينفريور (و به صورت جايگزين توسط سينوس پتـروزال فوقـاني) بـه سـينوس ترانسـورس و      
 شود. جانكشن آن با سينوس سيگموئيد درناژ مي

ساله با شكايت تاري گهگاهي ديد دو چشم مراجعه كـرده اسـت. ديـد هـر دو      40بيمار .2
است. در معاينه فوندوس حاشـيه عصـب هـر دو چشـم نامشـخص و برآمـده        10/10چشم 

مغـزي   MRIشـود.   روي ديسك ديده مـي  flameاست و هموراژي   است. ديسك هيپرميك
   )96(بورد اقدام ارجح است؟ بيمار نرمال است. كدام 

 ب) انجام آنژيوگرافي فلورسئين شروع درمان با پالس استروئيد الف)
 و پريمتري سريال OCTد) انجام  Lumbar punctureج) انجام 
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 شود. برطرف مي IOهاي تضعيف  اول با پروسه

علت انحراف چشم راست كه از كودكي شروع شده به شما مراجعـه   اي به ساله 30مرد  .71
باشد. انحراف چشـم وي   مي 20/20و ديد چشم چپ  70/20كرده است. ديد چشم راست 

Comitant       35اسـت. ميـزان انحـراف چشـم راسـت PD XT and 6 PD hypertropia  
 ) 96 ارتقا(سؤاالت مشترك  كنيد؟ باشد. چه روش جراحي را پيشنهاد مي مي

و باال بردن تاندون دو ماهيچه به انـدازه عـرض يـك     RLR recess and RMR resectالف) 
 تاندون

و پايين بردن تاندون دو ماهيچه به انـدازه عـرض نـيم     RLR recess and RMR resectب) 
 تاندون

 RSR recess و  RLR recess and RMR resectج) 
 LIR recessو  RLR recess and RMR resectد) 

 صحيح است.گزينه (ب)  

باشـد. در   چشم راسـت مـي   R&Rو ديد كمتر در چشم راست، اين فرد كانديد  XTبه علت 
1جا كردن  هاي كم ورتيكال، جابه انحراف

پهناي تاندون عضـالت ركتـوس افقـي در همـان      2
جهت (يعني در هيپوتروپي به سمت باال، در هايپرتروپي به سمت پايين) همزمان با جراحـي  

R&R .عضالت افقي، مؤثر است 

انـد. كـودك    شـما آورده  كند، به نزد علت اينكه خوب نگاه نمي اي را به كودك سه ماهه .72
خـوبي نـدارد و    Fixationدهد ولي  مشكل سيستميك ندارد. كودك به نور واكنش نشان مي

كند. رفلكـس مردمـك نرمـال اسـت و لـرزش و انحـراف نـدارد. عيـب          اشياء را تعقيب نمي
نظـر   اسـت و شـبكيه و عصـب بينـايي طبيعـي بـه       3انكساري سيكلوپلژيك دو چشـم مثبـت   

 ) 96 ارتقا(سؤاالت مشترك  كنيد؟ هاي زير را پيشنهاد مي ك از گزينهي رسند. كدام مي
 ERG) ب  Brain MRIالف) 

 د) تجويز عينك و معاينه مجدد در يك سالگي ماه 3ج) معاينه مجدد پس از 

 صحيح است.گزينه (ج) 
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 R SOب)  L IRالف) 
 R SRد)  L IOج) 

 صحيح است.گزينه (ب)  

باشد. بنابراين بيمار مبتال بـه   مي RHTمعناي  تر مشاهده كرده كه به بيمار نور قرمز را پايين
RHT 3يابد. طبق  باشد كه در نگاه به سمت چپ و در تيلت به سمت راست افزايش مي مي-

step test  براي بيمار درگيريRSO شود. مطرح مي 

رتينال  در فوندوسكوپي بيماري در ناحيه پل خلفي، رسوبات زردرنگ در محدوده ساب .85
سالم است. در رابطه بـا تشـخيص احتمـالي ضـايعات      ERGمختل و  EOGشود  مشاهده مي

 )96مشهد  ارتقا(؟ باشد نميكدام گزينه صحيح 
 .باشد  رتينال مي الف) بروز نئوواسكوالريزاسيون عمدتاً در ناحيه ساب

 .صورت اتوزومال رسسيو است ب) غالباً توارث بيماري به
 .باشد  مانعي در تأييد تشخيص نميج) بروز ضايعات فوق در خارج از ناحيه ماكوال

 .شود د) اندازه ضايعات تا پنج قطر ديسك باعث رد تشخيص نمي
 صحيح است.گزينه (ب) 

 فرم ژونايل): (ديستروفي ماكوالر ويتلي Bestبيماري  
هميشه ابنورمال است امـا   EOGمتغير است.  expressivityيك اختالل اتوزوم غالب با نفوذ 

ر ابتـدا نرمـال بــه نظـر آيــد. بيمـاران اغلـب در كــودكي بـه صــورت       رتـين ممكـن اســت د  
هاي بعدي با كـاهش ديـد تشـخيص داده     آسمپتوماتيك با نماي كالسيك رتين و يا در سال

بيمـاري شـروع    (Egg-Yolk)مـرغ   سالگي مرحلـه شـبيه زرده تخـم    4-10شود. در ابتدا  مي
شود كه معموالً در  جي ديده مينارن –شود كه به صورت يك ساختمان شبيه كيست زرد  مي

ماكوال قرار دارد، اگرچه ضايعه ممكن است در جاي ديگري قرار داشته باشد و گاهـاً ممكـن   
ديسك ديامتر است. اين مرحلـه همـراه بـا ديـد      5/1-5است متعدد باشد. اندازه آن معموالً 

مرحلـه   سنترال خوب است. با گذشت زمان ماتريال كيستيك ممكن اسـت گرانـولر شـده و   
ايجاد شود. به طور تيپيك ديد سنترال خوب است و حـدود   (Scrambled)مرغ هم زده  تخم

 قرمز
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Enhanced سـؤاالت  قدام مناسب در مورد فـوق كـدام اسـت؟    گردد. ا شود مشاهده مي نمي)
 ) 96 ارتقامشترك 

 ب) اربيتوتومي  الف) كرانيوتومي
 آورنده فشار مغزي د) تجويز داروهاي پايين  Observationج) 

 گزينه (ج) صحيح است..

اسـت. در   (Missile)اغلب ناشي از تروماي بالنت يا صدمات تركشـي   شكستگي سقف اربيت
تـر اسـت. همچنـين از     هنوز سينوس فرونتال آنها پنوماتيزه نشده، شايع هاي كوچك كه بچه

هـا بيشـتر اسـت، صـدمه فرونتـال در اثـر        در بچه midfaceكرانيال به  vaultآنجا كه نسبت 
 تر است. مغز و صفحه كريبريفورم ممكن است درگير شوند. افتادن محتمل
شـود كـه بـه عنـوان      تـال جـذب مـي   تر، تروماي فرونتال توسـط سـينوس فرون   در بيماران مسن

 كند. كند و از گسترش در طول سقف اربيت جلوگيري مي اي براي خرد شدن عمل مي منطقه
پريوسـت،   ، پنوموسفالوس، هماتوم سابCSFعوارض آن شامل صدمات اينتراكرانيال، رينوره 

م بـه  عضالت نادر است و ديپلوپي زودهنگـا  Entrapmentباشد.  مي EOMپتوز و عدم باالنس
اي  هـاي چندنقطـه  Fxدهـد. در   هاي مجاور رخ مي ساختمان contusionعلت هماتوم، ادم و 

 رخ دهد. lateعنوان عارضه  دار ممكن است به شديد، اگزوفتالموس نبض
آر سـقف بـدون    دنبال يك تروماي مينور، شكستگي لينـه  هاي كوچك ممكن است به در بچه

 كند. ي پلك فوقاني تظاهر ميجايي رخ دهد، كه با اكيموز تأخير جابه
 هاي جراحي اغلب نوروسرجيكال هستند.   هاي سقف نياز به درمان ندارند. انديكاسيونFxاكثر 

53. Burkitt Lymphoma  96زاهدان  ارتقا(در گروه كدام موارد زير قرار دارد؟( 
 High-grade lymphomaالف) 
 Follicular center lymphomaب) 
  chronic lymphocytic lymphomaج) 
 MALT (Mucosal Associated lymphoid Tissueد) (

 گزينه (الف) صحيح است.

 هاي اربيت عبارتند از:   انواع لنفوم 
  MALTهاي  سندرم 

 فوليكوالرسنتر لنفوما   




