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 باالتر است ؟ LESدر کدامیک از موارد زیر فشار (  LES) در مانومتری اسفنکتر تحتانی مری  - 1

 فلج حنجره -د                 یا  اسپاسم منتشر مری       DES-ج                 آشاالزی –اسکلرودرمی            ب  -الف 

مطرح     DESویا  Nutcrackerراجعه نموده است ، نهایتاً تشخیص مری سال با درد قفسه سینه و دیسفاژی م 57بیمار آقای  - 2

 شده است ، کدامیک از درمانهای زیر را انتخاب نمیکنید ؟

 آرامبخش -آلومینیوم  ام جی                           د  -ج                  کلسیم بلوکر -نیتروگلیسیرین زیر زبانی        ب  -الف 

 بارت را در کدام مورد شایعتر میدانید ؟ ازوفاژیت - 3

 الغر -سال  75سن باالتر از  -مرد  -ب                        چاق –سال  75سن باالتر از  -مرد  -الف 

 الغر  -سال  05سن باالتر از  -رن   -د                           چاق –سال  05سن باالتر از  -زن  -ج 

 اسفنکتر تحتانی مری میدانید ؟ Relaxationرا عامل گشاد کردن یا  کدامیک از مواد زیر - 0

 α- Adrenergic agonist -ب                       Substance - P -الف 

 M3و M2آگونیست های رسپتور  -د                                 Secretin -ج 

و تب و سرفه های شدید و خونریزی دستگاه فوقانی گوارش به بیمارستان ( پنومونی ) سال با عفونت شدید ریوی  75بیمار خانم  - 7

 تشخیص شما چیست ؟ .آورده شده ، پس از اقدامات اولیه در آندسکپی فوقانی تصویر زیر را گزارش کرده اند

 هرنی هیاتال  -الف 

 GERD  -ب 

      Mallory weiss tear  -ج 

                         ازوفاژیت عفونی حاد -د

              

 اسفنکتر تحتانی مری کدامیک از گزینه های زیررا درست میدانید؟ در مورد - 6

 از عضالت صاف تشکیل شده و بوسیله شبکه پاراسمپاتیک و تحریک کننده و مهار کننده عصب گیری نمیشود -الف 

 .میباشد Myogenicو  Humoralو  Nuralمعموالً تحت کنترل  -ب 

 نمیباشد  TLESRیا رفالکس    GERDمهم ترین عامل   -ج 

 اکسید نیتریک عامل مهار این اسفنکتر نیست   -د 

 کدام مورد زیر در مورد آسیب مری با مصرف قرص صحیح است؟ -5

 .بسیاری از بیماران زمینه بیماری مری دارند -الف

 .داروهای شایع در این بیماران قرص های ضد فشار خون می باشد -ب

 . چند ساعت بعد از مصرف اتفاق می افتد آسیب مری معموالً -ج

 . وجود زمینه بیماریرمری باعث افزایش ریک پرفوراسیون مری می شود -د
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 باشد؟ کدام جمله زیر در مورد بلع صحیح می -8

 .حرکت لقمه غذا به سمت کام نرم یک حرکت غیر ارادی است -الف

 . س از باز شدن برای عبور غذا افزایش می یابدپ( اسفنکتر فوقانی مری) UESفشار  -ب

 . اتفاق می افتد UESبالفاصله بعد از باز شدن ( اسفنکتر تحتانی مری) LEDافزایش فشار  -ج

 . ز پرسیتاتیسم مری مهمتر استامد اقدرت جاذبه برای عبور لقمه غذای ج -د

 کدام جمله در این مورد اشتباه است؟. تساله بعد از یک حمله مغزی دچار دیسفاژی شده اس 65یک بیمار  -9

 . اختالل حرکات زبان و بلع بعد از حماه مغزی شایع است -الف

 .برای تشخیص، انجام مانومتری از بلع باریوم با لقمه غذا مهمتر است -ب

 . دیسفاژی به جامدات بیشتر از مایعات اتفاق می افتد -ج

 . تعالئم مهم سرفه و خروج مایعات از بینی اس -د

 کدام جمله در مورد سندرم مالوری وایس اشتباه است؟-15

 .فتداُغ زدن اتفاق می ااز بیماران به علت تهوع و % 75بیش از  -الف

 . سندرم مالوری وایس در هر دو مورد مری و معده ممکن است اتفاق بیافتد -ب

 . بیماری از ضایعات بدون نیاز به اقدام درمانی بهبودی می یابد -ج

 . رمان انتخابی برای بهبودی بیمار ، باد کردن بالن در مری استد -د

در حال حاضر تب بیمار . ساله که به علت تب و سردرد سه روزه و بی اشتهایی و درد شکم و تهوع مراجعه کرده است 28خانم   -11

 :در بررسی انجام شده . قطع شده  و اسکلرای ایکتریک دارد ، ادرار بیمار پررنگ شده است

AST=954  ,  ALT=1050  ,  Bil total=6.2  

 با توجه به شرح حال و داده ها همه موارد زیر را درخواست می کنید  بجز؟

 HCV RNA( د                  HAV Ab  (IgM)(ج           HBs Ag (  ب       HAV Ab (IgG)( الف

مان دارویی که در آزمایشات انجام شده متوجه باال بودن آلکالن ساله مورد کولیت اولسرو از هفت سال قبل، تحت در 25اقای  -12

 را مطرح کرده ایم، کدام جمله زیر غلط است؟   PSCفسفاتاز شده  و احتمال 

 .میتواند بدون عالمت باشد  PSCبیماری ( ب       .در پنج درصد بیماران کولیت اولسروز دیده می شود   PSCبیماری ( الف

 .بعد از چند سال نیاز به پیوند کبد دارد( د                                       .ث بهبودی بیماری می شوددرمان موثر باع( ج

ساله در آزمایشات چک آپ انجام شده متوجه افزایش آنزیم های کبدی بصورت زیر شده است ، شکایت خاصی نداشته و  20آقای   -13

        AST=125,   ALT=41 ,  ALK Ph=210  , Bil total= 0.9:است روبروت بصورت جواب آزمایشا. معاینات فیزیکی نرمال است

 ام تشخیص مطرح است؟کد

 هپاتیت دارویی( د                 هپاتیت ویروسی ( ج                    کبد الکلی( ب           کبد چرب( الف

 کدام مورد جزء علل شایع سیروز در ایران است؟ -10

 استئاتوهپاتیت( د                      هپاتیت الکلی(ج                 ویلسون(ب             کروماتوزهمو(الف

 ماری که بعلت بیلی روبین باال مراجعه کرده و آنزیم های کبدی و آلکالن فسفاتاز نرمال دارد ، با توجه به جواب آزمایشات یبدر  -17

Bil Total= 4.1   ,       Bil direct= 0.3  کدام تشخیص مطرح است؟ 

 سندرم دوبین جانسون( د             سندرم روتور( ج              سندرم ژیلبرت( ب              NASH( الف
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 در بررسی  آزمایشات کبدی بیماری ، تظاهر کلستاتیک و افزایش آلکالن فسفاتاز رویت شده است ، کدام جمله نادرست است؟ -16

 .علل دارویی برای بیمار مطرح  نمی باشد( ب                                    .اقدام سونوگرافی از کبد استاولین ( الف

 .،  بیوپسی کبد توصیه می شود AMAدر صورت نرمال بودن ( د      .را چک می کنیم   AMAدر صورت نرمال بودن سونوگرافی ، ( ج

 و بررسی های قبل از پیوند کبد  جهت امتیازدهی  و اولویت بندی پیوند نمی باشد؟  MELD  Scoreکدامیک از موارد زیر جزء   -15

 سن بیمار( د                    کراتی نین( ج                     INR( ب               بیلی روبین( الف

راجعه کرده است ، در آزمایشات بیلی روبین ساله مورد شناخته شده ی کانسر سر پانکراس با عالیم  درد شکم و تب م 83آقای  -18

 توتال چهار ونیم  و آلکالن فسفاتاز دو برابر نرمال دارد ، با توجه به تشخیص کدام اقدام را در اولویت اول انجام می دهید؟

    PTC( د                  ERCPآنتی بیوتیک و ( ج             کله سیستوستومی( ب      کله سیستکتومی( الف

 کدامیک جزء علل کلستاز خارج کبدی و داخل کبدی می باشد؟ -19

 کانسر سر پانکراس( د                   سیروز کبدی( ج                    PBC( ب                PSC( الف

 ده وخامت حال بیمار می باشد؟موارد زیر نشاندهنیک ازفرا خوانده شده اید ،کدام Aجهت ویزیت بیمار جوان مبتال به هپاتیت حاد   -25

 خواب آلودگی بیمار( د               پایین آمدن بیلی روبین   (ج              ALTافزایش( ب               ASTافزایش ( الف

دیده می شود   PMNدرصد سلول  05سلول با  1555ساله ای سیروتیک با اسیت مراجعه کرده است ودر مایع اسیت  37بیمار  -21

 است کدام درمان را انتخاب میکنید؟   mg/dl 3 والبومین خون mg/dl  1.2والبومین مایع اسیت   

 شروع انتی بیوتیک در صورت وجود تب-ب    شروع انتی بیوتیک-الف

 ساعت بعد 20پاراسنتز مایع اسیت -د  شروع انتی بیوتیک در صورت کشت مثبت -ج

در کدام ازمایش رابطه زودرس تری مبنی در شروع فیبروز کبدی و .ویروسی مراجعه میکند  ساله با سابقه هپاتیت مزمن35یماری ب -22

 شدت ان بدست می اید؟

 Albomin -د                          PT -ج                           CBC -ب                      ALT -الف

 دربیمار سیروز کبدی با اسیت کدام یک نادرست است؟ -23

 Activation of Vasodilator systems -ب                    Activation of vasoconstrictor systems -الف

 Hypernatremia -د                                     Sodium and water retention -ج

 به عنوان اولین عالمت انسفالوپاتی کبدی کدامیک شایعتر است؟ -20

  Disturbance in the sleep pattern -ب                     Hyperactive deep tendon reflexes -الف

 Slurred speech -د                                           Change in personality -ج

 کدام است؟( 1.1زیر ) شایعترین علت اسیت با گرادین پایین  -27

  Heart failure-د                     Pancreatitis -ج                       Infection -ب               Cancer -الف

 را ندارند؟ cکدام دسته از افراد زیر اندیکاسیون بررسی غربالگری از نظر هپاتیت   -26

 cاز مادر مبتال به هپاتیت نوزاد به دنیا امده  -ب                                      افراد معتاد با مواد تزریقی -الف

 دریافت کنندگان پیوند اعضا با تست کبدی نرمال -د                                    بیماران مبتال به بیماری ایدز -ج

 کدام گزینه درست است؟cدر مورد بیماران هپاتیت  -25

 . بیشتر است  Bزمن از هپاتیت م c  شانس هپاتوسلوالر کارسینوم در بیماران هپاتیت مزمن-الف

 .سال شانس ابتال به سیروز  کبدی دارند 25مزمن بعد از  cاز بیماران هپاتیت % 85 -ب

 .مزمن در افراد مسن وچاق بهتر است cپیش اگهی هپاتیت  -ج

 .میباشد  cاز بیماریهای کبدی مزمن به علت هپاتیت مزمن % 85  -د
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ده برابر  ALT, ASTدر بررسیهای ازمایشگاهی . روز قبل مراجعه کرده است  3استفراغ از ساله با شکایت ایکتر و تهوع و 20بیماری  -28

در بررسی ها . سایر یافته ها یازمایشگاهی طبیعی هستند. دارد  BILI.TOTAL=3, FBS=60 ,Cr=1,ALP=Normalنرمال و 

 کدام اقدام را توصیه نمی کنید؟.حاد گذاشته شده است cتشخیص هپاتیت 

 .ار را بستری کرده و تحت درمان حمایتی قرار می دهیمبیم -الف

 شروع استرویید تزریقی  -ب

 .شروع رژیم پر کالری و غنی از کربوهیدرات ساده و بخصوص صبحانه کامل -ج

 اعالم هشدارهای الزم در خصوص الودگی با خون بیمار به همراه بیمار و پرسنل بخش  -د

 ایمیون نادرست است؟ کدام گزینه در مورد هپاتیت اتو  -29

 .رد علل ویروسی و دارویی و الکل در  هپاتیت  از تشخیص هپاتیت اتو ایمیون حمایت می کند -الف

 .شرح حال  بیماری های اتو ایمیون دیگر در فرد مبتال ویا خانواده درجه یک فرد از تشخیص حمایت می کند -ب

 .رمان خاصی تا کنون برای این بیماری شناخته نشده استد,با توجه به نامشخص بودن اتیولوژی این بیماری   -ج

 .مرگ و میر همراه باشد% 05در صورت عدم  تشخیص  مناسب و عدم استفاده از درمان مناسب این بیماری ممکن است با  -د

 در مورد هپاتیت ناشی از دارو کدام گرینه نادرست است؟ -35

 .ز و قابل پیش بینی استهپاتیت ناشی از استامینوفن وابسته به دو -الف

 .انتی دوت مسمومیت با استامینوفن می باشد N-acetyl cysteinداروی   -ب

 .الگوی درگیری کبدی در هپاتیت ناشی از استامینوفن به صورت کلستاتیک و با افزایش قابل توجه الکالین فسفاتاز همراه است -ج

 .متوسط در اکثر موارد با بهبود کامل اسیب کبدی ناشی از دارو همراه میباشددرمان حمایتی و قطع داروی مسبب در موارد خفیف تا  -د

 در بیماری که تحت درمان با شیاف ایندومتاسین است کدامیک از موارد زیر قابل انتظار است؟ -31

 گاستریت مزمن -ب          افزایش دفع پروتیین ادراری  -الف

 پالکتی aggregationافزایش  -د                 کاهش ترشح اسید معده  -ج

پس از . میلیمتر در بولب اثنی عشر دیده میشود 17بیماری بعلت خونریزی گوارشی تحت اندوسکوپی قرار میگیرد و زخمی به ابعاد  -32

  کنترل خونریزی و درمان هلیکوباکتر پیلوری، توصیه شما برای پیگیری بیمار چیست؟

 بررسی از نظر بیماری کرون -د    بررسی مدفوع از نظر خون مخفی -ج    کوپی و بیوپسی از زخمتکرار اندوس -ب      UBTتست  -الف

 در کدامیک از انواع زخم های گاستریک احتمال وجود بدخیمی بیشتر از سایر موارد است؟ -33

  یپ چهارت -د                       تیپ سه -ج              تیپ دو  -ب                تیپ یک -الف

سالگی دچار کانسر معده شده  75وی هیچگونه عالیم گوارشی ندارد ولی پدر وی در سن . ساله به شما مراجعه کرده است 35خانم  -30

 توصیه شما به این شخص چیست؟. و تحت درمان است

  بررسی ژنتیکی -ب                                 اندوسکوپی معده: الف

 سالگی نیازی به بررسی ندارد 05تا قبل از  -د              لیکوباکتر پیلوری بررسی از نظر ه -ج

  در ارتباط با عفونت هلیکوباکتر پیلوری کدامیک از جمالت زیر درست است؟ -37

 از موارد تبدیل به عفونت مزمن میشود  ٪35عفونت حاد در حدود  -الف

 زایی آن میباشداوره از مترشحه از باکتری مهمترین عامل بیماری -ب

 دیده میشود antral predominant gastritisافزایش ترشح اسید بیشتر در انواع  -ج

 تهاجم باکتری به الیه زیر مخاطی در کمتر از نیمی از بیماران رخ میدهد -د
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 کدام دارو در درمان احساس پری بعد از غذا کمک کننده است ؟(36

 نیتروگلیسرین( د     باکلوفن( ج     پرفنازین  ( ب     بوسپیرون( الف 

ساله بدون عالیم خطر با احساس درد سردل از چند ماه پیش به صورت متناوب وبدون ارتباط با غذا به مطب شما مراجعه  27آقای (35

کترپیلوری در بهترین اقدام باتوجه به شیوع هلیکوبا.  نوار قلب بیمار طبیعی است. کرده است و تحت درمان هیچگونه دارویی نمیباشد

 درصد می باشد کدام است؟15کشورمان که باالی 

 تست سرولوژی هلیکوباکترپیلوری                        (تست آنتی ژن مدفوع هلیکوباکترپیلوری                 ب( الف

 مانومتری مری جهت رد اختالالت حرکتی مری(د        درمان با امپرازول  به مدت یک ماه                  (ج

ساله مبتال به بیماری کرنری  قلب  و تحت درمان با آسپرین باخونریزی گوارش فوقانی  به اورژانس  مراجعه می کند و پس  65آقای (38

 از اقدامات درمانی آندوسکوپیک بهترین روش درمان وی کدام گزینه می باشد؟

 م العمر  قطع شود و در این صورت نیازی به درمان پروفیالکسی خونریزی نمی باشد   آسپرین به صورت مادا(الف

 آسپرین به صورت مادام العمر قطع شود و درمان پروفیالکسی خونریزی شروع شود(ب

 .آسپرین و درمان پروفیالکسی خونریزی گوارشی بالفاصله بعد از درمان آندوسکوپیک شروع شود(ج

 شروع شده و پروفیالکسی خونریزی هم ادامه یابد آسپرین یک هفته بعد(د

 کدام گزینه در مورد خصوصیات آدنوکارسینوم های معده صحیح نمی باشد؟(39

 . نوع منتشر  اتساع معده را کاهش می دهد( الف

 . نوع منتشر پیش آگهی بدتری نسبت  به نوع روده ای دارد(ب

 تر دیده می شود    نوع منتشر نسبت به نوع روده ای در افراد جوان(ج

 .نوع منتشر غالبا با عفونت هلیکوباکترپیلوری در ارتباط است(د

 اقدام درمانی مناسب برای زخم معده با رگ قابل مشاهده کدام گزینه می باشد؟  (05

 درمان خوراکی پنتاپرازول           + سه روز بستری در بخش عادی (الف

 ریدی پنتاپرازول  درمان و+ سه روز بستری در بخش عادی (ب

 درمان وریدی پنتاپرازول   + سه روز بستری در بخش ویژه (ج

 درمان وریدی پنتاپرازول +یک روز بستری در بخش ویژه و دو روز بستری در بخش عادی (د

 کدامیک از گزینه های زیر را در مورد هومونهای پانکراس درست نمیدانید؟ - 01

 به گلوکز میگردد گلوکاگن موجب تبدیل گلیکوژن -الف 

 انسولین موجب تبدیل گلوکز به گلیکوژن میگردد -ب 

 سوماتستاتین از تمام ترشحات هورمونهای گوارشی جلوگیری میکند-ج 

 انسولین موجب تبدیل گلیکوژن به گلوکز میگردد -د 

 توالی فعالیت آنزیم های پروتیولیتیک پانکراس را بترتیب کدام میدانید؟ - 02

 نوژن به تریپسین و کیموتریپسینوژن به کیموتریپسین تریپسی -الف 

 تریپسین به کیموتریپسین و تریپسینوژن به تریپسین -ب 

 کیموتریپسینوژن به تریپسین و تریپسینوژن به کیمو تریپسین -ج 

 کیموتریپسینوژن به کیموتریپسین و تریپسینوژن به تریپسین -د 
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 بیمار مبتال به پانکراتیت حاد چه مدت میدانید ؟ میزان باال ماندن آمیالز سرم را در - 03

 هفته 2-0  -روز                             د  0-7     -ج                  روز 1-3  -ساعت            ب  20کمتر از   -الف 

ل آمده میزان کلسیم بیمار در روز سال بعلت پانکراتیت حاد به بیمارستان مراجعه نموده است،در بررسی های بعم 05بیمار آقای  - 00

گزارش گردیده ، کدامیک از گزینه های زیر را در ارتباط با هیپوکلسمی این بیمار ( میلیگرم  2/15 - 6/8نرمال ) میلیگرم  7/5دوم 

 درست نمیدانید؟

 منعکس کننده کاهش آلبومین  میباشد -ب              با پیش آگهی بد همراه است          -الف 

 میباشد PTHکاهش ترشح کلسیم از استخوان به پاسخ هورمون  -د        بعلت افزایش ترشح گلوکاگن میتواند باشد -ج 

 ساعت نمیدانید؟ 08شواهد رانسون پس از  کدامیک از موارد زیر را جزو  - 07

 PaO2 < 60 mm   -ب                         Hct drop > 10%  -الف 

 Calcium < 8 mg /dl   -د                       PaO2 < 60 mmHg -ج   

به بیمارستان مراجعه نموده،  سال با توجه به معاینات و آزمایشات  مشکوک به پانکراتیت در اثر سنگ کیسه صفرا 05بیمار خانم  - 06

 بهترین روش تصویر برداری را کدام پیشنهاد میکنید؟

 عکس ساده شکم -د                               MRCP -ج                 EUS -ب                Sonography   -الف 

 کمبود کدامیک از اسیدهای چرب سبب بروز کولیت می شود؟ -05

 Medium chain fatty acid (MCFA) -ب           Long chain fatty acid  (LCFAS) -الف

 همه موارد فوق  -د            Short chain fatty acid   (SCFA ) -ج

 در مقایسه اسهال ناشی از اسیدهای صفراوی و اسهال ناشی از اسیدهای چرب کدام جمله غلط می باشد؟ -08

 . در هر دو مورد جذب اسیدهای صفراوی توسط ایلتوم کاهش یافته است -الف

 . می یابد اسهال ناشی از اسید رب به رژیم کم چربی و تجویز کلستیرامین پاسخ داده و بهبود -ب

 . در اسهال ناشی از اسید صفراوی میزان ذخیره اسید صفراوی طبیعی است -ج

 . در اسهال ناشی از اسید چرب میزان اسید صفراوی در دتودنوم کاهش یافته است -د

 ی باشد؟بیوپسی روده در کدامیک از بیماری های سوء جذب زیر طرح اختصاصی را نشان نمیدهد و به صورت غیر اختصاصی م -09

 ویپل   -د                کرون   -ج              سلیاک  -ب       لنفوم روده  -الف

 سندرم رشد بیش از حد باکتری ها با کدام مکانیسم زیر سبب سوء جذب کوباالمین می شود؟ -75

 یلتومفاکتور داخلی در سلول های اپی تلیال ا -ایجاد اختالل در مکانسیم برداشت کوباالمین -الف

 R -پروتئین متصل شونده -اختالل در شکستن کمپکس کوباالمین -ب

 ایجاد اختالل در جدا شدن کوبا المین از پروتئین های غذایی  -ج

 هیچکدام از موارد فوق  -د

ه کردن در فردی که دچار بیماری ایلئوم و اختالل در کارکرد ایلتوم می باشد و نتیجه تست شیلینگ غیر طبیعی دارد، اضاف -71

 کدامکی از موارد زیر سبب طبیعی شدن تست شیلینگ می شود؟

 هیچکدام از موارد فوق  -دروز آنتی بیوتیک           7پس از مصرف  -انزیم های پانکراس            ج -فاکتور داخلی       ب -الف

 د؟اسهال به دلیل کدامیک از عوامل زیر به دنبال ناشتائی طوالنی متوقف می شو  -72

 اسهال مسافرتی  -ب                                         کمبود اولیه الکتاز  -الف

 (VIP)اسهال به دلیل تومورهای ترشح کننده پپتید روده ای وازو اکتیو  -اسهال ناشی از اسیدهای اصفراوی در بیماری ایلتوم    د -ج
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 ؟در مورد سندرم پوتز جگر گزینه نادرست کدام است -73

 پولیپ مری آدنوماتوز در کولون و روده باریک  -ب                                            پیگمنتاسیون لب -الف

 شانس ابتال به کانسرهای خارج از لوله گوارش زیاد است -د         شانس ابتال به کانسرهای لوله گوارش زیاد است -ج

 کدام است؟گزینه نادرست  IBSدر مورد بیماران  -70

 اسهال شبانه ندارد   -الف

 غالباً دچار کاهش وزن و کم خونی می شوند(  Diarrhea Predominant IBS)با تابلو اسهال  IBSبیماران   -ب

 افزایش حساسیت و تحریک پذیری در خارج از لوله گوارش ندارند -ج

 با تابلو اسهال دارند، افزایش یافته است IBSسلول مری انتروکرومافین حاوی سروتونین در کولون بیمارانی که  -د

در . سابقه بیماری کبدی ندارد. مراجعه نموده است( آلبومین و گاماگلوبولین)ساله با ادم، کاهش پروتئین های سرم  35خانم  -77

 تشخیص نامحتمل کدام است؟. آزمایشات انجام شده پروتئین در ادرار گزارش نشده است

 سندرم افزایش رشد باکتری ها در روده  -دلنفانژکتاری                -بیماری منتریه              ج -ب  بیماری سلیاک      -الف

 Immuno Proliferative Small Intestine Disease (IPSID) در پاتولوژی بیماری زیرکدامیک از موارد -76

 دیده می شود؟  

 ها و یا ارتشاح سلول های منونوکلئر در دیواره روده پرزها کوتاه یا از بین رفته، هیپرترونی کریت-الف

 پرزها طبیعی اند، ولی بهد از خوردن عذا سلول های اپی تلیال پر از واکوئل های چربی می شوند  -ب

 مثبت در نمونه تهیه شده از دیواره روده باریک   PASماکروفاژهای حاوی مواد  -ج

 واجد زنجیره سنگین الفای کوتاه شده می باشدغیرطبیعی در ترشحات روده باریک که  IgA -د

 گزینه نادرست در مورد بیماری سلیاک کدام است؟ -75

 HLADQ2, DQ8همراهی با  -الف

در بیماری با عالئم سوء جذب در صورتیکه در نمونه بیوپسی از روده باریک آتروفی ویلوس گزارش شود شروع رژیم فاقد گلوشن را  -ب

 توصیه  می کنید

 . بیماری بدون عالئم گوارشی ولی استنوماالسی عالوه بر سایر آزمایشات تست سرولوژیک برای سلیاک را توصیه می کنیددر  -ج

 در بیمار مبتال به درماتیت هرپتی فرم، تست سرولوژیک و نمونه گیری از دئوپزم را توصیه می کنید -د

 ت؟بهترین درمان آنمی مگالوبالستیک در بیمار کرون کدام اس -78

 با تزریق  VTB12درمان کرون و دادن  -ب            MCTدادن تری گلیسرید با زنجیره متوسط  -الف

 می خورد قطع شود PPIاگر  -دادن اسید فولیک                                               د -ج

 اریک  میباشند، بجز؟  تمام موارد زیر از عوامل زمینه ساز ایجاد شایعترین تومور بدخیم روده ب -79

 ایدز        -د                              سیگار-ج                     سندرم پوتز جگر-ب       بیماری سلیاک  -الف

 در مورد تومورهای کارسینویید روده باریک کدام مورد صحیح نیست؟ -65

 دیستال ایلیوم یافت میشوند موارد تومورهای کارسینویید روده باریک،در ٪75بیشتر از -الف

 اغلب موارد بدون عالمت هستند -ب

 پتانسیل باالی بدخیمی دارند -ج

 در صورت متاستاز  کبدی،باعث ایجاد سندرم کارسینویید میشوند  -د

 کدامیک از موارد زیر جزو تومورهای خوش خیم روده باریک نمیباشد؟-61

 لیومیوما   -د                     هامارتوما    -ج                         کارسینویید -ب              آدنوما      -الف
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 همه موارد زیر درباره  تومورهای بدخیم روده باریک  صحیح است بجز؟  -62

 (سانتیمتر 2کمتر از )لیومیوسارکوما اغلب انذازه کوچک دارند -الف

 سل ها میباشد Bاز IPSID (Immuno Proliferative Small Intestinal Lymphoma)منشا تومورهای -ب

 .در مراحل اولیه ، تنها درمان آنتی بیوتیکی است IPSIDدرمان تومور -ج

 در موارد  تومورهای عالمتدار روده باریک، احتمال بدخیم بودن تومور بیشتر از موارد تومورهای بدون عالمت است -د

بیمار شرح حالی از تغییر اجابت مزاج به صورت اسهال و نفخ شکم از . عه کرده استماه قبل مراج 15ساله با درد شکم از  37خانم  -63

. ماه قبل درد شکم و اسهال بیشتر شده است 3بیمار اظهار می دارد که از . همان موقع داردکه با دفع عالیم بیمار بهتر می شود

یک از موارد زیر در مورد این بیمار به ضرر تشخیص سندرم کدام . و آزمایش مدفوع نکته خاصی نداشته است CBCآزمایشات انجام شده 

 روده تحریک پذیر است؟

 بدتر شدن درد شکم  -د                  اسهال  -ج           بهتر شدن عالئم با دفع  -ب      سن بیمار  -الف

ونوسکپی بیمار هموروئید داخلی به صورت رگ در کول. ماه قبل مراجعه کرده است 3ساله با دفع خون روشن بدون درد از  27آقای  -60

 قدم بعدی شما عالوه بر مصرف فیبر خوراکی برای بیمار چیست؟. های واریسی برجسته بدون جابجایی از معقد گزارش شده است

 اسکلروتراپی توسط اندوسکوپ  -ب                                هموروئیدکتومی جراحی  -الف

 باند لیگاسیون اندوسکوپیک  -د                              کورتیزون استفاده موضعی از -ج

 شایع ترین علت بی اختیاری مدفوع در خانم ها کدام یک از موارد زیر است؟ -67

  مصرف داروی ضد بارداری -د           عفونت انگلی در کودکی -ج        اسهال مداوم  -ب       زایمان طوالنی مدت مکرر  -الف

. بیمار شرح حالی تاز سابقه فامیلی کانسر کولون ندارد. ساله به علت خونریزی همراه با درد از نعقد مراجعه کرده است 70آقای  -66

در معاینه زخمی خطی همراه با . کلیه آزمایشات پاراکلینیکی نرمال است. کاهش وزن ندارد. بیمار از یبوست طوالنی مدت شاکی است

 کدام اقدام زیر را در مرحله اول پیشنهاد می کنید؟. م معاینه در قسمت خلفی معقد دارددرد شدید در هنگا

    اسفنکتروتومی جراحی  -ب        کولونوسکوپی  -الف

 در حال حاضر نیاز به اقدام خاصی ندارد -د                    مصرف فیبر غذایی و کلسیم بلوکر موضعی  -ج

سابقه خانوادگی ابتال به .له که به دلیل بررسی ابتال به بیماری همو کرو ماتوز به شما  مراجعه کرده استسا 07 بیمار خانمی است -65

، 267و الکالن فسفاتاز بیمار به ترتیب   ALT   ،AST .معاینه بالینی بیمار طبیعی است ..بیماری همواکروماتوز را  در خواهر خود می دهد

کدامیک از آزمون های زیر .گزارش شده % 76بیمار  MCV   گرم در دسی لیترو 11.3گلوبین  همو.واحد بین المللی است  395  85

 اولین قدم تشخیصی شما  در این بیمار است ؟

 در بیمار   HFEبررسی ژن  -الف

 سرم بیمار (Ferritine )اندازه گیری میزان فریتین  -ب

 در سرم بیمار    TIBCانداز گیری میزان آهن و   -ج

 وپسی کبدبی  -د

 کدامیک از بیانات زیر صحیص نیست ؟ -68

 موجب انقباض کیسه صفرا می شود(  CCK)کله سیستو کینین  -الف

 .از د ئودنوم ترشح می گردد(  CCK)کله سیستو کینین   -ب

 .از ورود محتویات دئودنوم به داخل مجرای صفراوی جلوگیری می کند(  CCK)کله سیستو کینین  -ج

 .مقاومت اسفنکتر اودی را می کاهد(  CCK)کینین کله سیستو  -د
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 از کدامیک از ترکیبات زیر ساخته شده است؟(   Biliary Sludge)جنس تر کیب اسالج صفراوی  – 69

 (  Calcium Bilirubinate )بیلیروبینات کلسیم –الف 

 ( Bile  Pigments)بیگمان های صفراوی  -ب

 ( Mucin  Glycoproteins)وتئین های موسین پرگلیکو   -ج 

 ( Cholesterol  Monohydrate  Crystals)کریستال های مونو هیدرات کلستول   -د 

 در تشخیص بیماری ویلسون کدامیک از آزمون های زیر ارزش تشخیصی بیشتری دارد ؟-55

 ممیزان مس سر -ب                                              میزان سرولو پالسمین سرم -الف

 میزان مس در  ادرار بیست و چهار ساعت بیمار -د                                                         میزان آلبومین سرم  -ج

 


