
  اسفند ماه 97سواالت غدد دستیاران 

لیزه و ضعف عضالت مراجعه کرده است و  ساله اي با عالیم درد استخوانی جنرا 25خانم -11

 :در بررسی هاي انجام شده

25(OH)D 5 ng/ml      ca=8/5  mg/dl   PTH=200(12-65)ng/dl 

ALKP=700(70-250) IU/L      P=2mg/dl 

  کل هاي زیر ارجح است  ؟جهت درمان کدام یک از پروت

  گرم کلسیم روزانه 5/1هر هفته و  VitD3واحد  5000) الف

  گرم کلسیم روزانه 5/1و  VitD3واحد  1000) ب

  هر هفته  VitD3واحد  5000) ج

  هر ماه  VitD3واحد  5000) د

  

ساله الکلی به علت کرامپ عضالنی دست و پا به اورژانس مراجعه کرده است  45مرد  -12

  است مثبت است آزمایشات بدو مراجعه به قرار زیر   ستوكاینه هوشیار و نشانه شودر مع

Ca=7.3       P=1.8    Mg=0/6   

  .تجویز کدام یک از موارد زیر ممکن است را بدو میولیز بدهد

  تجویز همزمان کلسیم و منیزیوم ) الف

  تجویز همزمان فسفر و منیزیوم ) ب

  تجویز منیزیوم وریدي) ج

  Dیا فرم فعال ویتامین 1   و 2 D (OH )25 ویز تج) د

  

 



  ؟ نیست همزمان منیزیمی کدام یک از داروهاي زیر از علل هیپو فسفاتمی و هیپو  -13

  سیس پالتین ) الف

  فوسکارنت ) ب

  مین هاآکاتکول ) ج

  هپارین ) د

وري ودفع سنگ ادراري در یک ماه پیش جهت چساله اي با سابقه هما 52آقاي  -14

معاینه بجز اریتم ندوزم ساق پاي چپ نکته مثبتی . داده می شود  ا ع ارجسی به شما برر

  مشاهده می شود آزمایشات به شرح زیر است  حالب در5mmیک سنگ  KUBندارد ودر 

Ca=11   P=4/4    PTH=5(10-60)      1,25 (OH)2=192 (30-100)  

=340mg(100-200)  ساعته  24کلیسم ادرار  

قدام درمانی  و کلیسم خوراکی مناسب ترین ا  Dحدود کردن دریافت ویتامین عالوه بر م

  جهت کنترل هایپر کلسمی کدام است ؟

  تجویز هیدروکورتیزون )الف

  پامیدرونات )ب

   کلسیتونین  اسپري) ج

  يدیورتیک تیازید) د

  

  

  



ته ساله به دلیل سنگ هاي کلیوي و پوکی استخوان مورد بررسی قرار گرف 25آقاي  -15

و در معاینه فشار خون  Ca=12/8    P=2      PTH=130(10-60) است در آزمایشات 

  میلی متر جیوه دارد مناسب ترین اقدام کدام است ؟   95/165

 TC-Sestamibiدر خواست اسکن ) الف

 Minimally invasive  parthyoidectomy) ب

  ساعته  24ادرار  نفرین اندازه گیري متا) ج

  MENINري بیان ژن اندازه گی) د

 

  در خصوص داروهاي موثر بر استئو پروز کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟ - 16

ماب در درمان استئو پروز در آقایان مبتال به کانسر پروستات و خانم هاي  ودنوز) الف

  ندیکه است  مبتال به کانسر پستان کنترا

  ستخوانی لگن می شود کلسی تونین تزریقی موجب افزایش مختصري در توده ا) ب 

افزایش ترومبوز وریدي و تشنج گزارش شده رانالت در مصرف کنندگان استرونیسم  )ج

  است 

نسانها وجود  گزارشات متعددي از خطر بروز استئو سارکوم و مصرف تري پاراتید در ا) د

  دارد

  

  

  

  



مورد  لی و براکی داکتی ساله اي به دلیل کوتاهی قد و چاقی و صورت گرد 10کودك  -17

چهارم و پنجم واختالل هوش و  پمشاوره قرار می گیرد در معاینه متوجه کوتاهی متارکا

د در بررسی هاي انجام شده کلسیم پایین و یاگزوستوزهاي استخوانی در ساعد می شو

  باال دارد کدام تشخیص با سندرم فوق ساز گاري دارد ؟ PTHفسفر باال و 

  هیپو پاراتیروئیدي ) الف

 Iaدو هیپو پاراتیروئیدي نوع سو) ب

 Iaسودو هیپوپاراتیروئیدي نوع ) ج

  سودو سودو هیپو پاراتیروئیدي )د

براي ارزیابی ریسک شکستگی هاي استئو پروتیک کدام یک از  FARAXر در نرم افزا-18

  گزینه هاي زیر را لحاظ می کنیم ؟

  ستون مهره BMD) الف

  سابقه قبلی مصرف سیگار ) ب

  اتوئیدآرتریت روم) ج

  HDL) د

  

  

  

  

  

 



ساله اي با شکایت اختالل رشد دردهاي استخوانی در بدن توسط والدین به  6دختر  -19

د در یدرمانگاه آورده شده است در معاینه فیزیکی متوجه آلوپسی ژنرالیزه می شو

هیپو فسفاتمی افزایش آلکالن   –آزمایشات درخواست شده توسط همکاران هیپو کلسمی 

دي هیدروکسی  1و25و سطحوح باالي  Dهیدروکسی ویتامین  25نرمال  فسفاتاز سطح

  گزارش شده است محتمل ترین تشخیص کدام است ؟ PTHو Dویتامین 

  2ارثی تیپ Dوابسته به ویتامین   ریکتز) الف

  Xهیپو فسفاتمیک وابسته   ریکتز)ب

  1تیپ  Dوابسته به ویتامین   ریکتز )ج

  ذب ج سوءاستئو ماالسی ناشی از ) د

  

کیلوگرم که از چند سال قبل به علت هیپو پاراتیروئیدي  75ساله اي با وزن  36آقاي  - 20

میلی گرم روزانه و کلستریول به میزان  1500تحت درمان با کلیسم خوراکی به میزان 

میگروگرم روزانه است جهت بررسی دوره اي مراجعه کرده است آزمایشات وي به  /075

  Ca=8/8   P=6/5    24hour urine  calcium=200mg/dayشرح مقابل است 

  اقدام مناسب در ایشان کدام است ؟

  کاهش دوز کلیستریول) الف

  اضافه کردن تیازید) ب

  دوز کلسیم خوراکی و کاهش  خوراکی Dتجویز ویتامین ) ج

  عدم تغییر و درمان و پیگیري  )د

  

  



ــا وزن   -21 ــاري ب ــه    70بیم ــی مراجع ــل پرنوش ــه دلی ــوگرم ب ــت   کیل ــوده اس . نم

ــان  ــاعت وي 24و حجـــم ادرار در  mg/dl 80قنـــد خـــون ناشـــتاي ایشـ   6سـ

ــر ــه و لیتـ ــمو الریتـ ــتmosm/ml 50داراي ا اسـ ــزان   .اسـ ــدازه AVP میـ انـ

ــده در وي  ــري شـ ــت و در  1pg/mlگیـ ــان   MRIاسـ ــه درخشـ ــوفیز نقطـ هیپـ

  محتملترین تشخیص کدام است ؟. دیده می شود 

  دیابت بی مزه نفرو ژنیک ) الف

  دیابت بی مزه مرکزي کامل ) ب

  دیابت بی مزه مرکزي ناقص ) ج

  اولیه  دیپسی پلی ) د

  

ساله که با شکایت پلی اوري مراجعه نموده است در بررسی هاي انجام شده  45آقاي  -22

و  20meq/lو سدیم ادراري  150mosm/lو اسمو الریته ادراري 8Lit/dayحجم ادرار 

  تشخیص بیمار کدام است ؟. است  meq/l 135سدیم پالسما 

  پرنوشی اولیه ) الف

  دیوز اسمو تیک) ب

  دیابت بی مزه کلیوي ) ج

  دیابت بی مزه مرکزي ) د

  

  

  



 4  ي و. ساله که با سر درد و تهوع و استفراغ و ضعف مراجعه نموده است  32خانم  -23

ولی . ست توده اي در هیپوفیز نشان داده شده ا MRIدر . زایمان نموده است قبل هفته 

  نتایج آزمایشات ایشان به شرح زیر است ؟. اثرات فشاري بر کیا سما مشهود نیست 

PRI: 72 Ng/dl       Na=121          sol=8   Mg/dl(8-25)  NL    

 ACTH=10(9-25NL)    T4=5( 5-12NL)  

  کدام یک از تشخیصهاي زیر مطرح است ؟

  پروالکتینما ) الف

  هیپو فیز لنفوستیک ) ب

  هیپوفیزي   non Function تومور ) ج

  مننزیت ) د

  

بررسی .سرو گردن قرار گرفته است ساله که تحت درمان رادیوتراپی  12در کودك  - 24

  کدام هورومون در اولویت است قرار دارد ؟

  هورومون رشد ) الف

  پین ها وبررسی گناد وتر) ب

  بررسی تسترون ) ج

  بررسی پرو الکتین ) د

  

  



ساله که به علت گاالکتوره و آمنوره مراجعه  نموده است پرو الکتین ایشان  25خانم  -25

بیمار . میلی متر دیده می شود  8آدنوم  MRIمیگرو گرم در لیتر می باشد و در  85در حد 

  تمایل به حاملگی دارد توصیه شما چیست ؟

  رگولینبتجویز کا) الف

   یپتین برومو کرتجویز ) ب

  دال نوییفجراحی ترانس اس) ج

  رادیوتراپی گاما نایف) د

نموده است و تغییرات در چهره را  اجعه ساله که بدلیل بزرگ شدن اندامها مر 50مرد  -26

  بیان می نماید کدام یک از اقدامات زیر جهت تشخیص قطعی کمک کننده است ؟

 IGF-1انازه گیري سطح ) الف

  حالت ناشتا GHاندازه گیري ) ب

  س از تجویز لوودپااندازه هورومون رشد پ) ج

  پس از تجویز گلوکز  GHاندازه گیري ) د

ساله که به طور ناگهانی از شدت سر درد از خواب بیدار می شود هوشیار  45آقاي  -27

 90/60معاینه وجود دارد فشار خون  مننژ ید ذکر نمی نماید عالئم تحریکداست اختالل 

mmHg میباشد در  70و تعداد نبضMRI حیه زین ترکی گزارش گردیده خونریزي در نا

  است ؟اقدام درمانی جهت ایشان کدام است ؟

  جراحی هیپوفیز ) الف

  لوتیروکسین ) ب

  دسمو پرسین ) ج

  کورتون با دوز باال)د



گزارش گردیده  empety sella انجام شده ازوي MRIساله اي که در  35در جوان  – 28

  است کدام مورد زیر صحیح است ؟

  یز جراحی هیپوف) الف

  بررسی دوره اي هورومونهاي هیپوفیز ) ب

  ییدشروع درمان گلوکوکورتیکو) ج

  نیاز به اقدام بیشتري وجود ندارد ) د

  

ساله اي که بدلیل ماکرو آدنوم غیر کار کردي هیپوفیز تحت درمان  50در بیمار  -29

اخیر باقی مانده بافت در زین ترکی دیده می  MRI ودر . قرار گرفته است  TSSجراحی 

  شود چه اقدامی جهت ایشان توصیه می نمایید ؟

  جراحی مجدد ترانس اسفنوییدال ) الف

  ماه  3معاینه میدان بینایی هر ) ب

  دوره اي MRI) ج

  )رادیوتراپی ( جراحی گامانایف ) د

  

  

  

  

  

  



است در معاینه کوتاهی ساله اي بدلیل کوتاهی قد مراجعه نموده  12پسر بچه  -30

سال گزارش  7سن استخوانی وي . از میانگین تفاوت دارد SD  4قدمناسب دارد که 

تیروئید و تستهاي کلیوي نرمال  –فسفر  –کلسیم  CBC گردیده است در آزمایشات، 

  جهت تشخیص کدام یک از تستهاي زیر ارجح است ؟. گزارش شده است 

  پایه  GHبررسی ) الف

  می ایجاد شده توسط انسولین هیپو گلس) ب

  IGF1) ج

  )تست تحمل گلوکز (H-GTT G)د

  

تحت درمان ساله راننده اتوبوس بین شهري با سابقه دیابت از یک سال قبل  45مرد  -31

 ،     HbA1Cبار در روز مراجعه کرده است در آزمایشات  همراه سه   500mgبا متفورمین 

و قند 140mg/dl-110 در محدوده  FBS مار چارت قند خون بی.گزارش شده است 7.8% 

است کدام یک از   mg/dl 290-200ساعت بعد از ناهار و شام در محدوده  2خون 

  داروهاي زیر را به درمان بیمار اضافه می کنید ؟

  قبل از ناهار و شام  2mgریپا گلیناید )الف

  روزانه  mg 15 پیو گلیتازون ) ب

  روزانه mg 50 سیتا گلیپتین ) ج

  روزانه  mg 80  الزید گلیگ) د

  

  

  



  سال قبل تحت درمان با انسولین  3ساله با سابقه دیابت نوع یک از  15دختر  -32

  واحد قبل از هر غذا در آزمایشات  5شب و آسپارت  7واحد ساعت  30ژین رگال

FBS=270mg/dl    HbA1C=8%   دارد در چارت قند خونFBS   300-250در محدوده 

mg/dl  140-110ساعت پس از شام در محدوده  2ند خون و قmg/dl  کدام اقدام . است

  براي بیمار مناسب است ؟

  ژین رافزایش دوز انسولین گال) الف

  صبح  3چک قند خون بیمار در ساعت ) ب

  کاهش دوز انسولین آسپارت وعده شام )ج

  ژین به قبل از خواب رتغییر زمان انسولین گال) د

بوده  قبل که تحت درمان با انسولینسال  4سابقه دیابت نوع یک از  ساله با 22آقاي  -33

کالزید مصرف می کند شکایت خاصی  را قطع کرده و گلی ماه قبل سرخود انسولین  4از 

خود دارد در معاینه نکته مثبتی مادري  بزرگ وپدر  ندارد سابقه دیابت در پدر و مادر 

جهت مشاوره براي ادامه  .ست ا  FBS =120mg/dl   HbA1c=6.9%ندارد در آزمایشات 

درمان با گلی کالزید یا شروع مجدد انسولین مراجعه کرده است ؟تشخیص احتمالی و 

  توصیه شما چیست ؟

است و باید مجدا   Honey  moon  period با توجه به دیابت نوع یک بیمار در ) الف

  انسولین را شروع کند 

، ادامه خانوادگی و پاسخ مناسب به گلی گالزید  با توجه به سابقه  mody2دیابت ) ب

  درمان با گیلکالزید 

ادامه  ، کالزیدگلی  به پاسخ مناسبو  با توجه به سابقه خانوادگی  mody 3دیابت ) ج

  درمان با گلیکالزید 

ادامه درمان  ،با توجه به سابقه خانوادگی و پاسخ مناسب به گلیکالزید mody  5دیابت ) د

  ید با گلی کالز



در کنترل قند خون صحیح    Pramilintideکدام یک از جمالت زیر در مورد داروي  -34

  است ؟

  در دیابت نوع یک مجاز نیست ) الف

  منجر به کاهش قند خون ناشتا می شود ) ب

  در دیابت نوع یک همراه با انسولین قابل استفاده است ) ج

  به طور قابل توجهی کاهش می دهد  را HbA1Cبا کنترل قند خون به دنبال مصرف غذا ) د

تحت درمان با   90kg  و وزن170cm  ، قد 2دیابت نوع با سابقه ساله  60آقاي  -35

 هر وعده واحد قبل از  15انسولین آسپارات  ،واحد دو بار در روز 40ین رژانسولین گال

سابقه  . به دلیل عدم کنترل قند خون مراجعه کرده است) سه بار در روز (غذاي اصلی 

 .اردد HbA1C=9%   FBS=230mg/dl   Cr=0.9  بیماري قلبی ندارد در آزمایشات 

  اثر بخشی را دراین بیمار دارد ؟ کمتریناضافه کردن کدامیک از داروهاي زیر 

  پیوگلیتازون) الف

  متفورمین) ب

  الزید گلیک) ج

  پاگلیفلوزین ما) د

  

  

  

  

  



از دو روز قبل در اورژانس تحت  DKAص ساله بدون سابقه دیابت با تشخی 17خانم  -36

دلیل عدم اصالح بیکربنات با شما مشاوره شده است در حال حاضر  هدرمان می باشد و ب

در ساعت از  100ccهر کدام  Half  Saline واحد در ساعت و سرم  6انفوزیون انسولین 

است عالئم   NPOهمراه با انفوزیون پتاسیم دریافت می کند بیمار  براکیال  طریق ورید

 حیاتی نرمال و پایدار است هوشیاري بیمار کامال نرمال است 

BS=150mg/dl     PH=7.33   Cr=0.7     HCO3=8   Na=139   k=4.5    

  یک از اقدامات زیر در این مرحله مناسب است ؟کدام 

  Half  Salineو کاهش حجم سرم     D/W  10% سرم افزایش حجم ) الف

  با دوز فعلی   انسولین یی و ادامه سرم و شروع رژیم غذا) ب

  D/W 5%به همان حجم سرم   D/W 10%کاهش دوز انسولین و تبدیل سرم ) ج

   D/W 10%افزایش دوز انسولین و افزایش حجم سرم ) د

 150CCکه حاوي   TPNنبال جراحی کانسر مري تحت درمان با ه دساله ب 70آقاي  -37

به دلیل افزایش  .بستري است سابقه دیابت ندارد ICUمی باشد در    D/W10%در ساعت 

ساعت چک شده در محدوده  6قند خون بیمار که هر  .قند خون با شما مشاوره شده است

 200-280m/dl ساعت گذشته بوده است  24در .Cr=1.1     Na=140   k=4.5   

BS=260mg/dl  کدام روش درمانی زیر براي این بیمار ارجح است ؟. دارد  

و انسولین زیر جلدي بر اساس قند خون و پروتکل  ساعت   6-4هر   BSچک ) فال

  ) SSII(انسولین 

  ساعت  6-4رهانفوزیون انسولین ساعتی یک واحد و تنظیم دوز بر اساس قند خون ) ب

شب همراه با   NPHواحد  6صبح و  NPH واحد  10شروع انسولین زیر جلدي به میزان ) ج

SSII 

شب همراه با  10واحد انسولین گالرژین ساعت  14زیر جلدي به میزان شروع انسولین ) د

SSII  



، از سه سال قبل تحت درمان با متفورمین  2ساله با سابقه دیابت نوع  52آقاي  -38

شکایت خاصی ندارد  .کرده است درمان مراجعه گیريبراي پی سیتا گلیپتین  و گلیکالزید

و سایر معاینات   BPS=130/80اشته است در معاینه سال قبل د 10سابقه نفرولیتیاز از . 

  نرمال است 

FBS=130 mg/dl    HbA1C=7%         Cr=0.9        ACR=150mg/gr  Cr   

ACR=Albumin/Cr)( 

  کدام اقدام زیر را براي این بیمار توصیه می کنید ؟

  شروع لوزار یا کاپتو پریل ) الف

  سه ماه بعد  ACRتکرار ) ب

  )U/A.U/C (ت آنالیز و کشت ادراردر خواس) ج

   %6/5تراز مک  HbA1cکنترل دقیق تر قند خون تا ) د

واحد روزانه ،  20ژین رسال قبل تحت درمان با گال 10ساله با سابقه دیابت از  60خانم  -39

روزانه جهت پیگیري درمان  10mgدو بار در روز و امپاگلیفلوزین  1000mg متفورمین 

بیمار از خشکی کف پا و تعریق بیش از حد کف دو دست شاکی است  .مراجعه کرده است

 بهداشت پا مناسب ،دارد در معاینه اندام تحتانی BP=130/80     PR=104/m در معاینه 

است زخم و ترك پا دیده نمی شود پالسهاي هر دو اندام نرمال است در آزمایشات 

Cr=0.9   HBA1C=6.4%   FBS=90mg/dl روئید نرمال است عالوه بر دارد تستهاي تی

مراقبت از پا و ارجاع به کاردیولوژیست کدام یک از اقدامات  شروع کارودیلول ، آموزش

  زیر در اولویت است ؟

  کاهش دوز انسولین گالرژین ) الف

  پرزي بررسی دستگاه گوارش از نظر گاسترو) ب

  بررسی یورودینامیک از نظر اختالل تخلیه مثانه) ج

  )U/A.U/C(شت ادرار آنالیز و ک) د



بدون سابقه دیابت که ) BMD  )Bipolar  Mood  Disorderساله با سابقه  30آقاي - 40

با کاهش هوشیاري و تشنج به اورژانس ارجاع شده است در بررسیهاي بدو ورود به 

  .اورژانس آزمایشات به شرح زیر است 

FBS=30mg/dl     C-Pep�des=0.3 ng/ml    ( NL=0.8-3.5ng/ml)        

  Inslulin=60 pmol/l    (NL=14.3-143  Pmol/l) 

  محتملترین تشخیص کدام است ؟

  انسولینو ما) الف

  مصرف گلیبن کالمید ) ب

  مصرف انسولین ) ج

  ) Non insulinoma Pancreatogenous   Hypoglycemia(   NIPHSسندرم ) د

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


