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آزمون: فیزیوپاتولوژی غدد

مدت زمان: 25 دقیقهزمان شروع آزمون: 12:00

تعداد سواالت25: آزمون مرتبط:فیزیوپاتولوژی غدد

آقای 29 ساله جهت بررسی پلی اوری پلی دیپسی که از 5 ماه قبل آغاز شده مراجعه کرده است آزمایشات به

شرح زیر است:

FBS=87 , K=3/8 , Na=141 , urine osmolality =168 , Urine volume= 5 lit/day , Urine

SG=1004

برای بیمار تست محرومیت از آب انجام می شود بعد از 4 ساعت سدیم سرم به 146 و اسمواللیته ادرار به 170

می رسد برای بیمار اسپری دسموپرسین تجویز می شود . بعد از 1 ساعت اسمواللیته ادرار به 390 می رسد چه

تشخیصی برای وی مطرح است؟

 - 1

 
پلی دیپسی اولیه

 
دیابت بی مزه سنترال نسبی

 
دیابت بی مزه نفروژنیک نسبی

 
دیابت بی مزه سنترال کامل
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کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟
 - 2

 
ن تر از نقطه تنظیم دستگاه اسمزی AVP قرار داشته و نقطه تنظیم دستگاه اسمزی تشنگی 5% پا

در پاسخ به دهیدراسیون سریعتر فعال می شود.

 
کاهش 30% در ترشح یا عملکرد AVP برای ایجاد عالیم دیابت بی مزه کافی است.

 
AVP در غلظت های باال باعث تحریک گلیکوژنولیز کبدی و آزاذ سازی ACTH از هیپوفیز می شود.

 
کشیدن سیگار باعث مهار ترشح AVP می شود.

کدام یک از موارد زیر در خصوص غده آدرنال صحیح می باشد؟
 - 3

 
تخلیه ورید فوق کلیوی راست به وریدی کلیوی راست صورت می پذیرد.

 
سنتز کورتیزول در قشر آدرنال از حدود سه ماهه سوم بارداری فعال می شود.

 
سنتز کورتیزول در ناحیه رتیکوالریس قشر آدرنال صورت می پذیرد.

 
کورتیزول در درون سلولهای هدف از طریق اثر آنزیم 11 بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز نوع 1 از

کورتیزون غیر فعال تولید می شود.

در مورد کاربرد تست های مهاری و تحریکی در تشخیص بیماری ها کدام گزینه صحیح می باشد؟
 - 4

 
تست تحمل انسولین ITT برای بررسی کمبود هورمون رشد

 
تست تحمل انسولین ITTبرای بررسی سندرم کوشینگ

 
مصرف خوراکی یا IV سدیم برای بررسی نارسایی آدرنال

 
تست مهاری دگزامتازون برای بررسی نارسایی آدرنال
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خانم 28 ساله ای به دلیل درد یکطرفه پستان همراه با ترشحات خونی رنگ از همان سمت که از 1 ماه پیش

شروع شده است به شما مراجعه کرده است .عادت ماهیانه کامال منظم است در آزمایشات همراه cr=1 و

TSH=2 Prolactin=38 µg/l (35-10) می باشد در معاینه سینه ها متوجه نکته خاصی نمی شوید شرح

حالی از مصرف  داروی خاص هم ندارند بهترین اقدام بعدی چیست؟

 - 5

 
تکرار آزمایش پروالکتین

 
ارجاع جهت ماموگرافی و سونوگرافی

 
PEG بررسی پروالکتین با آزمایش رسوب

 
بررسی پروالکتین با آزمایش رقیق سازی نمونه

مصرف کدام یک داروهای زیر قادر به افزایش سطوح پروالکتین به مقدار بسیار باال خواهد بود؟
 - 6

 
پرفنازین

 
رسپریدون

 
رانیتیدین

 
فلوکستین

خانم 66 ساله ای به علت هیرسوتیسم پیشرونده در مدت کوتاهی به شما مراجعه کرده است سابقه پریودهای

منظم داشته و 3 فرزند دارد و در 51 سالگی یائسه شده است ریزش موی شدید و کلیترومگالی دارد در لمس

تخمدان ها توده ای قابل لمس نیست کدام یک از روش های تشخیصی زیر کمک چندانی به تشخیص نخواهد

کرد؟

 - 7

 
اسکن آدرنال

 
سونوگرافی تخمدان

 
17OHP اندازه گیری

 
DHEAS اندازه گیری تستسترون و



44

4

1399/04/12 10:53:11دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Page 4 of 11

تعداد سواالت25: آزمون مرتبط:فیزیوپاتولوژی غدد

خانم 29 ساله ای متاهل به دلیل اینکه از 7 ماه قبل مسن نمی شود به شما مراجعه کرده است در معاینه نکته

خاصی ندارد در آزمایشات همراه

(10-30) FSH=68

(10-30)LH=42

(4 – 0/5)TSH=3/5

(10-30)Estradiol <5

گزارش شده است با احتمال نارسایی اولیه تخمدان POI در پی گیری این افراد کدام یک از موارد زیر ضرورت

چندانی ندارد؟

 - 8

 
بیوپسی تخمدان

 
TPO بررسی فانکشن تیروئید و آنتی بادی

 
بررسی آنتی بادی ضد 21 هیدروکسیالز

 
FMR1 بررسی جهش

در خصوص رشد و تمایز موها جمله صحیح را انتخاب کنید؟
 - 9

 
آندروژنها موجب تبدیل موی ترمینال به موی ولوس می شوند.

 
افرادی که موهای تیره دارند کمتر از افرادی که موی روشن دارند دچار هیرسوتیسم می شوند.

 
با وجود اینکه افزایش آندروژن باعث بیشتر موارد هیرسوتیسم است ولی ارتباط کمی بین سطح

آندروژن و مقدار رشد مو وجود دارد.

 
شایعترین علت هیرسوتیسم سندرم تخمدان پلی کیستیک pcos است.
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در خصوص متابولیسم کلسیم کدام یک از موارد زیر درست است؟
 - 10

 
جذب روده ای کلسیم فقط از طریق مکانیسم های فعال وابسته به ویتامین D صورت می پذیرد

 
برای آنکه جذب کلسیم از غذا به حد مطلوب برسد وجود اسید معده ضروری است.

 
بیشتر کلسیم فیلتر شده در توبولهای کلیوی از توبولهای دیستال و با یک مکانیسم ترانس سلوالر باز

جذب می گردد.

 
غلظت کلسیم آزاد داخل سلولی تقریبا برابر غلظت کلسیم یونیزه در خون و ECF است.

در خصوص متابولیسم فسفر کدامیک از موارد زیر درست می باشد؟
 - 11

 
مقادیر فسفر سرمی دارای یک ریتم شبانه روزی وسیر کادین می باشد.

 
اکرومگالی یکی از علل هیپوفسفاتی مزمن می باشد.

 
FGF23 با افزایش باز جذب فسفر از توبولهای کلیوی موجب هیپر فسفاتمی می گردد.

 
PTH با افزایش بازجذب فسفر از توبولهای کلیوی موجب هیپر فسفاتمی می گردد.

کدام یک از موارد زیر از اندیکاسیون های جراحی در هیپرپاراتیروئیدی اولیه می باشد؟
 - 12

 
GFR<90

 
Imaging وجود نفرولیتاز یا نفروکلسینوز در بررسی های

 
کلیسم ادرار 24 ساعته بیشتر از 200 میلی گرم

 
BMD انجام شده استوپنی داشته باشد.
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تعداد سواالت25: آزمون مرتبط:فیزیوپاتولوژی غدد

وجود انسولین در کدامیک از عملکردهای زیر نقش دارد؟
 - 13

 
(glycogenesis) مهار گلیکوژنزیس

 
(glycogenolysis)مهار گلیکوژنولیز

 
(gluconeogenesis) تحریک گلوکونئوژنز

 
تحریک ترشح گلوکاگون

کدامیک از بیماران زیر مبتال به IGT (پره دیابت) است؟
 - 14

 
خانم 30 ساله با HbA1C= 6% که در تکرار آزمایش HbA1C= 6.2% گزارش شده

 
آقای 50 ساله با FBS= 115 در آزمایشات قبل از عمل جراحی

 
خانم 60 ساله با FBS=140 mg/dl که در تکرار آزمایش FBS= 110mg/dl گزارش شده

 
خانمی با سابقه GDM که در OGTT سه ماه پس از زایمان BS ساعت دوم mg/dl 120 گزارش

شده

در تشخیص افتراقی کتواسیدوز دیابتی و کومای هیپراسموالر کدامیک از جمالت زیر صحیح است ؟
 - 15

 
بیکربنات سرم در هر دو بیماری کمتر از meq/l 15 است.

 
سطح کراتینین سرم در کومای هیپراسموالر نرمال است.

 
میزان anion gap در کتواسیدوز دیابتی افزایش یافته است.

 
در کومای هیپراسموالر PH سرم کمتر از 7.3 است.
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کدامیک از موارد زیر در مورد  دیابت بارداری صحیح است؟
 - 16

 
تشخیص دیابت در هر زمان در حین حاملگی به عنوان دیابت بارداری در نظر گرفته می شود.

 
در بیشتر خانمهای مبتال اختالل تحمل گلوکز ادامه می یابد و سرانجام مبتال به دیابت می شوند.

 
در بیشتر خانمهای مبتال  تحمل گلوکز پس از زایمان  نرمال می شود.

 
در 35-60 % این بیماران 3-5 پس از زایمان دیابت بروز می کند.

کدامیک از موارد زیر در مورد نقش ژنتیک در دیابت صحیح است؟
 - 17

 
ریسک ابتال به دیابت نوع یک در فامیل درجه یک فرد مبتال به دیابت نوع یک ده برابر جمعیت

نرمال جامعه است.

 
اگر هر دو والد دیابت نوع دو داشته باشند ریسک ابتال به دیابت نوع دو درهر فرزند بیش از %50

است.

 
بیمار مبتال به MODY نقص مولتی ژنیک دارد و هر نقص ژنی اندکی ریسک دیابت را افزایش می

دهد.

 
در دیابت نوع یک Genetic concordance در دو قلوهای همسان بیش از دیابت نوع دو است.
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دختر 17 ساله با سابقه دیابت از ده سال قبل با کاهش هوشیاری به اورژانس ارجاع شده است آزمایشات بیمار

به شرح زیر است.

+BS=450 mg/dl , PH= 6.9 , HCO3= 4 , Serum ketone= 4

Na= 130 meq/l , K= 3 meq/l

پس از پایدار کردن وضعیت بیمار و شروع نرمال سالین کدامیک از اقدامات درمانی زیر در اولویت هستند؟

 - 18

 
انفوزیون انسولین

 
انفوزیون بیکربنات

 
انفوزیون پتاسیم

 
انسولین وریدی بولوس

آقای 70 ساله با سابقه دیابت از 20 سال قبل با کاهش هوشیاری ارجاع شده است BS بیمار در بدو مراجعه

mg/dl 650 گزارش شده است کدامیک از یافته های زیر به ضرر کتواسیدوز دیابتی است؟

 - 19

 
PH= 7.25

 
Osmolality= 338

 
Hco3= 10

 
+Serum ketone= 3
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کدام یک از جمالت زیر در پیشگیری از دیابت نوع 2 در افراد مبتال به  اختالل تحمل گلوکزصحیح است؟
 - 20

 
کنترل رژیم غذایی و ورزش به مدت 150 دقیقه در هفته موثرترین روش در پیشگیری از ابتال به

دیابت است.

 
مصرف متفورمین به اندازه کنترل رژیم غذایی و ورزش به مدت 150 دقیقه در هفته در پیشگیری از

دیابت موثر است.

 
مصرف متفورمین موثرترین روش پیشگیری از دیابت در این بیماران است.

 
در تمام بیماران مبتال به اختالل تحمل گلوکز باید متفورمین  همزمان با شروع رژیم غذایی دیابتی و

ورزش شروع شود.

دومین خط دفاعی در مقابل هیپو گلیسمی کدام است؟
 - 21

 
افزایش سطح کورتیزول

 
افزایش سطح اپی نفرین

 
افزایش سطح گلوکاگون

 
کاهش سطح انسولین

د یا رد تشخیص هیپو گلیسمی در بیمار بدون سابقه دیابت که با عالیم مشکوک به هیپو گلیسمی جهت تا

مراجعه کرده است کدام جمله صحیح است؟

 - 22

 
اگر در زمان بروز عالیم، قند خون بیمار نرمال باشد الزم است تست ناشتای 72 ساعته برای بیمار

انجام شود.

 
در همه بیماران مشکوک به هیپوگلیسمی تست ناشتای 72 ساعته باید انجام شود.

 
د تشخیص هیپوگلیسمی وجود ترایاد Wipple’s ضروری است. برای تا

 
قند خون کمتر از mg/dl 65 در بیمار با عالیم هیوگلیسمی، وجود هیپوگلیسمی را تائید می کند.



44

4

1399/04/12 10:53:11دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Page 10 of 11

تعداد سواالت25: آزمون مرتبط:فیزیوپاتولوژی غدد

در کدامیک از بیماران زیر استفاده از گلوکاگون در درمان هیپوگلیسمی بیشتر موثر است؟
 - 23

 
بیمار 60 ساله با دیابت نوع دو تحت درمان با گلی کالزید

 
بیمار 18 ساله با دیابت نوع یک تحت درمان با انسولین

 
بیمار 60 ساله با هیپوگلیسمی به دنبال مصرف زیاد الکل

 
(starvation) بیمار 35 ساله با گرسنگی مزمن

=Bp خانم ۲۵ ساله با شکایت ضعف و خستگی و بیحالی شدید مراجعه کرده است در معاینه فشار خون

ر رنگ مخاط 90/60mmHg وهایپرپیگمانتاسیون  پوست در ناحیه صورت و چینهای کف دست و همچنین تغ

دهان به رنگ قهوه ای مشهود است در آزمایشات سطح کورتیزول کمتر از microgram/ dl 3 گزارش شده که از

محدوده نرمال کمتر است. کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟

 - 24

 
آدیسون

 
تومور هیپوفیز

 
د مصرف مزمن گلوکوکورتیکو

 
سندروم کوشینگ
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خانم 40 ساله با شکایت آمنوره از شش ماه قبل و افزایش وزن 10 کیلوگرم در سال قبل مراجعه کرده است.

بیمار سابقه دیابت و فشار خون باال از سه ماه قبل دارد که تحت درمان دارویی است. در معاینه استریای ارغوانی

به قطر یک سانتی متر که عمق آنها آتروفیک بوده و حاوی تالنژکتازی است مشهود است در آزمایشات به عمل

آمده کورتیزول پایه صبحگاهی 50 میکروگرم بر دسی لیتر ، ACTH بیش از محدوده نرمال ، کورتیزول ادرار 24

ساعته 4 برابر normal upper limit و تست مهاری شبانه با دگزامتازون یک میلی گرم میزان کورتیزول

صبحگاهی را 8 میکروگرم بر دسی لیتر گزارش کرده است.

قدم بعدی در تشخیص افتزاقی علت بیماری کدام است؟

 - 25

 
Adrenal CT scan

 
Pituitary MRI

 
High dose dexamethasone suppression test

 
Low dose dexamethasone suppression test


