
  کدام معیار اسپانیوپلویک  همیشه ثابت  می ماند ؟   -1

a :pelvic   Incidence      

b :sacral  slop  

c :pelvic tilt  

d :Lumbar lordosis  

  a : پاسخ

  حداکثر کیفوز نرمال در متوسط جامعه  چه عددي است ؟ -2

a:30  

b :40  

c :50  

d :60  

  c : پاسخ

  چند سانتی متر است ؟   cronal  imbalanceحداکثر میزان قابل قبول    -3

a :1  

b :2  

C :3 

D :4  

 b:  پاسخ

  از کجا می گذرد ؟   c7  plamb lineخط  -4

a : جلوي تنهS1  

b : جلوي تنهS2   

C : پشت  تنهS1  



d : پشت تنهS2  

    b:  پاسخ

5-Discogenic neck pain in cervical spine radiates to all the following locations except: 

A.Suboccipital region 

B.Shoulder 

C.Mandibular region 

D.Medial scapular region 

 
Answer C 

 

6-Which of the following symptoms are less common in cervical myelopathy? 

A.Gait imbalance 

B.Numbness in upper limbs 

C.Difficulties in fine motor movements in hands 

D.Bowl and bladder dysfunction 

Answer D 

 
7-Which of the following intervertebral discs is the most common site of disc 
herniation? 

A.C4-C5 

B.C5-C6 

C.C6-C7 

D.C7-T1 

Answer B 

 



8-A 35 years old man referred to clinic with acute neck and arm pain since 2 weeks 
ago. MRI revealed large C5-C6 disc herniation. No Myelopathy was seen in N/E.  
Which of the following conservative treatments is NOT recommended at this stage? 

A.Anti-inflammatory medications 

B.Cervical traction 

C.Rigid cervical collar for 1 month 

D.Isometric cervical exercise 

Answer C 

 

 
 کرده مراجعه قبل هفته دو از شدن بلند و نشستن حرکات در مشخص رییتغ و فقرات ستون یسفت و درد تیشکا با ساله 6 دختر-9

ESR  کینیپاراکل شاتیآزما در باشد ینم فقرات ستون یپشت هیناح کردن خم به قادرکودك  ینیبال نهیمعا در است  40اول ساعت 
L4 سکید يفضا ارتفاع کاهش کمر هیناح از یوگرافیراد در باشد یم متریلیم L5 و   بدونو  مجاور يها سکید با سهیمقا در 

؟باشد یم مطرح شتریب ریز يها صیتشخ از کی شودکدام یم مشاهده یاستخوان راتییتغ  

بروسلوز-الف  

یتیسسکید-ب  

           سکالید یهرن-ج

 TB-د

 پاسخ ب

 يبرا دارد وجود توراکولومبار هیناح در تندرنسی نیبال نهیمعا در است کرده مراجعه قبل ماه 8 از پشت درد تیشکا با ساله ده دختر-10
  شده زیتجو گرم یلیم  25نیندومتاسیا ماریب

شتریب ریز موارد از کی کدام است شده درد نیتسک موجب که  

باشند یم مطرح  

پشت هیناح یاستخوان یشکستگ-الف  

پشت هیناح یعضالن یدگیکش-ب  



استوما دیاستوئ مثل کیپالست عاتیضا-ج  

پشت هیناح یعفون تیلیاسپوند-د  

 پاسخ ج

 در باشد یم برجسته لومبوساکرال هیناح ینیبال نهیمعا در است کرده مراجعه قبل سال چند از کمر درد تیشکا با يا ساله 10پسر-11
L5 ییجابجا لومبوساکرال فقرات مرخین یوگرافیراد يرو  S1  صورت به ساکروم یاستخوان راتییتغ دارد وجود درصد 70زانیم به 

مهره  نیمه تحتانی در وي گنبد L5 ؟باشدیم محتمل ریغ ریز موارد از کی کدام شود یم دهیدی دگییسا  

باشدیم ادیز رشد جهش دوره در ییجابجا شرفتیپ احتمال الف  

رفت خواهد نیب از ددر بلوغ از بعد  -ب  

باشد یم مواجه لومبوساکرال يمادرزاد راتییتغ طیشرا با ماریب -ج  

باشدیم يضرور یجراح دخالت درد کنترل يبرا  -د  

 پاسخ الف

  ریاخ ماه کی در و است شده حاد کمردرد دچار کیمناستیژی ورزش حرکات دنبال به يا ساله 12 جواننو-12

شتریب ریز يها علت از کی کدام است داشته ادامه درد  

  باشد یم مطرح

یتحتان يکمر يها مهره در سیزیل لویاسپوند - الف  

یتحتان يکمر يها مهره در سکالید یهرن -ب  

يکمر هیناح عضالت یدگیکش -ج  

یاستخوان کیپاتولوژ عاتیضا احتمال -د  

 پاسخ الف

  است؟ کدام بلوغ سن در کایفوز علت شایعترین -13

  پوسچرال-الف

  ایدیوپاتیک -ب



  کانژنیتال -ج

  تروما پوست -د

 پاسخ الف

  است؟ بیشتر عصبی عوارص بروز احتمال کایفوز انواع از کدامیک در -14

  ئرمن شو -الف

  تروما پوست-ب

  کانژنیتال -ج

  ایدیوپاتیک -د

بپاسخ   

  

  کجاست؟ شوئرمن بیماري در کایفوز انحناي اپکس معمول بطور-15

 T5-T6 -الف

 T7-T8 -ب

 T10-T11-ج

  T12-L1-د

 پاسخ ب

 

  چیست؟ شوئرمن بیماري در بریس تجویز از هدف-16

  پیشرفت از جلوگیري -الف

  دفرمیتی بهبود -ب

   باالنس و پوسچر بهبود -ج

  مورد سه هر -د



 پاسخ د

 

 دارد؟ وجود سطح تعیین براي عمل ضمن فلوروسکوپی به نیاز کمري، دیسک جراحی کدام در -17

   L3-L4 دیسکال هرنی -الف

 L4-L5 دیسکال هرنی -ب

   L5-S1 دیسکال هرنی -ج
  موارد همه -د

 پاسخ د

 شود؟ انجام باید حتمأ MRI بر عالوه کمري، دیسکال هرنی جراحی به اقدام از قبل زیر اقدام کدام-18

   الکترودیاگنوستیک بررسی -الف

 کمري اسکن تی سی -ب

   ایستاده لومبوساکرال ساده رادیوگرافی -ج

  قلب مشاوره -د

 پاسخ ج

 دارد؟ ایمپالنت تعبیه به نیاز حتمأ کمري، دیسکال هرنی عود به مبتال بیمار کدام  -19

 .باشد کرده عود سمت همان و سطح همان در که صورتی در -الف

 .باشد کرده عود مقابل سمت در و سطح همان در که صورتی در -ب

 .باشد شده iatrogenic instability باعث که صورتی در -ج

  .است الزم فیوژن دیسکال، هرنی عود با بیماران همه در -د

 پاسخ ج

 دارد؟ جراحی به نیاز دیسکال هرنی عود به مبتال بیمار کدام -20

 .دارند جراحی به نیاز کمري دیسک هرنی عود موارد همه -الف

 .نشود داده مناسب پاسخ طبی درمان هفته 4 به اگر -ب

  .باشد طبی درمان به مقاوم بیمار پارستزي که صورتی در -ج



  .باشد شده توجه قابل عضالنی ضعف دچار بیمار که صورتی در -د

  پاسخ د

 

 در سالمندان کدام مورد زیر می باشد؟ odontoidشایع ترین علت شکستگی -21

  تصادف هاي رانندگی -الف

  هم تراز سقوط از سطح -ب

  شکستگی هاي پاتولوژیک -ج

  شکستگی به دنبال هایپر فلکشن گردن -د

  
  ب:پاسخ 

 
 ادونتویید موثر می باشند به جز؟ fixation (prognose)همه موارد زیر در نتیجه -22

  تایپ شکستگی -الف

 سانتی متر  1باالي  Displacement-ب

  سن بیمار  -ج

  عالئم نرولوژیک قبل از جراحی  -د

  
  د:پاسخ 

  
 آندرسون می باشد؟ 1کدام گزینه زیر درمان انتخابی براي شکستگی ادونتویید تایپ -23

A-Rigid immobilisation and observation 

B-Traction 

C-Anterior fixation 



D-Posterior fixation 

 A: پاسخ

 
 در فیکاسیون هاي ادونتویید کدام یک از موارد زیر می باشد؟  pseudoarthrosisعلت اصلی -24

A-Insufficient stabilization 

B-Nicotine abuse 

C-Immunocompromised state 

D-All 

 D  :پاسخ

 

 


