
 

 است؟ مناسبتر فمور سر اپیفیز لغزش به مبتال بیمار درمانی پالن براي زیر بندیهاي تقسیم از کدامیک .1

Temporally - الف   

Functionally -ب   

Morphologically -ج   

هیچکدام-د  

ج: جواب  

 نمیباشد؟ مقابل سمت پروفیالکتیک فیکساسیون به نیاز زیر اسلیپ ازبیماران درکدامیک .2

 کلیه مزمن نارسایی سابقه با بیمار- الف

 هیپوتیروئیدي به مبتال بیمار-ب

 سال10 باسن بیمار-ج

  سال14 بیمارباسن-د

 د: جواب 

  ندارد؟ کاربرد scfe در مقابل هیپ پروفیالکتیک فیکساسیون در زیر معیار کدام .3

   بیمار وزن. الف

  بیمار سن. ب

  آکسفورد استخوانی سن. ج

  Posterior slop angle. د

  الف: جواب 

  است؟ کدام جراحی زمان بهترین است شده بستري scfe تشخیص با ساله 12 پسر .4

  تشخیص بعد بالفاصله. الف

  اول ساعت 24 در. ب



  الزم هاي بررسی تکمیل از بعد. ج

  دارد بودن مزمن یا حاد به بستگی. د

  ب: جواب 

 تایپ گزینه کدام.  نمیباشد وزن تحمل به قادر بیمار. دارد سازگاري scfe با وي رادیوگرافی و شده لنگش دچار قبل روز 10 از ساله 13 پسر .5
  میدهد؟ نشان تر دقیق را وي بیماري

  پایدار و حاد. الف

   ناپایدار و حاد. ب

  ناپایدار و مزمن. ج

  پایدار و مزمن. د

  ب: جواب 

  میشود؟ اکسپوز مفصلی کپسول عضله دو کدام مابین از هیپ  دیسلوکیشن سرجیکال اپروچ در. 6

  جملوسها و مدیوس گلوتئوس. الف

  پیریفورمیس و مینیموس گلوتئوس. ب

  جملوسها و مینیموس گلوتئوس. ج

  پیریفورمیس و مدیوس گلوتئوس.د

  ب: جواب 

  میباشد؟ سانتیمتر چند معموال تروکانتر استوتومی ضخامت هیپ دیسلوکیشن سرجیکال اپروچ در.7

  1. الف

  1,5. ب

  2. ج

  2,5. د



  ب: جواب 

  میشود؟ تشکیل فمور گردن قسمت کدام در استخوانی کال معموال مزمن اسلیپ در.8

  قدام. الف

  لترال. ب

  خلف. ج

  سوپریور. د

  ج: جواب 

9 .Posterior slop angle هست؟ مقابل سمت پروفیالکتیک فیکساسیون معیار باشد بیشتر درجه چند از حداقل   

  4. الف

  7. ب

  10. ج

  14. د

 د: جواب 

 در مورد لیپوم آتیپیکال کدام مورد صحیح است؟ .10

A.  در تمام سکانسهايMRI مشابه لیپوم نمی باشد. 

B. داراي دیواره ضخیم یا ندول است. 

C. حدود مشخصی ندارد. 

D. همواره سطحی است.  

  B:جواب

 ت؟درمان تومورهاي بافت نرم کدام اسشایعترین علل استفاده در  .11

A.  عدم انجامimaging مناسب 

B. بیوپسی نامناسب 

C. انسزیون عرضی در عمل یا بیوپسی 



D. همه موارد 

 A:جواب

 کدام تومور بافت نرم نیاز به بررسی غدد لنفاوي منطقه اي دارد؟ .12

A. سارکو سینویال 

B. سارکوم پلئومورفیک 

C. لیومیوسارکوم 

D. هرسه 

 A:جواب

 تومورهاي بافت نرم مهم است؟ imagingکدام مورد در انجام  .13

A. MRI یا بدون تزریق 

B. گرافی رخ و نیمرخ 

C. سونوگرافی با پروپ سطحی 

D. هر سه همیشه باید انجام شود  

  A:جواب      

 چیست؟ Dediffrentiated Liposarcomaمنظور  .14

A. حضور سارکوم غیر لیپوسارکومی در کنار لیپوم 

B.  حضور سارکوم غیر لیپوسارکومی در کنار لیپوسارکومdifferentiated  Well 

C.  حضور سارکوم استخوانی در کنار یکdifferentiated Liposarcom  Well 

D. هرسه امکانپذیر است 

 A: جواب           

آماده است کدام اقدام  un dedifferentiated pleomorphic sarcomaبیماري با توده بافت نرم ران بیوپسی شده است جواب  .15
 مناسب است؟

A.  انجام رادیوتراپی وسپس عمل جراحی با رزکسیون 

B. احی با رزکسیون شیمی درمانی و انجام جرwide 

C.  انجام عمل جراحی با رزکسیونwide کافی است 

D. هر سه صحیح است 



 A:جواب      

 شایعترین محلی که سارکوم بافت نرم متاستاز می دهد کدام است؟ .16

A. کبد 

B. استخوان 

C. ریه 

D. غدد لنفاوي 

 C:جواب     

 برومیوسارکوم گزارش کرده است اقدام بعدي چیست؟ساله با توده بزرگ بافت نرم در ناحیه ران بیوپسی را  3در بچه اي  .17

A. شیمی درمانی و جراحی 

B. رادیوتراپی و جراحی 

C. جراحی به تنهایی 

D. رادیوتراپی  

  A: جواب     

 در کدام مورد نیاز به بررسی شکمی عالوه بر ریه است؟ .18

A. Myxoid Liposarcoma 

B. Pleomorphic Sarcoma 

C. Synovial Sarcoma 

D. هرسه  

  A: جواب     

 فاکتور در جلوگیري از عود موضعی یک سارکوم بافت نرم چیست؟مهمترین  .19

A. مارژین هاي منفی 

B. گرید تومور 

C. Stage تومور 

D. هیچکدام  

 A:جواب     



در سمت مدیال چسبندگی به استخوان دارد براي . براي بیماري پا سارکوم پلئومورفیک کمپارتمان لترال ران تصمیم به عمل جراحی گرفته ایم  .20
 درگیري استخوان کدام اقدام کمک کننده است؟اطمینان از عدم 

A. MRI 

B. اسکن هسته اي 

C. رادیوگرافی 

D. هرسه  

  D: جواب     

اقدام . عمل شده است بعد از عمل جواب لیپوسارکوم میگزوئید آماده است و حاشیه ها گرفتار است  MRIبیماري با تشخیص لیپوم بدون انجام  .21
 بعدي کدام است؟

A. رادیوتراپی 

B. عمل جراحی مجدد 

C. ی درمانیشیم 

D. آمپوتاسیون  

  B: جواب      

 اقدام مناسب کدام است؟. حین رزکسیون یک سارکوم با چسبندگی به استخوان در صورتیکه گرفتار باشد  .22

A. به تدریج از استخوان جدا و سطح استخوان سوزانده شود. 

B. بخش از استخوان که درگیر است کامالً برداشته شود. 

C. جام دادهیچ اقدامی براي استخوان نباید ان. 

D. سطح استخوان سوزانده شود. 

  B: جواب     

جدید درگیري وسیع در استخوان تالوس ، کالکانه و  MRIبیمار با سینویال سارکوم ناحیه مچ پاي راست شیمی درمانی شده است در  .23
 دیستال تیبیا دیده می شود اقدام مناسب کدام است؟

A. رادیوتراپی 

B. ادامه شیمی درمانی 

C.  زانوآمپوتاسیون زیر 

D. هیچکدام  

 C:جواب     



 در تمام سکانسها بافت داراي دنسیتی مشابه چربی است اقدام مناسب کدام است؟ MRIبیماري با توده بافت نرم ناحیه ران مراجعه در .24

A. بدون انجام بیوپسی می توان توده را برداشت 

B. انجام بیوپسی توصیه می شود 

C. بستگی به سطحی یا عمقی بودن توده دارد 

D. دهز سه مور  

  A:جواب     

 

 


