
  کدام گزینه صحیح نیست؟ Dدرمورد ریکتز مقاوم به ویتامین)1

  .تغییر شکل استخوان ها نسبت به ریکتز تغذیه اي شدیدتر است)الف

  .تقریبا درتمام موارد قد کودکان نرمال است)ب

  .مهمترین عارضه درمان این بیماران با فسفر خوراکی شامل تشکیل سنگ هاي کلیوي است)ج

  .حالی در این بیماران نسبت به ریکتز تغذیه اي کمتر رخ می دهدبی قراري وبی )د

  ب:پاسخ 

  دربیماري ریکتز تمام  گزینه هاي زیر صحیح است به جز؟)2

  .تجمع زیاد استئوئید موجب تورم مچ دست وپا می شود)الف

  .صفحه رشد ضخیم می شود)ب

  .ثابت ترین عالمت آزمایشگاهی دربیمار کلسیم پایین است)ج

  .پیدا می کند FrayingوCuppingمتافیز حالت)د

  ج: پاسخ 

  درکدامیک از انواع ریکتز به ترتیب فسفر سرم وفسفر ادرار باالست؟)3

  Dریکتز مقاوم به ویتامین- ریکتز تغذیه اي)الف

  Dریکتز مقاوم به ویتامین- ریکتز کلیوي)ب

  ریکتز تغذیه اي- Dریکتز مقاوم به ویتامین) ج

  ریکتز تغذیه اي_ریکتز کلیوي)د

  ب: پاسخ 

  موارد زیر جز عالمت هاي استخوانی در استئودیستروفی کلیوي نیست؟کدامیک از )4

  در دست Subperiostal Sclerosis)الف

  لغزش اپی فیز سر فمور)ب

  در مهره هاRugger jerseyنماي )ج

  در متافیز استخوان هاBrown tumor)د

  الف: پاسخ 

  



 باالست؟ همیشه آزمایشگاهی تست چه سطح ریکتز انواع تمام در)5

 کلسیم)1

 فسفات)2

 فسفاتاز آلکاالن)3

4(PTH  

 3: پاسخ 

 ؟ است گزینه کدام بدن d ویتامین سطح شدن مشخص براي آزمایشگاهی تست بهترین) 6

 OH D 1،25 سرمی سطح گیري اندازه)1

 D (OH)25 سرمی سطح گیري اندازه)2

 Alk.ph سطح گیري اندازه)3

  PTH سطح گیري اندازه)4

 2: پاسخ 

 ؟ است نادرست گزینه کدام کلیوي اسئودیستروفی از ناشی ریکتز در)7

 باشد یافته کاهش یا نرمال تواند می کلسیم سطح)1

 است باال فسفات سطح) 2

 است پایین PTH سطح)3

  باالست فسفاتاز آلکالن سطح)4

 3: پاسخ 

 ؟ شوند ریکتز ایجاد سبب میتوانند داروهایی دسته چه)8

 ها خون فشار ضد)1

 ها تشنج ضد)2

 ها آسم ضد)3

4(NSAID   

  2: پاسخ 

 



  در شکستگی پوستریورمالئول چه میزان از درگیري پالفوند نیاز به فیکساسیون جراحی دارد؟ )9

 %15بیش از  .1
 %25بیش از  .2
 %10بیش از  .3
 %40بیش از  .4

  2: پاسخ 

 

  جهت فیکساسیون شگستگی پوستریور مالئول کدام گزینه صحیح است؟ )10

 م م پارشیل ترد 4استفاده از دو عدد پیچ کانسلوس  )1
 فول ترد 3,5پیچ کانسلوس استفاده از دو عدد  )2
 م م پارشیل ترد 4استفاده از یک عدد پیچ کانسلوس  )3
 پارشیل ترد 3,5استفاده از دو عدد پیچ کانسلوس  )4

  1: پاسخ 

 

  جهت فیکساسیون قطعه پوسترسور بجاي پالك استفاده کرد ؟ AP در کدام گزینه میتوان از پیچ ) 11

  افراد جوان) 1 

  بیماران با سن باال)2

3 (Marginal impaction 

(4 syndesmoisis injury  

  2: پاسخ 

  کدام مانور جهت ریداکشن پوستریور مالئل کمک بیشتري میکند؟ )12

  اینترنال روتاسیون ) 1

  اکسترنال روتاسیون) 2

  دورسی فلکسیون ) 3

  پالنتار فلکسیون) 4

  3: پاسخ 

13( Displaced with subluxaion of subtallar joint    مطابق طبقه بنديAO   معادل کدام یک می باشد ؟  

1 (B1 



2 (B2 

3 (C1 

4 (C3  

  2: پاسخ 

  کدامیک از موارد زیر جز اندیکاسیون هاي درمان غیرجراحی تالوس نمیباشد ؟ )14

 1 ( Subtalar incongruity 

2 (Stress fx of neck 

3(      Nondisplaced talar neck fx  

4 (Nondisplaced talar body fx  

 1: پاسخ 

  بهترین درمان کدام است ؟.هفته در گرافی کنترل جابجایی دارد  3تالوس تحت درمان با گچ گیري قرار گرفته پس از  1ایزوله تایپ بیمار با شکستگی ) 15

  جا اندازي بسته تحت فلوروسکوپی و گچ کوتاه پا) 1

  جا اندازي بسته تحت فلوروسکوپی و گچ بلند پا) 2

  جا اندازي بسته و تعبیه پین پرکوتانئوس) 3

  جا اندازي باز و اینترنال فیکساسیون ) 4

  4: پاسخ 

  جهت اصالح دفورمیتی حین فیکساسیون تالوس کدام نماي رادیوگرافی کمک بیشتري میکند ؟. )16

1 (AP استاندارد  

2 (Mortis 

3 (Canely and Kelly  

4 (LAT  

  3: پاسخ 

  چه مدت پس از تروما به تالوس انتظار ظهور استئونکروز تالوس را داریم؟ . )17

  هفته 8 پس از)1

  هفته  12پس از) 2



  هفته 6پس از )3

  ماه 6پس از ) 4

  2: پاسخ 

18(.gold standard درمان شکستگی نک تالوس جابه جا شده کدلم اپروچ می باشد؟  

1 (ORIF 

2 (close reduction   و فیکساسیون با پیچ  

3( close reduction  و فیکساسیون با پین  

4(close reduction و گچ گیري  

  1: پاسخ 

  شکستگی تالوس کدام صحیح است؟در خصوص .)19

  در جنس مونث شایع تر است)1

2(ankle sprain می تواند موجب شکستگی پوستریور پروسس تالوس شود  

  در صورت اختالف نبض دو طرف پس از تروما اولین اقدام اول آنژیوگرافی می باشد)3

  ارجح است MRIجهت تشخیض سایز و میزان جابجایی )4

  2: پاسخ 

 ه از سطح دوریال نک تالوس وارد استجوان میشوند از کدام شاخه شریانی میآیند؟عروق پرفوریتینگ ک.20

 تیبیالیس پوستریور)الف

 تیبیالیس انتریور)ب

 پرونئال)ج

  تارسال تانل آرتري)د

 ب: پاسخ 

 کدام لیگامان در مچ پا میتواند نقش لبروم را ایفا نماید؟.21

 ptfl)الف

 atfl)ب

 ITL)ج



  CFL)د

  ج: پاسخ 

 دادن پلیت در نک تالوس کدام ناحیه است؟بهترین محل براي قرار .22

 سمت مدیال)الف

 سمت لترال)ب

 دورسال نک)ج

  پالنتار)د

 ب: پاسخ 

 در صورتی که پوستریور مالئول به صورت بسته جا نرود با کدام مینی انسزیون اقدام به جا اندازي باز میکنید؟.23

 پوسترولترال)الف

 پوسترومدیال)ب

 ترانس آشیل)ج

  لترال)د

  ب: پاسخ 

 نیاخذ شده پس از ا يها یو در گراف افتهیادامه  ماریدرد ب. قرار گرفته است چیبا پ ORIF ماه قبل تحت 3 يساله ا 22گردن تالوس جوان  یستگشک.24
  به چه صورت است؟ حیباشد ادامه درمان صح شروندهیعالئم پ يبعد يها یکه در بررس یدر صورت. شودیم تیتالوس رو يباد AVN مدت شواهد

  کوکنسلوسیو انجام گرفت کورت چهایدن پدر آور) الف

  وتالوکالکانئالیبیآرترودز ت) ب

  PTB Brace با ویدرمان کانزروات) ج

  Blair fusion) د

  ج: پاسخ 

  


