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نورولوژی

��.1-.آقاي.3۰.ساله.به.دلیل.سردردهاي.یک.طرفه.پشت.اربیت.راست.که.همراه.با.اشک.ریزش،.قرمزي.چشم.و.گرفتگي.

بیني.بوده.و.از.دو.هفته.قبل.ایجاد.شده.مراجعه.نموده.است..سردرد.در.روز.حداقل.سه.بار.تکرار.مي.شود.و.هر.بار.به.طور.

متوسط.یک.ساعت.ادامه.دارد..بیمار.سردردهاي.مشابهي.در.سال.هاي.قبل.با.همین.شرح.حال.داشته.که.پس.از.چند.هفته.بهبود.

یافته.است..درمان.ارجح.در.مرحله.حاد.کدام.یک.از.موارد.زیر.مي.باشد؟.)پرهانترنیدی۹۹-میاندورهکشوری(

ب(.کتوروالک.تزریق.وریدي. . الف(.دگزامتازون.8.میلي.گرم.عضالني..

د(.ایندومتاسین.1۰۰.میلي.گرم.به.صورت.شیاف ج(.اکسیژن.1۰۰.درصد.به.مدت.1۰.دقیقه..

با توجه به سردرد یک طرفه ي بیمار که یک ساعت طول مي کشد و عالئم اتونوم نیز دارد، سردرد کالستر مطرح است. کالستر دو جزء دارد:
درمان مرحله ي حاد: اکسیژن 100% )مهم ترین و اولین اقدام(، سوماتریپتان و دي هیدروارگوتامین.

درمان پیشگیري کننده که دو نوع است:
1- داروهاي سریع االثر مثل پردنیزولون، ارگوتامین و دي هیدرو ارگوتامین

2- دارو هاي نگهدارنده مثل وراپامیل، لیتیوم، متي سرژید و ایندومتاسین.
بیا کلیدواژه های سواالی سردرد رو بهت بگم:

1- اگر درد پشت چشم یا عالئم اتونوم از جمله قرمزی چشم، اشک ریزش و یا سندرم هورنر )پتوز، میوز، آنهیدروز( داشت: سردرد کالستر 
است. یک طرفه است و بیمار را از خواب بیدار می کند.

2- اگر سردرد ضربان دار به همراه فوتوفوبی بود: میگرن است. سردردی یک طرفه که بیمار را از خواب بیدار می کند و اورا هم قبل از 
سردرد دارد.

3- سردردی که با اضطراب و افسردگی همراهی دارد: تنشی یا Tension است. دو طرفه است و بیمار را از خواب بیدار نمی کند.  
4- سردرد با ESR باال، تاری دید و تندرنس تمپورال: آرتریت تمپورال است.

5- درد صورت شدید و در حد چند ثانیه: سردرد تریژمینال است.
�� ژلوفن نورولوژي. مبحث سردرد

جواب: ج

��.2-.بیماري.با.کاهش.سطح.هوشیاري.در.خیابان.پیدا.شده.و.توسط.اورژانس.به.بیمارستان.آورده.شده.است..بیمار.همراه.

ندارد.و.عالئمي.از.تروما.مشاهده.نمي.شود..پس.از.پایدار.کردن.شرایط.کلي.بیمار،.کدام.اقدام.را.به.طور.اورژانس.در.اولویت.

قرار.مي.دهید؟.)پرهانترنیدی۹۹-میاندورهکشوری(
ب(.انجام.سي.تي.اسکن.مغزي. الف(.تزریق.داخل.وریدي.25.گرم.محلول.دکستروز..

د(.ارزیابي.ادرار.و.خون.از.نظر.سم.شناسي . ج(.انجام.الکتروکاردیوگرافي..
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اقدامات اورژانس در بیمار دچار کما و کاهش سطح هوشیاري رو به ترتیب اولویت در سه دسته قرار میدیم:     

 اقدامات خیلی اورژانسی سرصحنه و مرحله ی اول:

1- فرمول ABC یعنی اطمینان از وضعیت راه هاي هوایي، تنفس بیمار و وضعیت گردش خون بیمار.

CBC و PTT، PT ،2- گرفتن خون براي بررسي قند، الکترولیت ها، تست هاي عملکرد کبدي و کلیوي

3- تزریق کوکتل افت هوشیاری که مخففش TNG میشه، یعنی: تیامین )برای الکل(، نالوکسان )برای اپیوئید(، گلوکوز یا دکستروز 

تزریقی 5 درصد )برای افت قند(. پس الف شد.

)ABG( 4- گرفتن خون براي ارزیابي گاز خون شریاني

5- درمان تشنج در صورت وقوع

 اقدامات مرحله ي دوم: انجام LP اگر عالئم تحریک مننژ وجود دارد و در صورت نبودن کنترااندیکاسیون براي بررسي از نظر مننژیت. 

گرفتن شرح حال بیمار/ معاینه  فیزیکي و معاینه ي نورولوژیک دقیق / CT مغز اگر سابقه یا یافته اي به نفع ضایعه ي ساختماني یا 

 .LP خون ریزي زیر عنکبوتیه وجود دارد و یا قبل از انجام

 اقدامات مرحله ي سوم: الکتروکاردیوگرافي / تصحیح  هایپوترمي یا  هایپرترمي / تصحیح اختالالت شدید اسید و باز و الکترولیتي / 

عکس قفسه ي سینه / ارزیابي ادرار و خون از نظر سم شناسي و انجام الکتروانسفالوگرافي.

�� ژلوفن نورولوژي. مبحث کما و سایر اختالالت هوشیاري

جواب: الف

��.3-.کدام.عالمت.زیر.در.هر.دو.سکته.مغزي.ایسکمیک.جریان.خون.قدامي.).کاروتید(.و.جریان.خون.خلفي.).ورتبروبازیلر(.

مي.تواند.دیده.شود؟.)پرهانترنیدی۹۹-میاندورهکشوری(
ب(.همي.نگلکت . الف(.همي.آنوپي..

د(.فلج.محیطي.عصب.فاسیال . ج(.آتاکسي.

تو این سوال خوب آناتومی خونرسانی مغز رو یاد بگیر، تا بعداً سناریوهاش رو بگم. مغز با دو مسیر خونرسانی میشه:

 قدام مغز از دو جفت شریان با منشا کاروتید داخلی خون می گیره: 

1- شریان مغزي میاني یا MCA )دو شاخه ي فوقاني و تحتاني(

2- مغزي قدامي یا ACA. خونرسانی قدامی به مسیر کاروتید هم معروف است.

 خلف مغز از شریان مغزي خلفي یا PCA خون می گیره. شریان PCA از تنه ی بازیالر ایجاد شده که خود حاصل به هم رسیدن دو 

ورتبرال است. خونرسانی خلفی به مسیر ورتبروبازیالر معروف است. 

در هر دو مسیر ضعف اندام و همی آنوپی یا اختالل بینایی در یک نیمه میدان دید را داریم. البته همی آنوپی شایع ترین عالمت درگیری 

مسیر خلفی است. الف شد.
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 ویژگي مسیر قدامي: در درگیري جریان خون قدامي، اختالل عملکرد نیمکره ها ایجاد  میشه. اگر بیمار اختالل اسفنکتري )ادرار یا 
مدفوع(، آفازي، آپراکسي یا آگنوزي داشت، قطعاً ضایعه تو مسیر قدامي است. عالوه بر این عالئمي مثل آپراکسي، همي پارزي، نقص 
حسی نیمه ی بدن، همي آنوپي، دیسفاژي، آموروزیس فوگاس )ایسکمي گذراي شبکیه و نابینایي گذرا(، Neglect )فراموشي یک نیمه ي 

بدن( و اگرافتزی و آستروگنوزی هم مربوط به مسیر قدامي و یکي از شاخه هاي کاروتید است. 
 ویژگي مسیر خلفي  بیمار معمواًل با این عالئم میاد: آتاکسي + همي آنوپي و یا دوبیني + دیس فاژي + اختالل شنوایي و ....

�� ژلوفن نورولوژي. مبحث بیماري هاي عروقي مغز

جواب: الف

4-.»حرکات.کم.و.بیش.هماهنگ.غیرارادي.حین.یا.بالفاصله.بعد.از.حمله.تشنج.مثل.خاراندن،.جویدن.و.قورت.دادن.که.

معموالً.بیمار.انجام.آن.را.به.خاطر.نمی.آورد«.توصیف.کدام.حالت.زیر.در.صرع.است؟.)پرهانترنیدی۹۹-میاندورهکشوری(

د(.اینتر.ایکتال ج(.پرودرومال.. ب(.اتوماتیسم.. الف(.اورا..

اتوماتیسم یعني یکسري حرکات تکراري مثل لیسیدن لب ها، پلک زدن، ملچ و ملوچ کردن و حرکاتي مثل بلعیدن آب دهان که پس از 
اتمام حمله، بیمار آن را به خاطر نمي آورد. تشنج کمپلس گاهي با اتوماتیسم همراه است. 

�� ژلوفن نورولوژي. مبحث صرع و سایر اختالالت تشنجي

جواب: ب

��.5-.کدام.یک.از.انواع.زوال.عقل.زیر.برگشت.پذیر.است؟.)پرهانترنیدی۹۹-میاندورهکشوری(

Pick.Disease.)ب .Progressive.Supranuclear.Palsy.)الف

.Normal.Pressure.Hydrocephalus.)د . .Huntington.Disease.)ج

علل برگشت پذیر دمانس عبارتند از: هیدروسفالي با فشار داخل مغزي نرمال، علل عفوني، متابولیک، اتوایمیون، اندوکرین، تومورال، 
سمي، تغذیه اي و غیره.

هیدروسفالي با فشار نرمال )NPH( نوعي دمانس  قابل درمان است که بیمار با تریاد اختالالت حافظه و شناختي، آتاکسي )زودرس تر( 
و اختالل اسفنگتري مثل بي اختیاري ادرار میاد که در بررسی اتساع یا دیالتاسیون بطن های جانبی می بینیم، بدون اینکه ICP افزایش 
یابد. سردرد ناشایع است و ادم پاپي وجود ندارد )به علت نداشتن فشار باالي CSF(. با پیشرفت بیماري ممکن است عالئم گرفتاري لوب 
فرونتال و پیرامیدال بروز کند. درمان NPH، LPهاي مکرر است. که اگر عالئم بهتر شد بیمار کاندید درمان شنت  مي شود. گزینه های 

دیگه رو سریع مرور کنیم:
�� هانتیگتون: بیماری نورودژنراتیو پیشرونده ارثی در بالغین با توارث اتوزوم غالب که با کره، سندرم آکینتیک-رژید و دیستونی، 

اختالالت رفتاری و شناختی، اختالل بلع و تکلم همراهی دارد.
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�� فلج فوق هسته ای پیشرونده یا PSP بیماری با شرح حال دمانس، سقوط های مکرر و اختالل Gaze عمودی است. عالوه بر آن فلج 
کاذب عضالت عصب دهی شده توسط مدوال )سودوبولبار پالسی( باعث دیزآرتری و دیسفاژی و دیستونی گردن می شود.

�� ژلوفن نورولوژي. مبحث زوال عقل و سندروم هاي فراموشي.

جواب: د

��.6-.بیماري.مبتال.به.sclerosis.Multiple.با.خم.کردن.گردن.دچار.احساس.شوک.برقي.در.اندام.ها.مي.شود..این.عالمت.

نشانه.اي.از.چه.مي.باشد؟.)پرهانترنیدی۹۹-میاندورهکشوری(
ب(.پالک.هاي.فعال.اکسي.پیتال. . الف(.آسیب.نخاع.گردني.

د(.آسیب.نخاع.توراسیک . ج(.درگیري.متعدد.ساقه.مغز..

به حالتی که با خم کردن گردن، فرد دچار احساس شوک برقی در اندام می شود، عالمت لرمیت می گوییم. عالمت لرمیت در بیمار 
مبتال به MS به نفع آسیب نخاع گردنی است. یکی از تشخیص افتراقی های MS، کمبود ویتامین B12 است که همین عالئم را تقلید 
می کند. سناریوی MS، بیماری با شکایت احساس ضعف اندام به همراه تاری دید یا دوبینی است که قباًل هم سابقه ی تاری دید داشته 

است. از عالئم MS ترکیب موارد زیر رو یاد بگیر: 
نوریت اپتیک )کاهش بینایي، اختالل در دید رنگ و درد حین حرکت چشم( به همراه ضعف اندام ها + سایر عالئم درگیري پیرامیدال 
مثل اسپاستیسیتي، افزایش رفلکس  و بابنسکي مثبت، خستگي زودرس، عالئم حسي مثل پارستزي، سوزش، درد و از بین رفتن یا کاهش 
حس سطحي و عمقي، دوبیني )در اثر فلج بین هسته اي(، آتاکسي )ترکیبي از آتاکسي حسي و مخچه اي(، اختالالت اسفنکتري، یبوست، 

مشکالت شناختي، افسردگي، عدم تحمل گرما، عالمت لرمیت، اختالالت جنسي، سرگیجه، نورالژي تري ژمینال و فلج عصب هفتم. 
�� ژلوفن نورولوژي. مبحث مولتیپل اسکلروزیس و سایر بیماري هاي دمیلیزان

جواب: الف

��.7-.کدام.یک.از.موارد.زیر.در.مورد.بیماري.میاستني.گراو.صحیح.مي.باشد؟.)پرهانترنیدی۹۹-میاندورهکشوری(

الف(.محدودیت.سني.دارد.و.در.آقایان.بیشتر.دیده.مي.شود..

ب(.درگیري.عضالت.کرانیال.شایع.ترین.عالمت.در.شروع.بیماري.است.

ج(.درگیري.عضالت.صاف.و.کاهش.رفلکس.هاي.وتري.وجود.دارد..

د(.آنتي.بادي.ضد.رسپتوراستیل.کولیني.در.تمام.بیماران.میاستني.جنرالیزه.مثبت.مي.شود.

سناریوی بالینی میاستنی گراویس بیماری با افتادگی غیرقرینه و نوسان دار پلک است. سیر میاستني آهسته است. درگیري عضالت 
کرانیال شایع ترین عالمت در شروع بیماري است، به نحوی که معمواًل اولین عالمت درگیری عضالت حرکتی چشم است که با افتادگي 
غیرقرینه و نوسان دار پلک، دوبیني و انحراف چشم مشخص مي شود. درگیري عضالت صورت، فک، حلق و گردن نیز دیده مي شود. 
استفاده ي مداوم یا مکرر از عضالت، باعث خستگي پذیري و تشدید عالئم شده و استراحت، قدرت نسبي را باز مي گرداند؛ به همین 
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دلیل ابتداي صبح بیماري خفیف است و شب ها درگیري شدید تر مي شود. اختالل در عضالت گردن و اندام ها نیز در ادامه دیده مي شود. 
آتروفي وجود ندارد و رفلکس هاي تاندوني تغییري نمي کنند. درگیري عضالت صاف، سیستم اتونوم )مثل درگیري رفلکس مردمک(، 
سیستم حسي و منتال نیز دیده  نمي شود. معمواًل همراهي روماتوئید آرتریت، لوپوس، اسکلرودرمي، میوزیت، تیروتوکسیکوز با میاستني 

گراویس دیده  مي شود. وجود اختالل تیموس نیز شایع است. جواب شد ب.
براي تشخیص میاستني ابزارهاي متفاوتي داریم که حساس ترین آن ارزیابي آنتي بادي ضد رسپتور استیل کولین است. 

�� ژلوفن نورولوژي. مبحث اختالالت انتقالي عصبي- عضالني

جواب: ب

8-.خانم.35.ساله.به.علت.پتوز.غیر.قرنیه.دو.طرفه.و.اختالل.حرکات.چشم.ها.بدون.تاري.دید.که.از.2.هفته.پیش.شروع.

شده،.مراجعه.کرده.است..عالئم.بیمار.با.خستگي.و.فعالیت.تشدید.مي.شود..مهم.ترین.تست.تشخیصي.کدام.یک.از.موارد.زیر.

مي.باشد؟.)پرهانترنیشهریور۹۹-مشترککشوری(
ب(.آنتي.بادي.علیه.کانال.کلسیم. الف(.آنتي.بادي.ضد.رسپتور.استیل.کولین..

د(.آنتي.بادي.نورومیلیت.اپتیکا. ج(.بررسي.توکسین.بوتولینیوم.در.مدفوع..

این بیمار با توجه به ضعف عضالني غیر قرنیه ي نوسان دار با شروع از عضالت کرانیال که با خستگي و فعالیت تشدید مي شود، مبتال به 
میاستني گراویس است. براي تشخیص میاستني ابزارهاي متفاوتي داریم که حساس ترین آن ارزیابي آنتي بادي ضد رسپتور استیل کولین 

است. سایر تست هاي تشخیصي میاستني گراویس عبارتند از:
1- تست تنسیلون یا ادروفونیوم و تحریک پتوز. 

نرمال،  پاسخ  اما  به تحریکات کم  مي شود.  پاسخ  به مرور  با تحریک هاي پشت سر هم عصب،  الکتروفیزیولوژیک:  2- تست هاي 
میاستني گراو را رد  نمي کند. 

3- تست یخ: اختالل هدایت نوروماسکوالر در این بیماري، با سرما به طور موقتي اصالح  و پتوز رفع مي شود. 
4- تست خواب. 

�� ژلوفن نورولوژي. مبحث اختالالت انتقالي عصبي عضالني.

جواب: الف

با. از.عمل.جراحي.دچار.درد.شدید.در.پشت.در.خط.وسط،.همراه. بعد. بیمار.خانم.6۰.ساله.ي.دیابتي.است.که. .-9.👸

ضعف.شدید.اندام.هاي.تحتاني.دو.طرف.شده.است..در.معاینه.از.بین.رفتن.رفلکس.هاي.تاندوني.عمقي.در.اندام.هاي.تحتاني.

دیده.مي.شود..اختالل.اسفنکتري.و.اختالل.حس.درد.و.حرارت.نیز.در.اندام.هاي.تحتاني.دو.طرف.وجود.دارد..کدام.یک.از.

تشخیص.هاي.زیر.براي.بیمار.بیشتر.مطرح.است؟.)پرهانترنیشهریور۹۹-مشترککشوری(

ب(.میلوپاتي.تروماتیک . الف(.میلوپاتي.عفوني.

د(.میلیت.عرضي . ج(.انفارکتوس.نخاع.
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این بیمار مبتال به انفارکتوس نخاع است که با درد شدید و خنجري در خط وسط یا پشت در سطح ایسکمي +  اختالل حس + عالئم 
UMN )هایپررفلکسي و اسپاستیسیتي، ضعف خفیف بدون آتوني( و اختالل اسفنکتري مشخص مي شود. این آسیب در ابتدا با شوک 

نخاعي به صورت آرفلکسي، ُشلي و ضعف عضالني شروع مي شود و بعد از یک تا شش هفته عالئم UMN مشخص مي شود. دو حالت 
شایع انفارکتوس نخاعي را مرور کنیم:

1- انفارکتوس شریان قدامي نخاع عالوه بر پاراپلژي یا کوادري پلژي با اختالل حس درد و حرارت و اختالل اسفنکتري مشخص 
مي شود، مثل این مریض.

2- انفارکتوس در منطقه ي شریان خلفي، باعث از بین رفتن حس وضعیت، ارتعاش و رومبرگ مثبت مي شود. 
�� ژلوفن نورولوژي. مبحث بیماري هاي نخاع.

جواب: ج

��.1۰-.خانم.45.ساله.با.شکایت.اختالل.در.راه.رفتن.مراجعه.کرده.است..در.هنگام.راه.رفتن،.پاهاي.خود.را.با.فاصله.قرار.

مي.دهد.و.پاهاي.خود.را.بیش.از.حد.باال.مي.برد.و.به.زمین.مي.کوبد،.سرگیجه.و.نیستاگموس.ندارد،.بیمار.کدام.اختالل.راه.رفتن.

را.دارد؟.)پرهانترنیشهریور۹۹-مشترککشوری(
الف(.اختالل.راه.رفتن.به.دلیل.مشکالت.حسي

ب(.اختالل.راه.رفتن.به.دلیل.ضایعات.مخچه.اي

ج(.اختالل.راه.رفتن.به.دلیل.افتادگي.مچ.پا

د(.اختالل.راه.رفتن.به.دلیل.ضعف.عضالني.اندام.هاي.تحتاني

گشاد گشاد راه رفتن، قدم های باز یا wide base دو تشخیص آتاکسي حسي و مخچه اي را مطرح مي کند. آتاکسی به معناي راه رفتن 
نامنظم و ناشیانه  است. که برای افتراق علت آن باید به سه ویژگی زیر دقت کنیم:

 )tendem gate( 1- وجود سرگیجه، آتاکسی تنه و اندام، نیستاگموس و انحراف به یک سمت
2- رومبرگ مثبت حتی در تاریکی. یعنی عالوه بر اینکه با بستن چشم عدم تعادل دارد، بلکه با باز کردن چشم ها و در روشنایی هم به 

سمت ضایعه منحرف می شود.
3- باال آوردن بیش از حد پاها و به زمین کوبیدن آن ها

 آتاکسي مخچه اي  در ضایعه ي نیم کره های مخچه، بیمار به سمت ضایعه منحرف مي شود )تست tendem gait مختل( و به 
همان سمت نیستاگموس و آتاکسي اندام دارد. تست رومبرگ هم با چشم باز و هم با چشم بسته مختل است. البته اگر آسیب در ورمیس 

یا وسط مخچه باشد، فقط و فقط اختالل گیت آتاکسیک داریم.
 آتاکسي حسي  شایع ترین علتش نوروپاتي )اختالل حس محیطي( و ضایعه در ستون خلفي نخاع است که حس پوزیشن اندام ها 
)پروپریوسپتیو( مختل مي شود. گام هاي بیمار کوتاه ولي با ارتفاع زیاد است که در ادامه پایش را محکم به زمین مي کوبد؛ یه جورایي 
سعي مي کند با این فشار، پوزیشن پا را درک کند. تست رومبرگ مختل است )با بستن چشم هایش منحرف مي شود(. این بیمار با توجه 
به اینکه پاهاي خود را بیش از حد باال مي برد و به زمین مي کوبد و سرگیجه و نیستاگموس ندارد، مبتال به آتاکسي حسي است. انواع 

اختالل گیت رو هم مرور کنیم:
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�� در اختالل گیت ناشي از افتادگي مچ پا و اختالل دورسي فلکشن، بیمار پاي معیوب را با ارتفاع بیشتری بلند مي کند تا به جایي گیر 
.steppage gate :نکند

�� در اختالل گیت ناشي از میوپاتي یا ضعف عضالني اندام تحتاني، راه رفتن اردکي را به صورت چرخش متناوب لگن و بلند شدن 
پا مي بینیم.

�� در گیت آپراکسیک انگار پاهای بیمار به زمین چسبیده و در شروع حرکت مشکل دارد. ولی پاهای همین بیمار در وضعیت خوابیده، 
قدرت و حرکاتش طبیعی است. 

�� ژلوفن نورولوژي. مبحث اصول معاینه عصبي.

جواب: الف

��.11-.آقاي.7۰.ساله.با.سابقه.دیابت،.به.طور.ناگهاني.دچار.ضعف.در.اندام.هاي.سمت.راست.به.همراه.بي.اختیاري.ادراري.

گردیده،.در.معاینه،.اعصاب.کرانیال.نرمال.هستند..ضعف.خفیف.).4/5(.در.دست.راست.و.ضعف.شدید.).2/5(.در.پاي.راست.

دارند،.کدام.شریان.درگیر.است؟.)پرهانترنیشهریور۹۹-مشترککشوری(

Middle.Cerebral.Artery.)ب .Anterior.Cerebral.Artery.)الف

Anterior.Inferior.Cerebellar.Artery.)د .Posterior.Inferior.Cerebellar.Artery.)ج

قدام مغز با دو جفت شریان مغزي میاني )دو شاخه ي فوقاني و تحتاني( و مغزي قدامي و خلف مغز با شریان مغزي خلفي خونرساني 

میشه. اگر آناتومیش یادت نیست برگرد از جواب 3 بخون. خوب گوش بده، تو صورت سواالی سکته مغزی، به این ترتیب جلو میریم:

1- قدم اول در هر سوال سکته، تعیین سمت منشأ ضایعه است. پس به سمت ضعف اندام دقت کن.

اندام هر سمت پارزی یا ضعف داشت، ضایعه در سمت مقابل است.

2- اگر اختالل Gaze یا خیرگی دو چشم در سوال داشتی، ببین خیرگی به همون سمت پارزی اندام است یا نه:
y .است MCA اگر چشم به همون جهت پارزی اندام خیره بود: آسیب در پونز و یا شریان
y .اگر چشم به خالف جهت پارزی اندام خیره بود: آسیب در کورتکس و یا مسیر شریان ورتبروبازیالر است

3- اگر مثانه و پا درگیر بود: آسیب در ACA )عصا( است. بیمار با بی اختیاری ادرار یا مدفوع و ضعف اندام است. مثل همین سوال. عصا 
رو کجای بدن نگه میداری؟ جلوی پا و مثانه!

4- اگر آفازی داشت، به نوعش دقت کن: 
y .فوقانی است MCA یا همون MCA آفازی بــروکا، آسیب در بــاالی
y .است MCA آفازی گلوبال، آسیب در تنه ی
y .تحتانی است MCA آفازی ورنیکه، آسیب در
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5- اختالل در خواندن یا Alexia به نفع آسیب در مسیر ورتبروبازیالر و خلفی است. در مسیر خلفی این چهار ویژگی پایین هم خیلی 

طراح پسنده:

y  پارزی اندام های یک سمت و درگیری صورت در سمت مقابل آن. مثاًل در پارزی دست و پای :Cross فلج متقاطع یا پارزی

سمت چپ به همراه دوبینی یا همونیموس همی آنوپی با حفظ ماکوال، پتوز، میوز و کجی صورت در سمت راست.

y افت هوشیاری

y اختالل شنوایی و دیسفاژی

y آتاکسی
�� ژلوفن نورولوژي. مبحث بیماري هاي عروقي مغز

جواب: الف

��.12-.خانم.31.ساله.اي.با.سابقه.مصرف.داروي.کنتراسپتیو.خوراکي.).OCP(.با.شروع.سردرد.توأم.با.تهوع.و.استفراغ.از.

یک.هفته.قبل.که.به.تدریج.بدتر.شده.و.یک.حمله.تشنجي.صبح.امروز.به.اورژانس.مراجعه.نموده.است..در.معاینه.ادم.پاپي.دو.

طرفه.دارد.ولي.عالیم.تحریک.مننژ.و.عالمت.فوکال.عصبي.ندارد..عالیم.حیاتي.طبیعي.است..معاینات.سیستمیک.و.آزمایشات.

روتین.نرمال.است..کدامیک.از.تشخیص.هاي.زیر.محتمل.تر.است؟.)پرهانترنیشهریور۹۹-مشترککشوری(

ب(.انسفالوپاتي.هیپرتانسیو . الف(.تومورهاي.مغزي.

د(.خونریزي.ساب.آراکنوئید . ج(.ترومبوز.سینوس.هاي.وریدي.

این بیمار مبتال به ترومبوز سینوس وریدي است. در کل کي به ترومبوز وریدي شک مي کنیم؟

در بیماری با شرایط بیش انعقادی مثل خانم باردار یا مصرف کننده ی OPC، مبتال به دهیدراتاسیون یا واسکولیت که با شکایت شروع 

ناگهاني عالئمي از جمله ادم پاپي، سردرد ناگهاني و تشنج، افت هوشیاري به صورت لتارژي و حتي کما بیاد. برای درمان موارد غیرعفونی 

این حالت باید هپارین بدیم.

 کلید طالیی ترومبوز وریدی: تغییر سیگنال تاالموس به صورت دو لوبیاي بهم چسبیده در MRI به نفع ترومبوز ورید عمقي 

مغز است. نماي empty delta در CT با کنتراست به نفع ترومبوز سینوس ساژیتال است. پس بهترین ابزار تشخیصي ترومبوز وریدی 

چیه؟ MRI و MRV است، ولي گاهي از سي تي اسکن هم استفاده مي کنیم. عالئم سینوس با توجه به محل و مجاورت عصبي متفاوت 

است: 

1- ترومبوز سیستم کاورنوس ) در مجاورت اعصابي 3، 4 و 6( با پروپتوز، کموزیس و افتالموپلژي دردناک ظاهر مي شود.

2- ترمبوز سینوس پتروزال فوقاني و سینوس لترال با فلج عصب 5 و 6، سردرد، گوش درد، تب، سرگیجه و ادم پاپي مشخص مي شود.

3- درگیري سینوس هاي ساژیتال با سردرد شدید و برق آسا، استفراغ، تاري دید گذرا، ادم پاپي، تشنج ژنرالیزه یا فوکال، لتارژي و کما 

ظاهر مي شود.
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