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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

۵خیلی مهمسیستم ادراری

تصویربرداریدرسیستمادراری

سونوگرافی
ــال  ــه رن ــوی از جمل ــت کلی ــر عام ــا ه ــار ب ــی در بیم ــزار ارزیاب ــن اب ســونوگرافی اولی
ــه:  ــی دارد، از جمل ــرد اصل ــج کارب ــتم ادراری پن ــونوگرافی در سیس ــت. س ــک اس کولی

۱- ارزیابی هر عامتی مشکوک به درگیری سیستم ادراری
۲- ارزیابی سایز کلیه برای رد هیدرونفروز در نارسایی کلیه

۳- پیگیری سایز کلیه و اسکار پارانشیم در کودکان به دنبال عفونت ادراری
۴- ارزیابی مثانه و پروستات

۵- شناسایی هیدرونفروز، تومور، آبسه و کیست کلیه
ــه علــت وجــود گاز در روده هــا در ســونوگرافی دیــده نمی شــوند.  حالب هــای طبیعــی ب

کلیــه ی نرمــال در ســونوگرافی چهــار ویژگــی مهــم دارد:
۱- حاشیه ی صاف

۲- مرکز هایپردنس به نام کمپلکس اکوی مرکزی )سینوس کلیوی( که توسط پارانشیم و
کورتکس هایپودنس احاطه شده است. در دو ماه اول زندگی، به صورت طبیعی کورتکس 

کلیه اکوژن و هرم های کلیوی به  طور نامتناسبی بزرگ و به شدت هایپواکو است. 
۳- طولی بین ۹ تا ۱۲ سانتی متر در بالغین است.

۴- اختاف سایز دو کلیه کم تر از ۱.۵ سانتی متر است.
 کلیه به دالیل زیر ممکن است در سونوگرافی کوچک تر دیده شود 💎

 کوچکی یک  طرفه که ممکن است دو طرفه هم باشد  پیلونفریت مزمن، سل، 
آتروفی انسدادی، تنگی یا انسداد شریان کلیوی، هایپوپازی، نفریت ناشی از رادیاسیون.

 کوچکــی فقــط دو طرفــه  انــواع گلومرونفریــت مزمــن، نفروپاتــی ناشــی از فشــار 
ــک و  ــی آنالژزی ــکوالر، نفروپات ــای کاژن وس ــیرین، بیماری ه ــت ش ــاال، دیاب ــون ب خ
ــا کوچــک  ــط یکــی از کلیه ه ــه فق ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــس در ســؤال ۲، ب ــی. پ داروی

اســت، گلومرولونفریــت مزمــن مطــرح نیســت. 
�� اگر در سونوگرافی، یک کلیه  بیش تر از ۱/۵ سانتی متر از کلیه ی دیگر کوچک   تر

بود بخصوص در بیمار مبتا به فشار خون باال، باید با شک به تنگی شریان ، سونوی داپلر 
رنوگرافی  مثل  تهاجمی ای  غیر  روش های  این  کنیم. عاوه بر  درخواست  کلیوی  شریان 
رادیونوکلئید، سی تی یا MR آنژیوگرافی هم به تشخیص کمک می کند. سایر روش ها از 

جمله اروگرافی وریدی یا IVU در بررسی این بیماری جایی ندارد.

1 بــرای پیگیــری تغییــرات ســایز کلیــه و وجــود 

اســکار پارانشــیمال در کــودک بــا ســابقه عفونــت 

ــت؟  ــب تر اس ــرداری مناس ــدام روش تصویرب ادراری، ک

کشــوری(  میــان دوره ی  دی ۹۹-  )پره انترنــی 

Ultrasound الف

CT scan ب

 Intravenous Urography ج

Renogram scan د

ــار،  ــک بیم ــده از ی ــل آم ــه عم ــونوگرافی ب 2 در س

کلیــه ی راســت دارای نمــا و ابعــاد طبیعــی اســت. 

ــت.  ــی اس ــد طبیع ــر از ح ــپ کوچک ت ــه ی چ ــی کلی ول

ــرح  ــار مط ــرای بیم ــر ب ــخیص های زی ــک از تش کدامی

می شــود؟ )پره انترنــی شــهریور ۹4    - قطــب تهــران( 

الف بیماری کالژن واسکولر

ب نفروپاتی   هایپرتنسیو

ج آنالژزیک نفروپاتی

د تنگی شریان رنال 

3 بیمـار آقـای ۶۵ سـاله ای بـا سـابقه ی فشـار خـون 

تحـت سـونوگرافی از کلیه هـا قـرار می گیرد. در بررسـی 

انجـام شـده ی کلیـه ی راسـت بـه طـول 1۰۵ میلی متر و 

کلیـه ی چـپ طول ۸۵ میلی متـر دارد. حدود هـر دو کلیه 

صـاف و یکنواخـت اسـت و شـواهدی از اتسـاع سیسـتم 

پیلوکلیسـال دیـده نمی شـود. اکـوی کورتکـس کلیه هـا 

کمـی از اکـوی کبـد  بیش تـر اسـت. بـا در نظـر گرفتـن 

ایـن یافته هـا، کـدام اقدام تشـخیصی بعـدی را پیشـنهاد 

می کنیـد؟ )پره انترنـی شـهریور ۹۸    - قطـب تهـران(

الف سونوگرافی کالر داپلر عروق کلیه ها

ب آنالیز و کشت ادرار از نظر علل عفونی

ج این یافته ها می تواند طبیعی باشد.

د سی تی اسکن بدون تزریق کنتراست.

بانه
طبی
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در ایــن روش ابتــدا بــرای مشــاهده ی کلسیفیکاســیون مجــاری ادراری ماننــد ســنگ های 

ــرای ارزیابــی حــدود و محــل کلیه هــا  ادراری عکــس ســاده گرفتــه می شــود. ســپس ب

و شــکل کالیس هــا مــاده ی کنتراســت تزریــق می شــود. 

�� شــکل طبیعــی کالیس هــا فنجانــی شــکل اســت. کالیــس دیاتــه بــا نمــای چماقــی 

)Clubbed( مشــخص می شــود کــه دو علــت دارد: 

 انسداد مثل سنگ، لخته ی خون، پاپیای کنده شده، تومور و غیره. 

 تخریــب یــا آتروفــی پاپیــا مثــل نفروپاتــی ریفاکــس، نکــروز پاپیــاری و 

توبرکلوزیــس. 

سیتیاسکن

ســی تی بــدون کنتراســت )CT- KUB( دقیق تریــن روش بررســی ســنگ ادراری 

ــاز دارد: ــه ف ــب س ــه ترتی ــه ب ــود ک ــق می ش ــاده ی کنتراســت تزری ــپس م اســت. س

۱- فاز کورتیکومدوالری که شریان ها به خوبی دیده می شوند.

ــی  ــه راحت ــوان ب ــود و می ت ــده می ش ــی دی ــه خوب ــه پارانشــیم ب ــک ک ــاز نفروژنی ۲- ف

ضایعــه ی تومــورال و بافــت نرمــال کلیــه را از هــم تشــخیص داد. 

۳- فاز اوروگرافیک که سیستم پیلوکالیسیه، حالب و مثانه واضح دیده می شود.

�� هــدف اصلــی از بررســی تصویربــرداری در نارســایی مزمــن کلیــه، تشــخیص انســداد 

احتمالــی دســتگاه ادراری و تعییــن انــدازه ی کلیه هــا اســت.

سنگهایادراری

ادراری،  ســنگ های  تشــخیص  بــرای  روش  حســاس ترین  و  دقیق تریــن  کل  در 

  سی تی اســکن بــدون کنتراســت اســت. چهــار نکتــه رو از ســنگ یــاد بگیــر

 ۱- بیش تر سنگ های ادراری، کلسیفیه و رادیواپک بوده؛ بنابراین رادیوگرافی ساده برای 

تشخیص سنگ های اوپاک کلیه و حالب حساس تر از سونوگرافی است. 

۲- سنگ های خالص اسید اوریکی و گزانتینی در عکس ساده، رادیولوسنت بوده و دیده 

نمی شوند، در حالی که به خوبی در سی تی اسکن و سونوگرافی مشخص می شوند. 

اما  است.  تشخیص  قابل  سونوگرافی  با  میلی متر،   ۵ باالی  قطر  با  سنگ های  اکثر   -۳

سونوگرافی، تعداد زیادی از سنگ های حالب را به علت وجود گاز روده نشان نمی دهد. 

4۵۶سؤال
الفبدپاسخ

۶ کــدام جنــس از ســنگ های ادراری در رادیوگرافــی 

ــده  ــی در CT Scan دی ــوده، ول ــت نب ــل رؤی ــکم قاب ش

ــان( ــب اصفه ــهریور ۹۸    - قط ــی ش ــود؟ )پره انترن می ش

الف اسید اوریک  

ب اگزاالت کلسیم

ج فسفات پتاسیم

د پیروات

4 در IVP از یــک بیمــار، دیالتاســیون کالیس هــا

از  کدامیــک  می شــود.  دیــده   )callceal dilatation(

ــای  ــی پاپیاله ــا آتروف ــب ب ــل تخری ــر از عل ــوارد زی م

ــیراز(  ــب ش ــفند ۹4    - قط ــی اس ــت ؟ )پره انترن ــه نیس کلی

الف ریفالکس نفروپاتی

 )Papillary necrosis( ب نکروز پاپیال

 )tuberculosis( ج توبرکلوزیس

 )retrocaval ureter( د اورتر رتروکاوال

تشــخیص  جهــت  تصویربــرداری  روش  کــدام   ۵

ــر  ــر از ۵ میلی مت ــا ســایز کوچک ت ــوی ب ســنگ های کلی

حساســیت بیشــتری دارد؟ )پره انترنــی اســفند ۹۹- 

ــوری(  ــترک کش مش

 Ultrasound الف

CT without contrast ب

Intravenous urography ج

MIRI without contrast د

بانه
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نفروکلسینوز
ــه اســت.  ــا منتشــر در داخــل پارانشــیم کلی ــی ی نفروکلســینوز، کلسیفیکاســیون موضع

ــود:  ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــر ب ــینوز منتش نفروکلس

ماننــد  هایپرکلســیوری  یــا  و  هایپرکلســمی  بــا  همراهــی  در  نفروکلســینوز   

.)RTA( کلیــوی  توبولــر  اســیدوز  و  هایپرپاراتیروییــدی 

 نفروکلســینوز همــراه بــا متابولیســم طبیعــی کلســیم ماننــد نکــروز پاپیلــری وســیع و 

 .Medullary Sponge Kidney

تودههایپارانشیمکلیه
کیســت ســاده، آنژیومیولیپــوم و کارســینوم ســلول کلیــوی )RCC( رو بــه عنــوان ســه 

تــوده ی مهــم کلیــه یــاد بگیــر. تشــخیص اولیــه ی تــوده ی کلیــه معمواًل بــا ســونوگرافی 

و تشــخیص قطعــی و staging تومــور کلیــه )در صــورت بدخیمــی( بــا کمــک 

می شــود.  انجــام  سی تی اســکن 

   �� آنژیومیولیپــوم معمــواًل بــه صــورت تصادفــی در ســونوگرافی یــا 

سی تی اســکن کشــف می شــود. بــا اینکــه ایــن تــوده خوش خیــم اســت ولــی گاهــی بــا 

خون ریــزی وســیع پریتونئــال همراهــی دارد. آنژیومیولیپــوم در ســونوگرافی بــه صــورت 

یــک تــوده ی اکــوژن کوچــک بــا حــدود مشــخص دیــده می شــود. تشــخیص قطعــی 

تــوده بــا سی تی اســکن یــا MRI اســت؛چون محتــوای چربــی و هانســفیلد منفــی تــوده 

ــد.  ــی تشــخیص را قطعــی می کن ــه راحت ب

ــدون  ــرد، ب ــوده ای گ ــه صــورت ت ــی ب ــواًل اتفاق ــم معم ــه ه ــاده ی کلی �� کیســت س

ــت در  ــوژن و یکنواخ ــونوگرافی و هم ــتیک در س ــایه ی اکوس ــی و دارای س ــوی داخل اک

ــکل  ــردم، ش ــخص ک ــرات مش ــش ب ــا فل ــت رو ب ــود، کیس ــده می ش ــکن دی سی تی اس

ــر.  ــاد بگی ــراش ی ســمت چــپ رو ب

 CT در Ring Enhancment دیواره ی ضخیم اطراف کلیه )تجمع مایع لوکوله( و 💎

اسکن نشان دهنده ی آبسه ی کلیوی است. به محل فلش تصویر پایین دقت کن!

کیست کلیه

ــر  ــوارد زی ــک از م ــر در کدامی ــینوز منتش ۷ نفروکلس

قطــب   -    ۹۵ اســفند  )پره انترنــی  نمی شــود؟  دیــده 

ــیراز(  ش

 )RTA( الف اسیدوز توبوالر کلیوی

 medullary sponge( ــه ی مــدوالری اســفنجی ب کلی

 )kidney

ج  هایپرپاراتیروئیدی 

د پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز 

ــک چــپ  ــا شــکایت درد فالن ــم 4۸ ســاله ای ب ۸ خان

ــده  ــام ش ــکن انج ــت. در سی تی اس ــرده اس ــه ک مراجع

تصویــر یــک تــوده ی هتــروژن بــه قطــر 3۵ میلی متــر در 

کلیــه ی چــپ حــاوی دانســیته ی چربــی دیــده می شــود. 

رتروپریتوئــن  فضــای  در  توجــه  قابــل   خون ریــزی 

ــر  ــخیص های زی ــک از تش ــت. کدامی ــهود اس ــز مش نی

محتمل تــر اســت؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۷    - قطــب 

کرمانشــاه(

الف رنال سل کارسینوما

ب آنژیومیولیپوما

ج ترانزیشنال سل کارسینوما

بانهد آبسه ی کلیوی
طبی

نشر 
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تودههایاوروتلیال

ــر در  ــا Filling defect مشــابه شــکل زی ــا نقــص پرشــدگی ی ــال ب ــای اوروتلی توده ه

ــرح  ــی را مط ــخیص افتراق ــه تش ــه س ــوند، ک ــخص می ش ــت مش ــا کنتراس ــی تی ب س

می کنــد: 

 تومــور بخصــوص TCC کــه در ســی تی اســکن مجــدد نــه تنهــا جــذب نشــده، بلکــه 

انهانــس می شــود.

 لختــه ی خــون کــه در سی تی اســکن مجــدد دیــده نشــده و جــذب می شــود. شــرح 

حــال هماچــوری شــدید و حاشــیه ی صــاف تــوده تشــخیص لختــه ی خــون را پررنگ تــر 

ــد. می کن

 سنگ که معمواًل کلسیفیه است. 

اختالالتمادرزادیکلیه

ــوی،  ــدد کلی ــت های متع ــا کیس ــب ب ــهیغال ــتیککلی ــاریپلیکیس ��بیم

فشــار خــون بــاال و هماچــوری در ســنین ۳۰ تــا ۳۵ ســالگی مشــخص می شــود. در ایــن 

بیمــاران بایــد کبــد و پانکــراس خــود بیمــار و کلیــه ی فرزنــدش را هــم از نظــر وجــود 

کیســت بررســی کنیــم.

 Bifid Collecting System بیماریسیســتمجمــعکننــدهیدوگانــه یــا💎

ــد.  ــه می کنن ــه را تخلی ــب، کلی ــه اســت کــه دو حال ــادرزادی کلی ــال م شــایع ترین اخت

ــواًل  ــود، معم ــه می ش ــه تخلی ــارج مثان ــا خ ــه واژن ی ــه ب ــی ک ــک تحتان ــب اکتوپی حال

مســدود اســت و در نتیجــه بــا اتســاع حالــب یــا یورتروســل همــراه اســت.

ــوری  ــکایت هماچ ــا ش ــاله ای ب ــای 1۵ س ــک آق ۹ ی

واضــح بســتری شــده اســت. KUB وی نرمــال اســت. در 

IVP یــک نقــص پرشــدگی بــا حــدود صــاف در لگنچــه ی 

سی تی اســکن  در  می شــود.  دیــده  راســت  کلیــه ی 

ــص  ــد نق ــده در روز بع ــام ش ــدی انج ــق وری ــا تزری ب

پرشــدگی مشــاهده نشــد و مســیر حالــب راســت و مثانــه 

ــت؟  ــدام اس ــخیص ک ــن تش ــت. محتمل تری ــال اس نرم

ــاه(  ــب کرمانش ــهریور ۹4    - قط ــی ش )پره انترن

الف سنگ

ب لخته خون 

 )TCC(ج تومور ترانزیشینال لگنچه

د آبسه 

1۰ در ســونوگرافی بیمــاری ۵۰ ســاله بــا هیپرتانســیون، 

ــدد  ــت های متع ــا کیس ــا ب ــه ی کلیه ه ــی دو طرف بزرگ

ــر  ــی زی ــات تکمیل ــک از امتحان ــده، کدامی ــزارش ش گ

اســفند ۹۵    - قطــب  )پره انترنــی  نیســت؟  ضــروری 

ــز(  تبری

الف سونوگرافی کبد بیمار

ب سونوگرافی طحال خود بیمار 

ج سونوگرافی پانکراس خود بیمار

د سونوگرافی کلیه های فرزندان بیمار

بانه
طبی

نشر 
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سلدستگاهادراری

ــوی  ــون ری ــوژن از کان ــترش همات ــال گس ــه دنب ــتگاه ادراری ب ــوز دس ــا توبرکل ــل ی س

ــا  ــل ب ــه س ــا ب ــاری مبت ــتگاه ادراری بیم ــل دس ــک س ــس تیپی ــود. کی ــاد می ش ایج

ســرفه، تعریــق شــبانه و غیــره اســت کــه بــا هماچــوری و شــواهدی مثــل یــک یــا چنــد 

کانــون کلسیفیکاســیون نامنظــم و تنگــی سیســتم ادراری و حالــب بــه همــراه نامنظمــی 

ــد.  ــه می کن ــم حجــم مراجع ــروزه و ک ــم، فیب ــه ی ضخی ــک مثان ــا و ی کالیس ه

ــس  ــت؛ پ ــتم ادراری اس ــل سیس ــر در س ــن تغیی ــا زودرس  تری ــی کالیس ه �� نامنظم

برعکــس ســایر مــوارد نشــانه ای از پیشــرفت ســل ادراری نیســت. همیــن دو جملــه ی 

ــده �� ــار ســؤال اوم ــاً شــش ب ــل، عین ناقاب

پیلونفریتمزمنیارفالکسنفروپاتی

بازگشــت مزمــن ادرار بــه کلیــه معمــواًل دو طرفــه و غیــر قرینــه اســت و بــا پنــج ویژگــی 

ــی دارد: زیر همراه

۱- تشــکیل اســکار و کاهــش موضعــی عــرض پارانشــیم کلیــه بخصــوص در کالیــس 

فوقانــی و تحتانــی

۲- اتساع کالیس ها در ناحیه ی اسکار

۳- کاهش کلی سایز کلیه

۴- اتساع سیستم جمع کننده ی ادراری درگیر

۵- رفاکس ادرار مثانه به حالب یا وزیکواورتریک

�� در پیلونفریـت حـاد انجـام تصویربـرداری ضـروری نیسـت، مگر اینکه عائـم ادراری 

بیمـار بـا درد بـروز کنـد، بخصـوص اگـر عائـم بـه آنتی بیوتیـک جـواب ندهـد. در ایـن 

شـرایط با شـک بـه سـنگ، انسـداد یـا آبسـه تصویربـرداری درخواسـت می کنیم.

نکروزپاپیالری

شایع ترین علت های نکروز پاپیاری عبارتند از:

�� دیابت �� مصرف زیاد مسکن و آنالژزیک 

�� عفونت �� آنمی سلول داسی  

ــس  ــه درون کالی ــده و ب ــب ش ــا تخری ــا بخشــی از پاپی ــه ی ــاری، هم ــروز پاپی در نک

ــخیص  ــا IVP( تش ــی )CT ی ــر در اروگراف ــی زی ــدن دو ویژگ ــه دی ــد؛ در نتیج می افت

ــد: ــی می کن ــاری را قطع ــروز پاپی نک

ــوری  ــکل هماچ ــا مش ــیگاری ب ــاله ی س ــای ۷3 س 11 آق

ــی  ــت. در رادیوگراف ــرده اس ــه ک ــکوپیک مراجع میکروس

ــر ســایه ی  ــق ب ــون کلســیفیه منطب ســاده ی شــکم چندکان

ــحی  ــی ترش ــود. در پیلوگراف ــده می ش ــت دی ــه ی راس کلی

)IVP( نامنظمــی، تنگــی متعدد و اتســاع بعضــی از کالیس های 

کلیــه ی راســت مشــهودند. محتمل تریــن تشــخیص کــدام 

ــمال( ــب ش ــفند ۹۷    - قط ــی اس ــت؟ )پره انترن اس

 Metastasis الف

 Tuberculosis ب

 Renal cell carcinoma ج

 Transitional cell carcinoma د

13 در کلیشــه های IVP خانــم ۵2 ســاله ی دیابتــی 

ــای  ــرای درده ــک ب ــا ســابقه ی مصــرف اســید مفنامی  ب

اســکلتی، نقص هــای پرشــدگی در داخــل سیســتم 

پیلوکالیــس و نامنظمــی در شــکل کالیس هــا در ســمت 

ــز  ــپ نی ــوی چ ــار از درد پهل ــت. بیم ــهود اس ــپ مش چ

ــت؟  ــدام اس ــخیص ک ــن تش ــکایت دارد. محتمل تری ش

ــمال( ــب ش ــهریور ۹۸    - قط ــی ش )پره انترن

ب  TCC لگنچه الف سنگ کلیه 

د هماتوم کلیه ج نکروز پاپی 

ــاله ای  ــر ۶ س ــک دخت ــده از ی ــل آم ــه عم 12 در IVP ب

ــر  ــوارد زی ــه ی م ــی هم ــس نفروپات ــه ریفالک ــال ب مبت

ــب  ــهریور ۹3- قط ــی ش ــز: )پره انترن ــود بج ــده می ش دی

ــاه(  کرمانش

الف غالباً ضایعه به صورت دو طرفه و غیر متقارن است. 

ــه ی  ــی کلی ــیم میان ــیب در پارانش ــن آس ب  بیش تری

ــود.  ــده می ش ــر دی درگی

ج کالیس هــا در ناحیــه ی تشــکیل اســکار متســع 

ــت. اس

د کلیه ی درگیر کاهش سایز نشان می دهد. 

بانه
طبی

نشر 
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ــت  ــده و حال ــرد ش ــرده و گ ــدا ک ــگ پی ــس کابین ــی کالی ــس: یعن ــی کالی ۱- نامنظم

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــا indentation خ ــه ای ی دندان

 ۲- پایپــای کنــده شــده، بــه صــورت اســاج )لجــن( یــا نقــص پرشــدگی

)filling defect( در سیستم پیلوکالیس دیده می شود.

ترومایکلیهومثانه

ــا  ــکن ب ــو، سی تی اس ــیب پهل ــه در آس ــای کلی ــی تروم ــرای بررس ــزار ب ــن اب  بهتری

کنتراســت اســت.

 بهتریــن ابــزار بــرای بررســی ترومــای مثانــه و پارگــی آن، سیســتوگرافی اســت. اگــر 

در آســیب مثانــه، هم زمــان بــه آســیب پیشــابراه هــم شــک داریــم بایــد از یورتروگرافــی 

صعــودی یــا رتروگــراد بــا یــک مــاده ی حاجــب محلــول در آب اســتفاده کنیــم.

تومورمثانه

مثانــه شــایع ترین محــل نئوپاســم در سیســتم ادراری اســت. تقریبــاً تمــام تومورهــای 

مثانــه، از جنــس کارســینوم های ســلول ترنزیشــنال یــا TCC اســت. بیمــار مبتــا معمواًل 

ــکوپی و  ــور، سیستوس ــخیص توم ــن روش تش ــد. بهتری ــه می کن ــوری مراجع ــا هماچ ب

گرفتــن بیوپســی اســت. بــرای مرحله بنــدی تومــور و بررســی گســترش تــوده بــه خــارج 

و درگیــری غــدد لنفــاوی از MRI و CT اســتفاده می کنیــم. IVP کم تریــن اطاعــات 

ــا  ــه بــه صــورت یــک نقــص پرشــدگی در مرکــز ی را می دهــد کــه در آن تــوده ی مثان

جــدار مثانــه دیــده می شــود، مثــل شــکل زیــر. 

14  در بررســی آســیب ناشــی از ترومــای کلیــه 

ــت؟  ــک چیس ــخیصی رادیولوژی ــب ترین روش تش مناس

کشــوری(  میــان دوره ی   -    ۹۷ آذر  )پره انترنــی 

الف سونوگرافی

ب CT اسکن

IVP ج

د رادیوگرافی ساده

1۵ بهتریــن روش رادیولوژیــک جهت بررســی گســترش 

تومــور مثانــه بــه خــارج از دیــواره ی مثانــه کدامیــک از 

ــب  ــهریور ۹۵    - قط ــی ش ــت؟ )پره انترن ــر اس ــوارد زی م

کرمــان( 

 IVU الف

ب اسکن رادیونوکلئید

 MRI ج

د سونوگرافی 

بانه
طبی

نشر 
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مثانهینوروژنیک

مثانه ی نوروژنیک دو نوع اصلی دارد:
 مثانــه ی بــزرگ بــا حجــم بــاالی ادرار باقی مانــده، آتونیــک بــا دیــواره ی صــاف بــدون 

انقبــاض یــا دارای انقباضــات ضعیف. 
 نــوع هاپیرتروفیــک یــا همــان انســداد جریــان خروجــی مثانــه بــا منشــأ نوروژنیــک 
بــه شــکل مثانــه  ای کوچــک بــا دیــواره ی نامنظــم ترابکــوالر و ســاکوالر دیــده می شــود 
کــه حالــب و سیســتم پیلوکالیــس متســع شــده اســت. در انســداد جریــان خروجــی، مثانه 

کامــل تخلیــه نشــده و ادرار داخــل مثانــه باقــی می مانــد.

PUVدریچهیپیشابراهخلفییا

شــایع  ترین علــت انســداد مســیر خروجــی مثانــه در کــودکان پســر، دریچــه ی مــادرزادی 
ــر و  ــکمی، هیدرویورت ــونوگرافی ش ــت، در س ــن حال ــت. در ای ــی اس ــابراه خلف در پیش
ــه  ــواره ی مثان ــرا( و افزایــش ضخامــت دی ــه و یورت ــه )بزرگــی کلی ــروز دو طرف هیدرونف
ــن ادرار  ــاری، سیســتویورتروگرافی در حی ــن بیم ــن روش تشــخیص ای ــم. بهتری می بینی
ــود.  ــی مشــاهده می ش ــه پیشــابراه خلف ــل توج ــه در آن اتســاع قاب )VCUG( اســت ک

اختالالتبیضههاواسکروتوم

��دردوتــورماســکروتوم از اندیکاســیون های ســونوگرافی اســکروتوم اســت. دو 
علــت مهــم درد و تــورم یــک طرفــه ی اســکروتوم، اپیدیدیمیــت و تورشــن بیضــه اســت 
ــان  ــر اســتفاده می کنیــم. در تورشــن جری ــرای افتــراق آن از ســونوگرافی کالرداپل کــه ب

بیضــه کــم و در اپیدیدیمیــت زیــاد یــا طبیعــی اســت.
��بیضــهیاکتوپیــک: شــایع ترین محــل بیضــه ی اکتوپیــک در کانــال اینگوئینــال 
اســت. پــس اگــر بیضــه در اســکروتوم لمــس نشــد اول ســونوگرافی می کنیــم، ولــی اگــر 
 MRI ،بــاز هــم در ســونوگرافی دیــده نشــد بــا شــک بــه بیضــه ی اکتوپیــک شــکمی

ــم.  ــت می کنی درخواس
  دو نکته هم از پروستات یاد بگیر و تمام 👊   

 کلسیفیکاســیون پروســتات بــه صــورت نقــاط کلســیفیه در خــط وســط درســت پاییــن 
پروســتات یــا بــاالی ســمفیز پوبیــس دیــده می شــود.

 از MRI بــرای بررســی مراحــل ابتدایــی کانســر پروســتات و تصمیم گیــری در 
ــترش و  ــم. MRI گس ــتفاده می کنی ــی اس ــا رادیوتراپ ــکال و ی ــی رادی ــوص جراح خص

ــد. ــان می ده ــم نش ــوده را ه ــم ت تهاج

ــزن،  ــا تســت تــو تســت تمرینــی ب ــه چندت ــرو ی  اووف شــاخ غــول رو شکســتیا، ب
ــد چنــدی �� ببینــم چن

1۶  در VCUG بیمــار 43 ســاله ای بــا اختــالل دفــع 

ــت  ــرده، ضخام ــدا ک ــای elongated پی ــه نم ادرار، مثان

جــداری آن افزایــش یافتــه و ترابکولــه بــا حجــم انــدک 

و حــدود نامنظــم اســت. تشــخیص محتمــل کدام اســت؟ 

ــان(  ــب زنج ــفند ۹۷    - قط ــی اس )پره انترن

الف مثانه ی نوروژنیک  هایپرتروفیک 

ب مثانه ی نوروژنیک آتونیک 

ج توبرکلوزیس 

د شیستوزومیازیس 

1۷  در ســونوگرافی از شــکم نــوزاد پســری، هیدرویورتر 

ــن  ــود. همچنی ــده می ش ــه دی ــروز دو طرف ــدرو نف و هی

دیــواره ی مثانــه ضخیــم اســت. محتمل تریــن تشــخیص 

)پره انترنــی  اســت؟  زیــر  گزینه هــای  از  کدامیــک 

شــهریور ۹۸    - قطــب شــیراز(

Urinary tract infection الف

Neurogenic bladder ب

Posterior urethral valves ج

 bladder cancer  د

1۸  در کودکــی کــه یــک بیضــه در اســکروتوم لمــس 

ــال،  ــال اینگوئین ــم در کان ــونوگرافی ه ــود و در س نمی ش

 choice  ــدی ــی بع ــدام بررس ــده  ، ک ــده نش ــه دی بیض

اســت؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۷    - قطــب تهــران و 

ــان(  کرم

 PET ب     CT الف  

MRI د ج اسکن رادیونوکلئید 

ــکایت  ــا ش ــاله ای ب ــای ۶۵ س ــی KUB آق 1۹  در بررس

درد شــکمی مزمــن، شــواهد کانون هــای متعــدد و 
ــاالی  ــن در ب ــیمتریک در میدالی ــیفیه س ــک کلس کوچ
ســمفیز پوبیــس مشــهود اســت. بــا توجــه بــه یافته هــای 
ــی  ــت؟ )پره انترن ــما چیس ــی ش ــخیص احتمال ــوق تش ف

ــهد( ــب مش ــهریور ۹۸    - قط ش
الف کلسیفیکاسیون پروستات

ب مثانه ی نوروژنیک

ج دیورتیکول مثانه

د سمینوما

بانه
طبی

نشر 




